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Deel 2: Stichting Innovatie & Arbeid 
De Stichting Innovatie & Arbeid maakt deel uit van de SERV en voert onderzoek uit in opdracht 

van en voor de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties. De Stichting Innovatie & Arbeid 

doet praktijkgericht onderzoek en verspreidt de onderzoeksinzichten naar de werkgevers- en 

werknemersorganisaties en naar ondernemingen, organisaties en sectoren.  

Het onderzoek is rond drie thema’s geclusterd: 

• arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties 

• werkbaar werk en langere loopbanen 

• ondernemerschap, economie en innovatiebeleid. 

1. Onderzoeksprojecten 2023 

Lopend project – Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2023 – uitvoering meting bij werknemers 

en zelfstandige ondernemers  

Timing: mei 2022– januari 2024 

De SERV-werkbaarheidsmetingen zijn in 2023 reeds aan hun zevende editie (werknemers) resp. 

zesde editie (zelfstandige ondernemers) toe. Zoals in 2019 zal deze keer opnieuw een staal van 

40.000 werknemers en 12.000 zelfstandig ondernemers (met een schriftelijke vragenlijst) bena-

derd worden. 

Terwijl in de tweede jaarhelft van 2022 reeds een reeks voorbereidende werkzaamheden werd 

uitgevoerd (goedgekeurd aanvraagdossier bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, inhoudelijke 

finetuning vragenlijsten, afstemming/afspraken met alle bij het surveyproces betrokken externe 

partners,… ), start begin januari 2023 de feitelijke dataverzameling. Op het einde van het jaar kan 

de basisrapportering van de onderzoeksresultaten verwacht worden. 

De gedetailleerde planning van de opeenvolgend fazen/werkzaamheden in het onderzoek ziet er 

al volgt uit: 

• januari - medio februari: steekproeftrekking, logistieke voorbereiding van de enquêtering en 

realisatie van het survey-materiaal  (druk en personalisatie enquêtebundels); 

• medio februari – medio mei: feitelijke bevraging van werknemers en zelfstandige onderne-

mers in drie golven (initiële zending, herinneringskaartje, rappel) waarbij parallel de gerouter-

neerde enquêtes worden gescand en de gegevens in spss-format worden gecodeerd; 

• medio mei – juni: cleaning van de ruwe data en opbouw van de onderzoeksbestanden; 

• juli - oktober: uitvoering analyses en rapportering van indicatoren en aanvullende onderzoeks-

resultaten (inclusief methodologisch dossier);  

• november – januari (2024):  ruggespraak met de sociale partners over en aflijnen van duiding 

bij/verklaring van cijfers en evoluties en voorbereiding externe presentatie/bekendmaking van 
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belangrijkste vaststellingen – aparte communicatiemomenten over de werkbaarheidsmeting 

bij werknemers en zelfstandige ondernemers.  

Onderzoek opgevolgd door ARB en het SERV-dagelijks bestuur 

Voorbereiding sectorale werkbaarheidsmetingen 2025 

Timing: mei 2023 – dec 2024 

In 2021 werden door de Stichting Innovatie & Arbeid sectorale werkbaarheidsmetingen uitge-

voerd in de hout- en meubelnijverheid en bij de bedienden uit de internationale handel, het ver-

voer en de logistiek. De sociale partners evalueerden dit pilootproject positief. Er werd beslist om 

de werkbaarheidmonitoring post-Pact2020 volgens een gemengde cyclus  te organiseren met 

een vierjaarlijkse arbeidsmarktbrede survey en tussentijds sectorale meettrajecten. De Stichting 

kreeg de opdracht om voor 2025 onderzoeksruimte te reserveren voor vier of vijf sectoren die op 

een dergelijke dienstverlening willen beroep doen. 

In 2023 moeten de eerste voorbereidende stappen gezet worden voor deze sectorale meetronde 

2025 met de screening van geïnteresseerde sectoren, de selectieprocedure en een verkenning 

van de inhoudelijke accenten en de praktische aanpak van de meting met de betrokken sector-

partners. 

Onderzoek opgevolgd door ARB en het SERV-dagelijks bestuur 

Lopend project – Trendrapport Freelancers op de Vlaamse arbeidsmarkt. Een update 2017-

2022  

Timing: april 2022 - maart 2023 

In 2022 werd het update onderzoek opgestart naar de inzet van freelancers op de Vlaamse ar-

beidsmarkt. Freelancers verstrekken diensten aan ondernemingen als zelfstandige zonder perso-

neel op tijdelijke- of projectbasis. Het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek brengt de evolutie 

in kaart van de structurele inzet van dit bedrijfsmodel en van de arbeidsmarktpositie van freelan-

cers. Ook wordt gekeken naar de mogelijke impact hierop van actuele trends zoals de corona 

context, de energiecrisis of de arbeidsmarktkrapte. 

De update gebeurt in lijn met het eerste rapport, aan de hand van geselecteerde statistieken van 

de FOD Economie. We putten daarnaast uit de gegevens van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 

waarin ook de zelfstandigen zonder personeel (zzp) worden bevraagd. Er wordt ook aangeknoopt 

met de informatie uit de Ondernemingsenquête editie 2021 met betrekking tot de inzet van flexi-

bele statuten in de ondernemingen.  

De achtergrondinformatie over goed opdrachtgeverschap wordt geactualiseerd.  

Het onderzoek kan een aanzet bieden voor de sociale partners om binnen de SERV de vinger aan 

de pols te houden en verdere initiatieven te nemen. 

Onderzoek opgevolgd door expertengroep 
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Lopend project – Ondernemingsenquête 2021  

Timing: november 2020 - maart 2023 

In 2021 is de achtste editie van de Ondernemingsenquête uitgevoerd. Er gebeurde een telefoni-

sche bevraging bij een representatief staal van 1657 ondernemingen en organisaties uit Vlaande-

ren en (Nederlandstalig) Brussel. De enquête meet de evolutie in de tijd van de competentiege-

richtheid van ondernemingen en organisaties (indicator ICO), de mate waarin en wijze waarop 

ondernemingen flexibele arbeid inzetten en de aanpassingen die ondernemingen hebben door-

gevoerd ten gevolge van corona. 

Het rapport over de evolutie in digitalisering in ondernemingen en organisaties en het methodo-

logisch rapport worden opgemaakt in het begin van 2023.    

Onderzoek opgevolgd door de expertengroep van de Ondernemingsenquête en voor specifieke thema’s 

door de betreffende SERV-commissies. 

Lopend project – Inclusief ondernemen in samenwerking met sectoren  

Timing: mei 2022 - maart 2023 

De krapte op de arbeidsmarkt noopt ons op een andere, meer inclusieve manier te ondernemen 

om zo alle onbewuste mechanismen van uitsluiting weg te werken.  

In het kader van de addenda non-discriminatie en inclusie van de sectorconvenanten wordt een 

onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de intersectorale adviseur non-discriminatie en in-

clusie en de sectorconsulenten.  

Specifiek heeft de Stichting samen met de sectorconsulenten per sector een aantal ondernemin-

gen en organisaties bevraagd over hun noden, behoeften en inspirerende praktijken rond inclu-

sief ondernemen. Hierdoor bekomen we bottom-up en per sector actuele inzichten rond wat er 

leeft rond dit thema. Deze input dient om de actieplannen in het kader van sectorconvenanten 

op een relevante en realistische manier vorm te geven alsook om bredere inzichten te verwerven 

rond inclusief ondernemen.  

De output wordt dus zowel ‘intern’ gebruikt door de sectorconsulenten maar zal in de vorm van 

een onderzoeksrapport ook breder dienen om aandachtspunten te formuleren naar overheid, 

sociale partners en andere arbeidsmarktactoren.  

De Commissie Diversiteit volgt de uitrol van de addenda non-discriminatie en inclusie in de secto-

ren op en zal ook actief bijdragen aan dit onderzoek van de Stichting. De onderzoeksresultaten 

kunnen tevens inspiratie bieden voor een aantal beleidsaanbevelingen vanuit de Commissie Di-

versiteit. 

Onderzoek opgevolgd door expertengroep met terugkoppeling naar de commissie Diversiteit 
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Lopend project – Anders Organiseren 2.0 

Timing: september 2021 – april 2023 

Het ESF Agentschap Vlaanderen/Europa WSE ontwikkelde een nieuwe aanpak voor het opvolgen 

en ondersteunen van ondernemingen bij projecten gericht op het verhogen van het leer- en aan-

passingsvermogen van organisaties en op het verbeteren van de werkbaarheid voor de werkne-

mers. Concreet gaat het om de oproep Anders Organiseren 2.0 gericht op het herinrichten van 

de organisatiestructuur en/of het aanpassen van de cultuur binnen de organisatie.  

Een Raad van Wijzen volgt de ondernemingen in de loop van de duurtijd van het project  (tot eind 

2022) op. De Stichting voorziet in één van de vier leden van de Raad van Wijzen. De bedoeling is 

om de ondernemingen te begeleiden en kennis op te doen over hoe veranderingstrajecten het 

beste worden aangepakt en welke interventies tot goede resultaten leiden. 

De Stichting Innovatie & Arbeid maakt een rapport over het project samen met het ESF Agent-

schap Vlaanderen/Europa WSE. 

Terugkoppeling projectresultaten naar ARB 

Loopbaanontwikkeling op de werkvloer (werknemerschap deel twee)  

Timing: februari 2023 – december 2023 

Het aantrekken, houden én doen groeien van medewerkers is vandaag meer dan ooit een uitda-

ging gezien de snelheid en complexiteit van de arbeidsmarktveranderingen. Jobs en vaardighe-

den veranderen snel waardoor werkgevers en werknemers flexibel met die veranderingen moe-

ten omgaan om relevant te blijven. Jobzekerheid maakt steeds meer plaats voor werk– en loop-

baanzekerheid. Het is belangrijk dat werknemers zo vroeg mogelijk en in samenspraak perspec-

tieven krijgen, wendbaar kunnen blijven, leerbehoeften en leermogelijkheden zien, groeien en 

ontwikkelen om met de organisatie mee te groeien. Afstemming tussen werkgever/leidingge-

vende en werknemer zijn van groot belang.  

Uit het eerste onderzoek rond werknemerschap – met de focus op jonge werknemers – bleek het 

grote belang van ontwikkeling en groei op de werkvloer. Het psychologisch contract is hiervoor 

een hefboom. Het gaat over een ongeschreven kader  tussen werkgever en werknemer waarin 

zaken zoals wederzijdse verwachtingen en doelstellingen op vlak van ontwikkeling worden afge-

stemd. 

Hoe krijgt loopbaanontwikkeling in de praktijk vorm? Wat werkt goed en welke zaken lopen moei-

lijk?  We doen een kwalitatief onderzoek naar praktijken en ervaringen in ondernemingen en or-

ganisaties, vanuit het perspectief van werkgevers en werknemers. We brengen goede voorbeel-

den in kaart en geven inzichten in hoe loopbaanontwikkeling op de werkvloer wordt aangepakt. 

We kijken zowel naar het niveau van individuele werknemers en teams als naar dat van een on-

derneming of organisatie die hierrond een beleid uitwerkt. We kijken ook naar de wisselwerking 

tussen formeel en informeel leren, tussen formele en informele instrumenten, tussen externe en 

interne begeleiding en expertise.  
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Op basis van deze praktijkervaringen kunnen een aantal concrete aandachtspunten voor onder-

nemingen en beleidsactoren worden geformuleerd. 

Onderzoek opgevolgd door expertengroep 

Environmental, Social & Governance rapportering bij Vlaamse ondernemingen 

Timing: april 2023 - december 2023 

Als afkorting van 'environmental, social and governance', staat ESG voor het gebruik van milieu-, 

sociale en governance-factoren om als organisatie vorderingen te maken op het vlak van duur-

zaamheid. Aan de hand van ESG -criteria wordt de duurzaamheid en de ethische weerslag van 

een investering in een bedrijf of in een economisch veld beoordeeld en gemeten.  

De implementatie van Europese wetgeving in Vlaanderen voorziet een gefaseerd pad waarbij uit-

eindelijk op termijn elke onderneming een ESG-rapportage zal moeten opmaken. Het aspect van 

‘good governance’, met bijhorende transparantie en goede rapportering is hierbij essentieel. Op 

dit ogenblik is nog niet duidelijk welke omkadering de Vlaamse overheid hiervoor zal uittekenen 

of op welke wijze bedrijven zich hierop best voorbereiden. Een gezamenlijk project van de Stich-

ting en de SERV beoogt dit proces in kaart te brengen en sensibiliserende initiatieven te ont-

plooien. 

Aanpak: literatuurstudie, interviews good practices en experten. De Stichting brengt de belang-

rijkste bevindingen samen in een rapport. 

Opvolging door ECO of expertengroep 

Familiebedrijven in Vlaanderen: uitdagingen & opportuniteiten 

Timing: januari 2023 – november 2023 

Met dit onderzoek willen we dieper duiken in de realiteit van familiebedrijven in Vlaanderen. Hoe 

kunnen we familiale ondernemingen definiëren en onderscheiden? Welke positie nemen ze in 

Vlaanderen in? Welke uitdagingen, opportuniteiten en strategieën zien we in dit type van onder-

nemerschap ? Waarin verschillen deze van niet-familiale bedrijven? Op welke manier zijn deze za-

ken de voorbije decennia veranderd? 

Via een kwalitatief, verkennend onderzoek brengen we de visie en praktijken van een aantal fami-

liebedrijven in Vlaanderen in kaart. We doen dit onder andere door diepte-interviews met bedrij-

ven (werkgevers en werknemers) en met experten. We verzamelen ook relevant cijfermateriaal 

uit bestaand onderzoek en bestaande databanken. 

Subthema’s waar we voorlopig aan denken zijn: 

• overnemen en overlaten van familiebedrijven (opvolgingsproblematiek); 

• aandeelhoudersstructuur (generaties, familiale takken); 

• inzet van familieleden in bestuurlijke functies (management, raad van bestuur) en MVO en fa-

miliale governance (familieraad, familiale charter); 

• competentie- en innovatiebeleid; 
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• familiebedrijven van ondernemers met een migratieachtergrond. 

Bedrijven uit de landbouwsector kunnen in dit onderzoek worden meegenomen.  

Onderzoek opgevolgd door een expertengroep 

Strategieën van ondernemingen om met arbeidsmarktkrapte om te gaan kwantitatief in 

kaart gebracht  

Timing: mei 2023 - mei 2024 

Door de arbeidsmarktkrapte wordt het moeilijker om functies ingevuld te krijgen en te houden. 

Welke (tussentijdse) maatregelen of oplossingen nemen ondernemingen en organisaties op de 

werkvloer om de dienstverlening en productie te blijven garanderen binnen deze context van ar-

beidsmarktkrapte?  

Via verkennende gesprekken bij ondernemingen en organisaties krijgen we inzichten in de ver-

schillende soorten strategieën die gehanteerd worden en de daarbij horende knelpunten of op-

portuniteiten. Via een (online) enquête bij ondernemingen en organisaties brengen we die strate-

gieën ook cijfermatig in kaart.  

We gebruiken ook bestaand onderzoek om ons kwantitatief luik vorm te geven, zoals de recente 

VIONA-studie over herdenken van jobs, het geplande VIONA-onderzoek over een productiviteits-

agenda voor Vlaanderen, het eigen onderzoek rond freelancearbeid en onze Ondernemingsen-

quête 2021 die inzicht geeft in de flexibele inzet van arbeid.  

Onderzoek opgevolgd door een expertengroep 

Innovatiecultuur: hoe doe je dat in de praktijk ?  

Timing: januari 2023 - december 2023 

Als bedrijf en organisatie is het cruciaal om blijvend in te zetten op innovatie om de huidige posi-

tie op de markt te behouden en versterken voor de toekomst. Product-, dienst- en procesinnova-

tie helpen meerwaarde te bieden aan je klant of gebruiker waardoor je als organisatie relevant 

blijft. Innovatie kan ook gaan over het business- en netwerkmodel, de arbeidsorganisatie en -cul-

tuur. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Waarom en hoe beginnen organisaties en bedrijven aan 

innovatie? Hoe zorg je voor innovatie waarbij alle werknemers mee zijn?  

De Stichting Innovatie & Arbeid krijgt de kans om als observator/onderzoeker deel te nemen aan 

de Community of Practice ‘Innovated by Design’ georganiseerd door WAAI vzw. Een twintigtal in-

novatiemanagers nemen in deze community deel aan een traject van één jaar waarin ze kennis 

delen en door experten begeleid worden in specifieke innovatie-topics. De Stichting neemt deel 

aan het volledige traject en giet de bevindingen in een verslag. 

Planning: 

• Deelname aan 6 workshops: januari – maart – mei – juli – september – november 2023 

• Doorlopend: gesprekken met experten en met deelnemende organisaties  

• December 2023: eindverslag en met expertengroep afstemmen over verdere stappen 

https://www.waai.be/cop-innovated-by-design/
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Het eindverslag wordt voorgelegd aan een expertengroep of aan ECO 

2. Valorisatie-activiteiten  

De Stichting Innovatie & Arbeid hecht veel belang aan een brede valorisatie van haar onderzoek. 

Het onderzoek wordt immers opgezet om tot concrete resultaten en toepassingen in het bedrijfs-

leven en op de werkvloer te kunnen bijdragen. De onderzoeksresultaten worden op een zo ruim 

mogelijke en praktische wijze ten dienste gesteld van sociale partners en andere belanghebben-

den.  

Event werkbaar werk 

Timing: september 2022 –  maart 2023 

Op woensdag 29 maart 2023 zal de Stichting Innovatie & Arbeid/SERV, samen met de Vlaamse 

overheid, een event werkbaar werk organiseren. Het event bouwt voort op het event “Werkbaar 

Werkt!” dat georganiseerd werd in 2019. 

Het doel van het event is intermediairs bereiken en hen ondersteunen om organisaties en onder-

nemingen in Vlaanderen aan te zetten tot actie rond het thema werkbaar werk.  

Het aanbieden van kwaliteitsvolle jobs is een belangrijke sleutel om relevant en aantrekkelijk te 

zijn voor nieuwe arbeidskrachten én om de medewerkers die al aan de slag zijn, duurzaam aan 

de slag te kunnen houden. Het helpt ziekte, uitval en vroegtijdige uittrede voorkomen. Thema’s 

als (preventie van) burn-out en de belangrijke rol van de leidinggevende worden in de concrete 

invulling van het event maximaal meegenomen.  

Het doelpubliek zijn intermediairs, namelijk diegenen die tot het netwerk van ondernemingen en 

organisaties behoren: HR professionals, consultants werkbaar werk, externe preventie-adviseurs, 

sociaal verzekeringsfondsen, sectorconsulenten, werkgevers- en werknemersorganisaties. We 

hebben plaats voor 250 deelnemers. 

Vernieuwing website werkbaarwerk.be  

Timing: september 2022 –  maart 2023 

We vernieuwen de website werkbaarwerk.be met als doel de inhoud te actualiseren en gebruiks-

vriendelijker te maken voor de verschillende doelpublieken. We integreren de info voor de secto-

ren en de intersectorale werking. 

• We voorzien meer concrete tips en tricks, zowel tips en tricks voor medewerkers en zelfstan-

dige ondernemers zelf als voor de bezoekers die geïnteresseerd zijn in de aanpak op organisa-

tieniveau. 

• We leiden bij de thema’s gerichter toe naar goede voorbeelden en handige tools. 

• We zorgen dat de specifieke topics waar gebruikers naar zoeken meer op de voorgrond ko-

men te staan. 
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• We voegen de burn-out-assessmenttool toe op de website. 

• We maken nieuwe train-the-trainervideo’s rond diverse thema’s en zorgen voor meer toegan-

kelijk begeleidend lesmateriaal. 

• We passen eind 2023- begin 2024 de website aan o.b.v. de nieuwe cijfers van de werkbaar-

heidsmonitor. 

• We breiden de interactieve datatool met enkele bijkomende topics uit (o.a. haalbaarheid om 

tot aan de pensioenleeftijd te werken). 

Samenwerking met de intersectorale werking rond campagne werkbaar werk en materiaal 

voor sectoren 

Timing: oktober 2022- juni 2023 

De Stichting Innovatie & Arbeid werkt samen met de intersectorale adviseur werkbaar werk en de 

sectorconsulenten aan de uitwerking en lancering van een campagne werkbaar werk die in maart 

2023 wordt gelanceerd. Het gaat onder meer over de uitwerking van promotiemateriaal en ook 

van thematische fiches die in de vorm van een toolbox door de sectorconsulenten verspreid wor-

den bij de ondernemingen en organisaties. 

Vormingen, workshops en gastcolleges op maat 

Timing: doorlopend 

De Stichting zal opnieuw verschillende vormingen over werkbaarheid en andere onderzoeks-

thema’s organiseren op basis van vragen van sociale partners en derden (opleidingen vakbonds-

afgevaardigden en/of secretarissen, preventieadviseurs, HR-managers, opleidingsverantwoorde-

lijken, kmo’s, sectorfondsen, sectorconsulenten, docenten/studenten van universiteiten en hoge-

scholen, …) 

Valorisatie gegevens werkbaarheidsmonitor  

Timing: doorlopend 

Op vraag van derden en sociale partners leveren we ook in 2023 gegevens op maat, op basis van 

de werkbaarheidsmonitor. Een prioriteit in het najaar van 2023 en het begin van 2024 zal het be-

kendmaken en de verspreiding van de nieuwe cijfers zijn.  

In het kader van de sectorconvenants die zullen lopen van 1/7/2023 tot en met 30/6/2025 zullen 

we ook samen met de intersectorale adviseur werkbaar werk aan de hand van de nieuwe cijfers 

werkbaar werk opnieuw intersectoraal onder de aandacht brengen.  

De databank van de werkbaarheidsmonitor (microdata) wordt beschikbaar gesteld voor andere 

onderzoeksinstellingen en onderzoekers. 




