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Mevrouw Hilde CREVITS 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Consciencegebouw 

Koning Albert II laan 15 

1210 Sint-Joost-ten-Node 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Nele Vanheeswijck SERV_BR_20210607_Opleidingssteun_Maatwerkbedrijven_Covid19 7 juni 2021 

nvanheeswijck@serv.be   

Ontwerp BVR opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge COVID-19 

Mevrouw de viceminister-president 

 

Op 31 mei vroeg u de SERV om advies over het (voor)ontwerp van BVR inzake de toekenning 

van opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge COVID-19. Via deze oproep wil u ervoor 

zorgen dat alle werknemers binnen de maatwerkbedrijven “mee aan boord” zijn van de (digitale) 

trein naar een nieuwe toekomst. Bovendien moet deze versterking van vaardigheden en 

competenties ook de mogelijkheden inzake doorstroom en samenwerking tussen de sociale 

economie en de reguliere economie kunnen verbeteren. De SERV is zeer tevreden dat deze 

oproep, die uitvoering geeft aan speerpunt 18 uit het Vesoc-akkoord ‘Alle Hens aan Dek’, er ligt 

en dat er voor de uitwerking beroep wordt gedaan op de expertise van bestaande spelers in de 

sector. Niettegenstaande formuleert de SERV ook nog enkele vragen en aanbevelingen.  

Algemene aandachtspunten 

 De SERV vraagt aandacht voor de strakke timing die wordt gehanteerd in de projectoproep. 

Maatwerkbedrijven en de sectorale vormingsfondsen krijgen slechts een maand de tijd 

tussen de lancering van de oproep en de deadline voor het indienen van een project. Volgens 

de SERV is dit voor de vormingsfondsen een zeer korte tijdspanne om de aanvragen van de 

maatwerkbedrijven te centraliseren en tot een sterke projectaanvraag te komen. De SERV 

heeft begrip voor de administratieve procedure die moet worden gelopen in het kader van 

de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege 

de huidige Covid-19-uitbraak, maar vraagt wel om zo snel mogelijk de nodige praktische 

informatie door te geven aan de sectorale vertegenwoordigers en de betrokken 

vormingsfondsen, zodat zij voldoende tijd krijgen om een kwalitatief projectvoorstel voor te 

bereiden.  

 Verder vraagt de SERV om in de projectoproep en handleiding duidelijk mee te geven wat 

precies wordt verstaan onder de steun in het kader van de tijdelijke kaderregeling, en waar 

maatwerkbedrijven dus al dan niet rekening mee moeten. Zo gaat er geen kostbare tijd 

verloren aan het uitzoeken van administratieve voorwaarden.  
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 Tot slot vraagt de SERV dat er in de projectoproep een jargon wordt gehanteerd dat voor 

sociale ondernemingen voldoende herkenbaar is. Het is belangrijk dat zij zich aangesproken 

voelen en (lopende) innovaties ook als dusdanig herkennen. Op die manier kunnen zij de 

juiste opleidingsnoden aangeven zodat de vormingsfondsen ermee aan de slag kunnen in 

het uitwerken van de projecten.  

Aandacht voor samenwerking 

De SERV vindt het positief dat er in de toekomst wordt ingezet op vorming en opleiding van alle 

werknemers van maatwerkbedrijven. Verder is het ook positief dat er in de opleidingen voor 

doelgroepwerknemers specifieke aandacht wordt gevraagd voor het versterken van competenties 

die ook kunnen bijdragen aan doorstroom en een sterkere samenwerking tussen de 

maatwerkbedrijven en reguliere ondernemingen. Om deze doelstelling te realiseren ziet de SERV 

een piste in het opzetten van samenwerking tussen de vormingsfondsen van de sociale – en 

beschutte werkplaatsen en VIVO enerzijds en andere sectorale opleidingsfondsen uit de reguliere 

economie anderzijds. Wel herhaalt de SERV dat doorstroom niet voor alle doelgroepwerknemers 

een haalbare kaart is1. Bijgevolg kan dit niet de enige focus zijn in de opleidingen die worden 

uitgewerkt voor doelgroepwerknemers.  

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 

 
1  SERV (juni 2019). Iedereen aan boord. p. 12, Brussel  


