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Voorwoord

2021 was ongetwijfeld een bijzonder en uitdagend jaar. We kregen nieuwe

coronagolven over ons heen waartegen overheid, bedrijven, medewerkers en

gezinnen met wisselend succes opboksten.

In deze turbulente tijden blijft het belangrijk dat de Vlaamse sociale partners

in de SERV klaar staan om onderling in overleg te gaan, studiewerk te

verrichten en eensgezind adviezen te geven aan de Vlaamse Regering en het

Vlaams Parlement.

Tal van sociaal-economische thema’s zijn op dit moment heel voelbaar en
tastbaar voor iedereen. Denken we maar aan de gevolgen van de coronacrisis

voor de begroting, de aanhoudend hoge in�atie, maar ook de krapte op de

arbeidsmarkt, de energie- en klimaattransitie … Naast de economische en

maatschappelijke relance betekenen dit heel wat uitdagingen voor

Vlaanderen.

In dit jaarverslag brengen we een overzicht van hoe de SERV als advies- en

overlegorgaan zijn rol heeft gespeeld in 2021. Met dit overleg- en advieswerk

wil de SERV relevant zijn en nog meer impact creëren op het beleid. Impact

om voor onze bedrijven en medewerkers meer groei te creëren, meer

welvaart en meer welzijn.

Hans Maertens 

Voorzitter SERV



WERKING SERV

Adviesvragen: de SERV ontvangt adviesvragen van de Vlaamse Regering, een

lid van de Vlaamse Regering of de voorzitter van het Vlaams Parlement. De

adviesvragen kunnen handelen over voorgenomen regelgeving, maar ook

over beleidsnota's en ‑documenten of speci�eke beleidsvraagstukken. Soms

vraagt ook een instelling (bv. ESF) of een federale minister de SERV om advies.

Selectief advies: de SERV gaat niet op elke adviesvraag inhoudelijk in maar

adviseert selectief om zo een grote(re) beleidsimpact te hebben. De selectie

gebeurt op basis van het sociaal-economische belang en het strategisch

gehalte van dossiers, met oog voor de brede taakstelling van de SERV.

Samenwerking: is er bij een adviesvraag overlapping met het werkterrein
van een andere strategische adviesraad, dan wordt samenwerking

afgewogen. Zo werkt de SERV regelmatig samen met de Minaraad. Soms

beslissen de sociale partners om een advies binnen een andere strategische

adviesraad of commissie te formuleren (bv. MORA, Vlaamse Raad WVG,

Commissie Diversiteit).

Advies op eigen initiatief: naast de adviezen op vraag, werkt de SERV

proactief en brengt een aantal adviezen op eigen initiatief uit.

Akkoorden: de SERV draagt bij aan de kwaliteit van het beleid en aan de

sociaal-economische performantie van Vlaanderen door onderling (bipartiet)

en samen met de Vlaamse Regering (tripartiet) akkoorden af te sluiten.

Werking in cijfers

lopende adviesvragen 2020 8

adviesvragen 2021 80

lopende adviesvragen 2021 10

adviezen op vraag 78

adviezen op eigen initiatief 20

oproepen 5

met andere SAR of raad 8

niet-inhoudelijke adviezen 15



geen consensus 1

Adviesvragers: in 2021 kreeg de SERV van 7 Vlaamse ministers , de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid,

De Vlaamse Waterweg, De Werkvennootschap, het Departement Omgeving

en kamervoorzitter Homans adviesvragen binnen. Minister Crevits vroeg de

SERV het meest om advies, gevolgd door ministers Demir en Weyts.

32

Hilde Crevits

19

Zuhal Demir

9

Ben Weyts

6

Matthias

Diependaele

3

Jan Jambon

3

Lydia Peeters

1

Wouter Beke

1

Voorzitter

Vlaams

Parlement

1

Departement

Omgeving

1

Coördinatiecommissie

Integraal

Waterbeleid

1

De Vlaamse

Waterweg

1

De

Werkvennootschap

1

Kamer van

Volksvertegenwoordigers



Adviesthema’s: de SERV bracht de meeste adviezen uit over de thema’s
arbeidsmarkt, onderwijs en vorming en economie en �nanciën.

Algemeen regeringsbeleid (10)

Arbeidsmarkt (26)

Begroting en �nanciën (8)

Economie en innovatie (14)

Energie en klimaat (12)

Internationale relaties (2)

Omgevingsbeleid (13)

Onderwijs en vorming (19)

Sociale bescherming (5)

Raadszittingen: wekelijks organiseert de SERV een elektronische procedure

bij de raad om adviezen goed te keuren.

Algemeen regeringsbeleid

Publicaties

Adviezen op vraag

5

Adviezen op eigen initiatief

1

Oproepen

3

Achtergrondrapport

1

Arbeidsmarkt



Publicaties

Adviezen op vraag

23

Adviezen op eigen initiatief

2

Begroting en �scaliteit

Publicaties

Adviezen op vraag

6

Adviezen op eigen initiatief

2

Economie en innovatie

Publicaties

Adviezen op vraag

8

Adviezen op eigen initiatief

5

Rapport

1

Energie en klimaat

Publicaties

Adviezen op vraag

12

Internationale relaties

Publicaties

Adviezen op vraag

1

Adviezen op eigen initiatief

1

Omgevingsbeleid



Publicaties

Adviezen op vraag

13

Onderwijs en vorming

Publicaties

Adviezen op vraag

11

Adviezen op eigen initiatief

6

Oproep

1

Sociale bescherming

Publicaties

Adviezen op vraag

1

Adviezen op eigen initiatief

3

Samenstelling SERV
In de SERV zetelen 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse

werkgeversorganisaties en 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse
werknemersorganisaties. Deze representatieve samenstelling geeft de SERV

een stevige maatschappelijke verankering.

Voor de werkgevers gaat het om:

Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen

UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers

BB - Boerenbond

Verso - Vereniging voor Social Pro�t Ondernemingen.

Voor de werknemers gaat het om:

ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond van België

ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond

ACLVB - Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België.



Het dagelijks bestuur van de SERV bestaat uit een vertegenwoordiger van de

Vlaamse sociale partners ABVV, ACV, ACLVB, UNIZO, Voka en Boerenbond. De

administrateur-generaal en adjunct administrateur-generaal van de SERV
zetelen met raadgevende stem. Het voorzitterschap wisselt jaarlijks tussen de

vier grootste sociale partners. Elk jaar levert een andere partner (ACV-Voka-

ABVV-UNIZO), volgens een beurtrol, respectievelijk voorzitter en

ondervoorzitter aan het dagelijks bestuur. De voorzitter en ondervoorzitter

komen nooit tegelijk uit de werkgevers- of werknemersgroep.

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV

Ondervoorzitter

Maertens Hans, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk

van Ondernemingen

Leden

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV

De Becker Sonja, voorzitter Boerenbond

Truyens Gert, Vlaams gewestsecretaris ACLVB

Van Assche Danny, gedelegeerd bestuurder UNIZO

Leden

Vertegenwoordigers van de werknemers

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV

Diepvents Philippe, directeur studiedienst Vlaams ABVV

Soete Dennis, adviseur ABVV-Horval

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV

De Preter Lieve, algemeen secretaris ACV

Gerard Maarten, studiedienst ACV

Pennickx Wim, provinciaal voorzitter ACV Antwerpen

Vannetelbosch Bart, nationaal secretaris ACV Voeding en

Diensten

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV

Vervoort Johan, verbondssecretaris ACV Leuven



Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België –

ACLVB

Truyens Gert, Vlaams gewestsecretaris  ACLVB

Vertegenwoordigers van de werkgevers

Boerenbond – BB

Beliën Bart, adviseur studiedienst Boerenbond

De Becker Sonja, voorzitter Boerenbond

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO

Jonckheere Lynn, juridisch adviseur UNIZO

Van Assche Danny, gedelegeerd bestuurder UNIZO

Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Delfosse Jan, directeur-generaal Comeos Vlaanderen

Demuynck Peter, algemeen directeur AGORIA Vlaanderen

Maertens Hans, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams

Netwerk van Ondernemingen

Sannen Goedele, senior adviseur logistiek & mobiliteit Voka

- Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Teughels Sonja, senior adviseur arbeidsmarkt Voka -

Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Vereniging voor Social Pro�t Ondernemingen - Verso

Lieten Ingrid, directeur Verso

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de werknemers

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV

Benali Ayoubi, adviseur studiedienst ABVV

Geenen Elisabeth, adviseur studiedienst ABVV

Van der Schueren Caro, adviseur studiedienst ABVV

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV

Bortels Martien, secretaris ACV Limburg

Coomans Sam, adviseur studiedienst ACV

Coopman Marianne, algemeen secretaris COV

David Wim, provinciaal voorzitter, ACV West-Vlaanderen

Oeyen Elke, medewerker Vlaamse bewegingsploeg ACV

Verleyen Veerle, adjunct algemeen secretaris LBC-NVK



Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België -

ACLVB

Scholiers Justine, adviseur studiedienst ACLVB

Vertegenwoordigers van de werkgevers

Boerenbond - BB

Botterman Chris, hoofd sociale zaken Boerenbond

Schoonhoven Diane, adviseur Klimaat, Energie en

Duurzaamheid Boerenbond

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO

Renard Joris, adviseur studiedienst UNIZO

Vanden Abeele Piet, adviseur studiedienst UNIZO

Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Brouwers Els, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams

Netwerk van Ondernemingen

Cattelain Ann, directeur juridische dienst Federgon

Collaerts Karl, senior adviseur �scaliteit & begroting Voka -

Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Demeester Niko, secretaris-generaal Voka - Vlaams

Netwerk van Ondernemingen

Dillen Marc, directeur-generaal VCB

Vereniging voor Social Pro�t Ondernemingen - Verso

Malfait Dirk, studiedienst Verso

Wonen de vergadering bij met
raadgevende stem

Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV

Coppen Helga, adjunct-administrateur-generaal SERV

Medewerkers

Secretariaat-generaal

Kerremans Pieter, administrateur-generaal

Coppen Helga, adjunct-administrateur-generaal



Van Humbeeck Peter, stafmedewerker leidend ambtenaren

Taelemans Ingrid, directiesecretariaat

Vermeire Kathleen, directiesecretariaat

Studiedienst

arbeidsmarktbeleid

Buysse Linde

Hellings Sandra

Morsink Niels

Valcke Mieke

onderwijs

Buysse Linde

Valcke Mieke

intersectorale werking

Callewaert Pieter, non-discriminatie en inclusie (in dienst

18/01/2021

Fasseur Jean-Luc, competenties en loopbanen (in dienst

18/01/2021)

Verplancke Lotte, werkbaar werk en jobmobiliteit (in dienst

18/01/2021)

diversiteit

Hedebouw Liselotte

Vanheeswijck Nele

economie en innovatie

Buyse Tim

Knaepen Wim

Vlaamse sociale bescherming

Bogaerts Kristel

Knaepen Wim

begroting en �scaliteit

Eysackers Erwin

Verbunt Pim

Verschueren Tuur (in dienst 16/11/2021)

algemeen regeringsbeleid

Van Humbeeck Peter

Wouters Stijn (in dienst 01/04/2021)

omgevingsbeleid



Lamote Annick

energie

Bollen Annemie

Matheys Julien

internationale werking

Buyse Tim

Taelemans Ingrid

Personeels- en �nanciële dienst

Reyniers Anne

Janssens Martine (op pensioen 01/08/2021)

Mouton Bart

Informaticadienst

Verzele Tom

Communicatiedienst

Muys Leen

Blondeel Lander

Eyskens Serge

Muylle Martine

Administratie

Beerens Annick

Maes Anja

Van der Wildt Huguette

Logistiek

Baeyens Patrick

De Cockere Chantal

Lefèvre Pascal



VLAAMS RELANCEBELEID

De coronacrisis en het Vlaamse relancebeleid stonden ook in 2021 bovenaan

de agenda bij alle Vlaamse sociale partners en de SERV. De impact op de

organisaties en werknemers die we vertegenwoordigen, is ongezien. Nooit

eerder was het ondernemers- en consumentenvertrouwen zo laag. Zonder de

vele waardevolle inspanningen van de federale en Vlaamse Regering zou de
sociaal-economische impact echter nog veel groter zijn. Het relancebeleid

moet volgens de sociale partners snel, veilig, inclusief en toekomstgericht zijn.

Het moet het economisch en sociaal weefsel veilig stellen én de crisis

benutten als een kans om ook de uitdagingen van de post-coronawereld aan

te pakken.

In de kijker

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaamse-�ches-plan-herstel-en-veerkracht)

(https://www.serv.be/serv/publicatie/evaluatierapport-over-vlaamse-begroting-2021)

(https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/coronacrisis-vergroot-ongelijkheid-vlaamse-

arbeidsmarkt)

(https://www.serv.be/serv/persberichten/oproep-perspectief-doet-volhouden)

(https://www.serv.be/serv/publicatie/rapport-kanaries-coronastrategie)

(https://www.serv.be/serv/persberichten/oproep-herwonnen-vrijheid-nog-geen-gewonnen-
spel)

Vlaamse �ches

Vlaamse Veerkracht Plan voor herstel en veerkracht onder de loep

Evaluatierapport: Vlaams begrotingstekort loopt verder op

Coronacrisis vergroot ongelijkheid op Vlaamse arbeidsmarkt

Oproep

Perspectief doet volhouden

Betere broncontrole, sleutel voor sneller coronaperspectief

Oproep

Herwonnen vrijheid is nog geen vrij spel

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaamse-fiches-plan-herstel-en-veerkracht
https://www.serv.be/serv/publicatie/evaluatierapport-over-vlaamse-begroting-2021
https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/coronacrisis-vergroot-ongelijkheid-vlaamse-arbeidsmarkt
https://www.serv.be/serv/persberichten/oproep-perspectief-doet-volhouden
https://www.serv.be/serv/publicatie/rapport-kanaries-coronastrategie
https://www.serv.be/serv/persberichten/oproep-herwonnen-vrijheid-nog-geen-gewonnen-spel


Alle publicaties Vlaams relancebeleid

Advies Vlaamse �ches Plan voor Hertel en Veerkracht

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaamse-�ches-plan-herstel-en-

veerkracht)

20 januari 2021

01

Evaluatierapport over de Vlaamse begroting 2021

(https://www.serv.be/serv/publicatie/evaluatierapport-over-vlaamse-begroting-2021)

27 januari 2021

02

Nota impact Corona op personen met migratieachtergrond en

personen met arbeidsbeperking

(https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/nota-impact-corona-personen-

migratieachtergrond-en-personen-arbeidsbeperking)

30 januari 2021

03

Oproep: Perspectief doet volhouden

(https://www.serv.be/serv/publicatie/oproep-perspectief-doet-volhouden)

20 februari 2021

04

Rapport: Kanaries in de coronastrategie

(https://www.serv.be/serv/publicatie/rapport-kanaries-coronastrategie)

1 april 2021

05

Oproep: Herwonnen vrijheid is nog geen gewonnen spel

(https://www.serv.be/serv/persberichten/oproep-herwonnen-vrijheid-nog-geen-

gewonnen-spel)

26 mei 2021

06

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaamse-fiches-plan-herstel-en-veerkracht
https://www.serv.be/serv/publicatie/evaluatierapport-over-vlaamse-begroting-2021
https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/nota-impact-corona-personen-migratieachtergrond-en-personen-arbeidsbeperking
https://www.serv.be/serv/publicatie/oproep-perspectief-doet-volhouden
https://www.serv.be/serv/publicatie/rapport-kanaries-coronastrategie
https://www.serv.be/serv/persberichten/oproep-herwonnen-vrijheid-nog-geen-gewonnen-spel


ALGEMEEN REGERINGSBELEID

De rol van de overheid is in heel wat maatschappelijke domeinen cruciaal

voor het verzekeren van een kwalitatieve dienstverlening, het benutten van

kansen en het e�ectief oplossen van problemen. Een e�ectieve en e�ciënte

overheid is dan ook een belangrijke voorwaarde voor meer welzijn en

welvaart. Beter bestuur en betere regelgeving zijn van groot belang om
beleidsdoelstellingen te realiseren, om onnodige kosten, lasten en negatieve

e�ecten te vermijden en om het concurrentievermogen van Vlaanderen en de

aantrekkingskracht voor buitenlandse investeringen op langere termijn veilig

te stellen: ‘governance matters’.

De SERV focust voor het thema algemeen regeringsbeleid op speci�eke
thema’s die vanuit sociaal-economisch perspectief belangrijk zijn en waarbij

de SERV een duidelijke meerwaarde kan leveren vanuit de aanwezige kennis

en expertise en het overleg. Inhoudelijk werkt de SERV op twee sporen: (1)

slagkrachtige, datagedreven overheid en (2) beter beleid/betere regelgeving,

dit telkens vanuit het perspectief en het belang van de doelgroepen.

Adviesvragers

Jan Jambon 2

Matthias Diependaele 2

Benjamin Dalle 1

En verder

Op eigen initiatief 1

Oproepen 3

Rapport 1

Adviezen en andere initiatieven



In 2021 bracht de SERV 6 adviezen uit over het thema algemeen

regeringsbeleid. De SERV deed daarnaast samen met de Vlaamse

Interuniversitaire Raad (Vlir) een oproep voor een betere verzameling en
deling van overheidsdata.

Met het oog op het Vlaams relancebeleid schreef de SERV twee adviezen op

eigen initiatief (over �ches Vlaamse Veerkracht en broncontrole). De Vlaamse

sociale partners lanceerden ook twee oproepen in de verschillende fases van

de coronacrisis. Perspectief doet volhouden verscheen in februari 2021,
Herwonnen vrijheid is nog geen gewonnen spel in mei 2021.

In de kijker

(https://www.serv.be/serv/persberichten/betere-verzameling-en-deling-overheidsdata-

besparen-tijd-geld-en-levens)

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaams-datanutsbedrijf)

Alle publicaties algemeen regeringsbeleid

Nood aan beter verzameling/deling overheidsdata

SERV steunt oprichting Vlaams datanutsbedrijf maar vraagt
behoedzaamheid

Advies Vlaamse �ches Plan voor Herstel en Veerkracht

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaamse-�ches-plan-herstel-en-

veerkracht)

20 januari 2021

01

Oproep Perspectief doet volhouden

(https://www.serv.be/serv/publicatie/oproep-perspectief-doet-volhouden)

20 februari 2021

02

Rapport Kanaries in de coronastrategie

(https://www.serv.be/serv/publicatie/rapport-kanaries-coronastrategie)

1 april 2021

03

https://www.serv.be/serv/persberichten/betere-verzameling-en-deling-overheidsdata-besparen-tijd-geld-en-levens
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaams-datanutsbedrijf
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaamse-fiches-plan-herstel-en-veerkracht
https://www.serv.be/serv/publicatie/oproep-perspectief-doet-volhouden
https://www.serv.be/serv/publicatie/rapport-kanaries-coronastrategie


Advies VGC-digitale rapportering

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vgc-digitale-rapportering)

26 april 2021

04

Oproep: herwonnen vrijheid is nog geen gewonnen spel

(https://www.serv.be/serv/publicatie/oproep-herwonnen-vrijheid-nog-geen-

gewonnen-spel)

26 mei 2021

05

Advies decreet subsidieregister

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-decreet-subsidieregister)

14 juni 2021

06

Advies Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO4)

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaamse-strategie-duurzame-

ontwikkeling-vsdo4)

30 augustus 2021

07

Oproep en advies Betere overheidsdata voor sterk beleidsonderzoek en

goed bestuur

(https://www.serv.be/serv/publicatie/oproep-en-advies-betere-overheidsdata-sterk-

beleidsonderzoek-en-goed-bestuur)

13 september 2021

08

Advies programmadecreet BO 2022

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-programmadecreet-bo-2022)

25 oktober 2021

09

Advies Vlaams Datanutsbedrijf

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaams-datanutsbedrijf)

24 december 2021

10

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vgc-digitale-rapportering
https://www.serv.be/serv/publicatie/oproep-herwonnen-vrijheid-nog-geen-gewonnen-spel
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-decreet-subsidieregister
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaamse-strategie-duurzame-ontwikkeling-vsdo4
https://www.serv.be/serv/publicatie/oproep-en-advies-betere-overheidsdata-sterk-beleidsonderzoek-en-goed-bestuur
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-programmadecreet-bo-2022
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaams-datanutsbedrijf


ARBEIDSMARKT

De doelstelling van het arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid van de toekomst

blijft ongewijzigd. Meer mensen aan de slag, in gemiddeld langere loopbanen

en meer werkbare jobs. Om dat te bereiken is in Vlaanderen nood aan een

hogere werkzaamheids- en werkbaarheidsgraad, in het bijzonder bij bepaalde

groepen. Vanuit deze doelstelling brengt de SERV-commissie Arbeidsmarkt
adviezen uit en draagt bij tot het overleg binnen het Vlaams Economisch en

Sociaal Overlegcomité (VESOC) en het sluiten van VESOC-akkoorden.

De commissie Arbeidsmarkt buigt zich concreet over de volgende subthema’s

binnen het domein werk: overgang onderwijs-arbeidsmarkt, (met onder

andere duaal leren), het breed activeringsbeleid, doelgroepenbeleid,
werkplekleren (waaronder maatregelen als tijdelijke werkervaring, wijkwerken

en de VDAB-stages zoals IBO), werkbaar werk (en de instrumenten die hiertoe

moeten bijdragen zoals de werkbaarheidscheques en de dienstencheques),

loopbaanbeleid (inclusief loopbaantransities en instrumenten als

outplacement) vorming- en opleidingsbeleid (waaronder de
opleidingsincentives, aandacht voor levenslang leren, competenties/EVC-

beleid en een leercultuur), sectorconvenants, sociale economie (waaronder

o.a. collectief maatwerk, individueel maatwerk, sociaal ondernemerschap),

diversiteit ... De SERV schreef daarnaast ook een advies over de hervorming

van het Pendelfonds

Adviesvragers

Hilde Crevits 23

Voorzitter Vlaams Parlement 1

En verder

Op eigen initiatief 2

Adviezen, publicaties en akkoorden



In 2021 bracht de SERV 26 adviezen uit over het thema arbeidsmarkt. 2

adviezen waren op eigen initiatief. De adviesvragen over duaal leren, die

zowel een onderwijs- als een arbeidsmarktluik hebben en de adviezen over
levenslang leren werden in de commissie Onderwijs behandeld.

De VESOC-werkgroep volgt de stand van zaken van de uitvoering van het

VESOC-akkoord Alle hens aan dek op. 

In de kijker

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-visienota-langdurig-zieken)

(https://www.serv.be/serv/persberichten/vernieuwde-opleidingsinstrumenten-nog-te-weinig-
bekend-vlaamse-werknemers)

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-conceptnota-proactief-en-activerend-beleid-
inzake-herstructurering-en-collectief-ontslag)

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-aanpassingen-doelgroepenbeleid)

Alle publicaties arbeidsmarkt

Actieplan biedt perspectief voor re-integratie langdurig zieken

Vernieuwde opleidingsinstrumenten nog te weinig bekend bij
Vlaamse werknemers

Activerend herstructureren is belangrijke werf in relancebeleid

Naar een gerichter en duurzaam doelgroepenbeleid

Advies uitbreiding transitiepremie

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-uitbreiding-transitiepremie)

18 januari 2021

01

Advies hervorming Pendelfonds

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-hervorming-pendelfonds)

18 januari 2021

02

Advies aanmoedigingspremie mantelzorg

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-aanmoedigingspremie-mantelzorg)

15 februari 2021

03

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-visienota-langdurig-zieken
https://www.serv.be/serv/persberichten/vernieuwde-opleidingsinstrumenten-nog-te-weinig-bekend-vlaamse-werknemers
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-conceptnota-proactief-en-activerend-beleid-inzake-herstructurering-en-collectief-ontslag
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-aanpassingen-doelgroepenbeleid
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-uitbreiding-transitiepremie
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-hervorming-pendelfonds
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-aanmoedigingspremie-mantelzorg


Advies visienota telewerkbeleid

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-visienota-telewerkbeleid)

1 maart 2021

04

Advies aanvullende stagebonus

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-aanvullende-stagebonus)

1 maart 2021

05

Advies visienota langdurig zieken

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-visienota-langdurig-zieken)

15 maart 2021

06

Advies lerend werken in Vlaanderen

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-lerend-werken-vlaanderen)

2 april 2021

07

Advies blended leren en intrekking recht VOV door BEC -

wijzigingsbesluit

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-blended-leren-en-intrekking-recht-vov-

bec-wijzigingsbesluit)

6 april 2021

08

Advies opleidingsfonds dienstencheques

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-opleidingsfonds-dienstencheques-1)

12 april 2021

09

Advies uitsluiting gebruikers dienstencheques

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-uitsluiting-gebruikers-dienstencheques)

12 april 2021

10

Advies tijdelijk gemeenschappelijk initiatiefrecht

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-tijdelijk-gemeenschappelijk-initiatiefrecht)

26 april 2021

11

Advies wijzigingsbesluit werk- en zorgtrajecten

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijzigingsbesluit-werk-en-zorgtrajecten)

10 mei 2021

12

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-visienota-telewerkbeleid
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-aanvullende-stagebonus
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-visienota-langdurig-zieken
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-lerend-werken-vlaanderen
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-blended-leren-en-intrekking-recht-vov-bec-wijzigingsbesluit
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-opleidingsfonds-dienstencheques-1
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-uitsluiting-gebruikers-dienstencheques
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-tijdelijk-gemeenschappelijk-initiatiefrecht
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijzigingsbesluit-werk-en-zorgtrajecten


Advies kwaliteitstoezichtbesluit

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-kwaliteitstoezichtbesluit)

31 mei 2021

13

Advies kwaliteitsdecreet dienstverleners

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-kwaliteitsdecreet-dienstverleners)

31 mei 2021

14

Advies samenwerking regionale sociale inspectie

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-samenwerking-regionale-sociale-

inspectie)

7 juni 2021

15

Advies digibanken

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-digibanken)

5 juli 2021

16

Advies Conceptnota: een proactief en activerend beleid inzake

herstructurering en (collectief) ontslag

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-conceptnota-proactief-en-activerend-

beleid-inzake-herstructurering-en-collectief-ontslag)

5 juli 2021

17

Advies interfederale werkgelegenheidsconferentie

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-interfederale-

werkgelegenheidsconferentie)

8 juli 2021

18

Advies uitsluiten gebruikers dienstencheques

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-uitsluiten-gebruikers-dienstencheques)

12 juli 2021

19

Advies verdiepingsdecreet VDAB

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-verdiepingsdecreet-vdab)

12 juli 2021

20

Advies heroverwegingscommissie VOP

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-heroverwegingscommissie-vop)

19 juli 2021

21

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-kwaliteitstoezichtbesluit
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-kwaliteitsdecreet-dienstverleners
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-samenwerking-regionale-sociale-inspectie
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-digibanken
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-conceptnota-proactief-en-activerend-beleid-inzake-herstructurering-en-collectief-ontslag
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-interfederale-werkgelegenheidsconferentie
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-uitsluiten-gebruikers-dienstencheques
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-verdiepingsdecreet-vdab
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-heroverwegingscommissie-vop


Advies individueel maatwerk

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-individueel-maatwerk)

9 september 2021

22

Oproep en advies Betere overheidsdata voor sterk beleidsonderzoek en

goed bestuur

(https://www.serv.be/serv/publicatie/oproep-en-advies-betere-overheidsdata-sterk-

beleidsonderzoek-en-goed-bestuur)

13 september 2021

23

Advies indexering dienstencheques

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-indexering-dienstencheques)

29 november 2021

24

Advies aanpassingen doelgroepenbeleid

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-aanpassingen-doelgroepenbeleid)

29 november 2021

25

Advies sectorconvenants

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-sectorconvenants)

20 december 2021

26

Advies decreet jobbonus

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-decreet-jobbonus)

20 december 2021

27

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-individueel-maatwerk
https://www.serv.be/serv/publicatie/oproep-en-advies-betere-overheidsdata-sterk-beleidsonderzoek-en-goed-bestuur
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-indexering-dienstencheques
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-aanpassingen-doelgroepenbeleid
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-sectorconvenants
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-decreet-jobbonus


BEGROTING EN FISCALITEIT

Jaarlijks maakt de SERV in januari een evaluatie van de Vlaamse begroting

zoals ze door het Vlaams Parlement is goedgekeurd. Begin juli volgt het

jaarlijkse advies aan de Vlaamse Regering voor de opmaak van de volgende

begroting. Daarbij besteedt de SERV o.a. aandacht aan dossiers met een grote

impact op de economie en de begroting, zoals de Vlaamse
uitgavennormering, de Vlaamse Brede Heroverweging, investeringen in

infrastructuur, publiek-private samenwerking of de evolutie van de schuld.

De afgelopen coronajaren werden gekenmerkt door een ongeziene macro-

economische volatiliteit en oplopende begrotingstekorten. De SERV maakt

tweemaal per jaar een budgetaire stand-van-zaken op door de
begrotingsresultaten te actualiseren op basis van de meest recente macro-

economische informatie.

In zijn adviezen buigt de commissie Begroting, Fiscaliteit en Overheid zich

over de cruciale uitdagingen waar het Vlaamse begrotingsbeleid voor staat.

De Vlaamse sociale partners hebben de afgelopen jaren steeds gepleit voor
een evenwichtig begrotingsbeleid, dat het garanderen van op termijn

houdbare overheids�nanciën combineert met het bewerkstelligen van een

evenwichtige economische en maatschappelijke relance.

Adviesvragers

Matthias Diependaele 5

Lydia Peeters 1

En verder

Op eigen initiatief 1

Evaluatierapport 1

Adviezen, publicaties en akkoorden



In 2021 bracht de SERV 7 adviezen in het domein begroting en �scaliteit uit. 2

keer formuleerde de SERV geen advies omwille van de beperkte sociaal-

economische relevantie.

Daarnaast bracht de SERV 1 evaluatierapport uit over de initiële begroting.

Medewerkers van het SERV-secretariaat zijn vertegenwoordigd in het

Wetenschappelijk Comité voor de Nationale Rekeningen (Instituut voor de

Nationale Rekeningen / Nationale Bank van België), de Hoge Raad voor de

Statistiek (FOD Economische Zaken), de Werkgroep Leesbaarheid Begroting
van het Vlaams Parlement, de Stuurgroep Vlaamse Brede Heroverweging

evenals de Expertengroep Uitgavennormering, die in opdracht van de

Vlaamse Regering een blauwdruk voor een Vlaamse uitgavennorm uitwerkt.

In de kijker

(https://www.serv.be/serv/persberichten/vlaams-begrotingstekort-loopt-verder)

(https://www.serv.be/serv/persberichten/economie-herstelt-overheids�nancien-volgen-niet)

Alle publicaties begroting en �scaliteit

Vlaams begrotingstekort loopt verder op

Economie herstelt maar overheids�nanciën volgen niet

Advies elektronische �scale documenten

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-elektronische-�scale-documenten)

18 januari 2021

01

Advies instemmingsdecreet SWA SURE

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-instemmingsdecreet-swa-sure)

25 januari 2021

02

Evaluatierapport over de Vlaamse begroting 2021

(https://www.serv.be/serv/publicatie/evaluatierapport-over-vlaamse-begroting-2021)

27 januari 2021

03

https://www.serv.be/serv/persberichten/vlaams-begrotingstekort-loopt-verder
https://www.serv.be/serv/persberichten/economie-herstelt-overheidsfinancien-volgen-niet
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-elektronische-fiscale-documenten
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-instemmingsdecreet-swa-sure
https://www.serv.be/serv/publicatie/evaluatierapport-over-vlaamse-begroting-2021


Advies progammadecreet BA2021

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-progammadecreet-ba2021)

10 mei 2021

04

Advies vermindering onroerende voorhe�ng zeer energiezuinige

gebouwen

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vermindering-onroerende-voorhe�ng-

zeer-energiezuinige-gebouwen)

9 juni 2021

05

Advies decreet subsidieregister

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-decreet-subsidieregister)

1 juni 2021

06

Advies over de initiële begroting 2022

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-over-initiele-begroting-2022)

7 juli 2021

07

Advies EETS-richtlijn

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-eets-richtlijn)

11 oktober 2021

08

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-progammadecreet-ba2021
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vermindering-onroerende-voorheffing-zeer-energiezuinige-gebouwen
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-decreet-subsidieregister
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-over-initiele-begroting-2022
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-eets-richtlijn


DIVERSITEIT

Vlaanderen moet blijvend inzetten op gelijke kansen en diversiteit. Personen

van allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap zijn immers

nog steeds ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. De SERV streeft naar

een evenredige arbeidsdeelname voor iedereen en neemt dit mee in zijn

adviezen over werkgelegenheid en gelijke kansen.

De adviesvragen die de SERV ontvangt over diversiteit behandelen de sociale

partners in de Commissie Diversiteit waarin ze samen met de kansengroepen

aan tafel zitten.



ECONOMIE EN INNOVATIE

Een competitieve, inclusieve en duurzame economie is een prioriteit voor de

SERV. Vlaanderen moet uitgroeien tot een toonaangevende,

innovatiegedreven kenniseconomie met een sterk ondernemerschap en

internationale focus. Het veelzijdige karakter van de Vlaamse economie en de

samenhang in de Vlaamse economische structuur blijven behouden en de
kennis en werkgelegenheid verankerd.

Vanuit deze invalshoek adviseert de SERV over een brede waaier aan

economische beleidsinitiatieven. Thema’s zoals het stimuleren en faciliteren

van ondernemerschap in al haar dimensies en levensfasen, de modernisering

van de industriële en dienstensectoren met aandacht voor opkomende,
baanbrekende technologieën zoals arti�ciële intelligentie en nieuwe

businessmodellen, slimme specialisatie, het Vlaams economisch

steuninstrumentarium, de lokale inbedding van ondernemingen en

versterking van lokale markten, nieuwe ontwikkelingen in innovatiebeleid en

de impact ervan op het innovatie-ecosysteem, het O&O-groeipad, het
ruimtelijk-economisch beleid, en nog veel meer komen aan bod bij de SERV-

commissie Economie en Innovatie.

Voor de SERV zijn economie en innovatie onlosmakelijk verbonden. Innovatie

is cruciaal voor de oplossing van een hele reeks maatschappelijke

vraagstukken en is tegelijkertijd de belangrijkste drijver voor economische
groei. Kenniscreatie en O&O vormen dé voedingsbodem voor verdere

innovaties. Wendbaar inspelen op de wijzigende technologieomgeving en

beschikken over een state-of-the-art productieapparaat zijn belangrijke

voorwaarden om in 2030 bij de wereldtop te blijven, de Vlaamse kennis,

productie en technologie lokaal te verankeren en een sterke industrie en
maaksector te behouden. Voor de SERV omvat innovatie bovendien meer dan

alleen technologische innovatie.

Adviesvragers

Hilde Crevits 7

Federale Kamer 1

En verder

Op eigen initiatief 5



Rapport 1

Adviezen, publicaties en akkoorden

In 2021 bracht de SERV 13 adviezen uit over het thema economie en

innovatie. 5 waren op eigen initiatief en hadden o.a. betrekking op innovatie-

en kennisdi�usie, duurzaam internationaal ondernemen, missiegedreven

innovatiebeleid en het Vlaams relancebeleid. De SERV bracht 1 rapport uit

over arti�ciële intelligentie.

In april organiseerde de SERV een webinar waarop de mogelijkheden van AI

voor HR werden bekeken. Een tweede webinar in juni tastte de mogelijke

pistes af die kunnen bijdragen tot een versterkte en e�ciëntere wisselwerking

tussen de sociale partners en het Kenniscentrum Data en Maatschappij.

In de kijker

Innovatie- en kennisdi�usie
(https://www.serv.be/serv/persberichten/veel-innovatie-vlaanderen-te-weinig-
ondernemingen-plukken-vruchten)

Belang van Vlaamse strategische autonomie
(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaamse-strategische-autonomie)

(https://www.serv.be/serv/persberichten/missiegedreven-innovatiebeleid-moet-grote-
maatschappelijke-uitdagingen-aanpakken)

(https://www.serv.be/serv/publicatie/rapport-arti�ciele-intelligentie)

Alle publicaties economie en innovatie

Missiegedreven innovatiebeleid moet grote maatschappelijke
uitdagingen aanpakken

SERV brengt sociaal-economische impact van AI in kaart

https://www.serv.be/serv/persberichten/veel-innovatie-vlaanderen-te-weinig-ondernemingen-plukken-vruchten
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaamse-strategische-autonomie
https://www.serv.be/serv/persberichten/missiegedreven-innovatiebeleid-moet-grote-maatschappelijke-uitdagingen-aanpakken
https://www.serv.be/serv/publicatie/rapport-artificiele-intelligentie


Advies Vlaamse �ches Plan voor Herstel en Veerkracht

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaamse-�ches-plan-herstel-en-

veerkracht)

20 januari 2021

01

Rapport arti�ciële intelligentie

(https://www.serv.be/serv/publicatie/rapport-arti�ciele-intelligentie)

8 februari 2021

02

Advies richtlijn evenredigheidsbeoordeling

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-richtlijn-evenredigheidsbeoordeling)

15 februari 2021

03

Advies terugbetaalbare voorschotten

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-terugbetaalbare-voorschotten)

15 maart 2021

04

Advies het klavertje 5 van een missiegedreven innovatiebeleid

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-klavertje-5-missiegedreven-

innovatiebeleid)

22 maart 2021

05

Advies wetsvoorstel screeningsmechanisme BDI

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wetsvoorstel-screeningsmechanisme-bdi)

29 maart 2021

06

Advies de vlucht vooruit met duurzaam internationaal ondernemen

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlucht-vooruit-duurzaam-internationaal-

ondernemen)

10 mei 2021

07

Advies opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge COVID-19

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-opleidingssteun-maatwerkbedrijven-

ingevolge-covid-19)

7 juni 2021

08

Advies strategische investerings- en innovatiesteun

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-strategische-investerings-en-

innovatiesteun)

17 juni 2021

09

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaamse-fiches-plan-herstel-en-veerkracht
https://www.serv.be/serv/publicatie/rapport-artificiele-intelligentie
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-richtlijn-evenredigheidsbeoordeling
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-terugbetaalbare-voorschotten
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-klavertje-5-missiegedreven-innovatiebeleid
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wetsvoorstel-screeningsmechanisme-bdi
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlucht-vooruit-duurzaam-internationaal-ondernemen
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-opleidingssteun-maatwerkbedrijven-ingevolge-covid-19
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-strategische-investerings-en-innovatiesteun


Advies Vlaamse strategische autonomie

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaamse-strategische-autonomie)

5 juli 2021

10

Advies aanpassing steunreglementering strategische

transformatiesteun (STS)

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-aanpassing-steunreglementering-

strategische-transformatiesteun-sts)

5 juli 2021

11

Advies wijziging W&I decreet

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijziging-wi-decreet)

6 september 2021

12

Advies wijziging logiesdecreet

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijziging-logiesdecreet)

25 oktober 2021

13

Advies innovatie- en kennisdi�usie

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-innovatie-en-kennisdi�usie)

30 november 2021

14

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaamse-strategische-autonomie
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-aanpassing-steunreglementering-strategische-transformatiesteun-sts
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijziging-wi-decreet
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijziging-logiesdecreet
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-innovatie-en-kennisdiffusie


ENERGIE EN KLIMAAT

De energievoorziening is cruciaal voor de economie en de samenleving. De

overgang naar een duurzame energievoorziening is één van de belangrijkste

uitdagingen voor de komende jaren. De SERV bouwde een ruime expertise op

rond de werking van de energiemarkten en -prijzen, rationeel energieverbruik

en de inzet van hernieuwbare energiebronnen,
energiebevoorradingszekerheid, klimaatverandering en klimaatbeleid…

Adviesvragers

Zuhal Demir 10

Matthias Diependaele 1

Lydia Peeters 1

Adviezen, publicaties en akkoorden

In 2021 bracht de SERV 12 adviezen uit over het thema energie en klimaat.

Thema’s die aan bod kwamen waren onder andere emissievrije voertuigen,

energierenovaties en verhoogde klimaatdoelstellingen. 5 keer besloot de

SERV om geen inhoudelijk advies te geven.

Eén adviesvraag over luchtkwaliteit werd samen met de Minaraad en de SALV

behandeld.

In de kijker

Vlaamse Clean Power for Transport mist power
(https://www.serv.be/serv/persberichten/vlaamse-clean-power-transport-mist-power)

(https://www.serv.be/serv/persberichten/strenger-klimaatdoel-vraagt-golf-warmtepompen-
renovaties-en-elektrische-autos)

Strenger klimaatdoel vraagt 'golf' van warmtepompen, renovaties

en elektrische auto's

https://www.serv.be/serv/persberichten/vlaamse-clean-power-transport-mist-power
https://www.serv.be/serv/persberichten/strenger-klimaatdoel-vraagt-golf-warmtepompen-renovaties-en-elektrische-autos


Klimaatkader wacht nog op kus om te ontwaken
(https://www.serv.be/serv/persberichten/strenger-klimaatdoel-vraagt-golf-warmtepompen-

renovaties-en-elektrische-autos)

Alle publicaties energie en klimaat

Advies verzamelbesluit energie

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-verzamelbesluit-energie)

18 januari 2021

01

Advies woningrenovatiepremie

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-woningrenovatiepremie)

6 april 2021

02

Advies verzameldecreet energie II

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-verzameldecreet-energie-ii)

7 juni 2021

03

Advies CPT 2030: extra rails naar emissievrije voertuigen?

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-cpt-2030-extra-rails-emissievrije-

voertuigen)

7 juni 2021

04

Advies vermindering onroerende voorhe�ng zeer energiezuinige

gebouwen

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vermindering-onroerende-voorhe�ng-

zeer-energiezuinige-gebouwen)

9 juni 2021

05

Advies EMD-decreet

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-emd-decreet)

30 augustus 2021

06

Advies Energie: verzamelbesluit V

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-energie-verzamelbesluit-v)

13 september 2021

07

https://www.serv.be/serv/persberichten/strenger-klimaatdoel-vraagt-golf-warmtepompen-renovaties-en-elektrische-autos
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-verzamelbesluit-energie
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-woningrenovatiepremie
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-verzameldecreet-energie-ii
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-cpt-2030-extra-rails-emissievrije-voertuigen
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vermindering-onroerende-voorheffing-zeer-energiezuinige-gebouwen
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-emd-decreet
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-energie-verzamelbesluit-v


Advies besluit woon- en energiepremies

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-besluit-woon-en-energiepremies)

13 september 2021

08

Advies Met “Fit for 55” naar een �t Vlaanderen

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-�t-55-�t-vlaanderen)

14 oktober 2021

09

Advies verzamelbesluit VI

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-verzamelbesluit-vi)

29 november 2021

10

Advies verzameldecreet energie III: Klimaatkader dat nog wacht op een

kus

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-verzameldecreet-energie-iii-klimaatkader-

nog-wacht-kus)

29 november 2021

11

Advies bijkomende maatregelen voor reductie van stikstofoxiden en �jn

stof

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-bijkomende-maatregelen-reductie-

stikstofoxiden-en-�jn-stof)

24 december 2021

12

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-besluit-woon-en-energiepremies
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-fit-55-fit-vlaanderen
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-verzamelbesluit-vi
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-verzameldecreet-energie-iii-klimaatkader-nog-wacht-kus
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-bijkomende-maatregelen-reductie-stikstofoxiden-en-fijn-stof


INTERNATIONALE RELATIES

De Vlaamse sociale partners zijn begaan met wat zich buiten Vlaanderen

afspeelt. Beslissingen in internationale fora hebben een impact op de sociaal-

economische omgeving in Vlaanderen. Vooral de Europese Unie beïnvloedt

de Vlaamse regelgeving en het economisch beleid. Vlaanderen is een partner

bij Europese en internationale afspraken en voert een eigen internationaal
beleid.

Maar de SERV doet meer en is een actieve internationale partner. De SERV

trad in het verleden vaak op als technische partner bij de opleidingen van de

IAO rond sociaal overleg, neemt op geregelde tijdstippen deel aan Europese

samenwerkings- of kennisuitwisselingsprojecten en ontvangt regelmatig
internationale delegaties. De landen uit het Zuiden zijn voor de SERV

prioritaire partnerlanden samen met de landen van Oost- en Centraal-

Europa. In zijn internationale werking verliest de SERV de Noord-Zuid-

problematiek niet uit het oog en samenwerking gebeurt in alle

omstandigheden op gelijke voet met de buitenlandse partners. Tot slot zijn de
focus op en rol van sociaal overleg in ontwikkelingssamenwerking en

duurzame ontwikkeling van prioritair belang in de internationale werking van

de SERV.

Ook in 2021 zette de SERV zijn werking op internationaal vlak verder. Zo is de

SERV partner in het ILO-project “ADULT” (Apprenticeships Development for
Universal Lifelong Learning and Training) en het Interreg-project DIALOG

(Dialogue for Innovation and Local Growth). Daarnaast werd de SERV

gevraagd om zijn expertise als goed voorbeeld inzake overleg te delen met de

ministeries van Economie en Werk van Ecuador.

Adviesvrager

Hilde Crevits 1

En verder

Op eigen initiatief 1



Adviezen, publicaties en akkoorden

In 2021 bracht de SERV 2 adviezen uit over het thema internationale relaties.

Met dit advies in samenwerking met de SERV-commissie Economie en

Innovatie doet de SERV aanbevelingen om vanuit Vlaanderen een ambitieuze

rol op te nemen richting meer duurzaam internationaal ondernemen.

In de kijker

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlucht-vooruit-duurzaam-internationaal-
ondernemen)

Alle publicaties internationale relaties

Vlucht vooruit met duurzaam internationaal ondernemen

Advies de vlucht vooruit met duurzaam internationaal ondernemen

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlucht-vooruit-duurzaam-internationaal-

ondernemen)

10 mei 2021

01

Advies Vlaamse strategische autonomie

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaamse-strategische-autonomie)

5 juli 2021

02

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlucht-vooruit-duurzaam-internationaal-ondernemen
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlucht-vooruit-duurzaam-internationaal-ondernemen
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaamse-strategische-autonomie


INTERSECTORALE WERKING

Sinds januari 2021 worden drie intersectorale adviseurs tewerkgesteld bij de

SERV om de intersectorale werking tussen de sectoren met een

sectorconvenant extra te bevorderen. De doelstelling van de intersectorale

werking is: ‘Sectoren versterken door de intersectorale samenwerking te

vergroten’.

De intersectorale adviseurs hebben als focusthema’s:

non-discriminatie en inclusie

werkbaar werk en jobmobiliteit

levenslang leren en competenties.

Deze focus vertaalt zich in de verschillende acties die de intersectorale

adviseurs voor en samen met de sectorfondsen realiseren.

Overzicht initiatieven

2021 was een opstartjaar voor de intersectorale werking. De intersectorale

adviseurs maakten kennis met de 38 verschillende sectoren die een

convenant afsloten. Op basis van de input van de sectorfondsen en de
gemeenschappelijke noden en doelen werd een actieplan voor de

intersectorale werking 2021-2022 ontwikkeld.

In het najaar van 2021 werd dit plan uitgerold. 55 intersectorale

overlegmomenten gingen door, gaande van lerende netwerken,

vormingssessies, uitwisselingen tot en met projectondersteuning. Alle
sectoren met een convenant namen actief deel aan deze initiatieven. Een

overlegmoment verzamelde gemiddeld 20 sectoren bij elkaar.

Inclusief ondernemen



Tijdens de addendumperiode 2021-2022 zetten de sectorfondsen zowel in op

het inschatten van de risico’s op discriminatie op de werkvloer als op het

uitvoeren van sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties ter
bestrijding van discriminatie en ter bevordering van inclusie. Binnen een

intersectoraal netwerk verzamelden de sectoren zich om kennis met elkaar

uit te wisselen, inspiratie op te doen en samen acties op te zetten ter

bestrijding van discriminatie en ter bevordering van inclusie op de werkvloer.

De intersectorale werking van de SERV adviseert en ondersteunt dit netwerk.

27 sectoren verenigden zich om samen met zelforganisaties ondersteunende

�ches te ontwikkelen voor bedrijven. Deze bieden handvaten op vragen met

betrekking tot non-discriminatie en inclusie op de werkvloer. De

sectorconsulenten verspreiden deze �ches via bedrijfsbezoeken en via de

digitale kanalen van de sectorfondsen. In 2021 werd de ondersteunings�che
goed werk kent geen kleur, mensen wel ontwikkeld.

In de kijker

(https://www.serv.be/serv/publicatie/actieplan-intersectorale-werking)

Alle publicaties intersectorale werking

Actieplan intersectorale werking

Actieplan intersectorale werking

(https://www.serv.be/serv/publicatie/actieplan-intersectorale-werking)

6 juli 2021

01

Overzicht intersectorale initiatieven najaar 2021

(https://www.serv.be/serv/publicatie/overzicht-intersectorale-initiatieven-najaar-2021)

25 augustus 2021

02

https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/Fiche%20non-discriminatie%20-%20algemene%20versie.pdf
https://www.serv.be/serv/publicatie/actieplan-intersectorale-werking
https://www.serv.be/serv/publicatie/actieplan-intersectorale-werking
https://www.serv.be/serv/publicatie/overzicht-intersectorale-initiatieven-najaar-2021


OMGEVINGSBELEID

De kwaliteit van lucht, water, bodem en natuur dragen bij tot een gezonde en

aangename leefomgeving. Vlaanderen wil zich ook op dat vlak meten met de

Europese economische topregio’s.

Binnen de SERV ligt de focus op milieudossiers met een belangrijke sociaal-

economische impact zoals het klimaat- en luchtbeleid, het integraal
waterbeleid, het materialenbeleid, het bodembeleid of het

milieuvergunningenbeleid (VLAREM). Voor de meeste van deze milieudossiers

werkt de SERV samen met de Minaraad en soms ook met de SALV en de

SARO. De SERV heeft ook heel wat expertise opgebouwd over strategische

onderwerpen zoals duurzame ontwikkeling, transitiebeleid en
milieubeleidsinstrumenten.

Adviesvragers

Zuhal Demir 9

CIW 1

De Vlaamse Waterweg nv 1

De werkvennootschap 1

Departement Omgeving 1

Adviezen, publicaties en akkoorden

In 2021 bracht de SERV 13 adviezen uit over het thema omgevingsbeleid. De

SERV bracht 2 keer een gezamenlijk advies met de Minaraad uit, 3 keer met
Minaraad en SALV en 1 keer met SALV.

De SERV was betrokken bij de evaluaties van de omgevingsvergunning en de

milieue�ectrapportage in opdracht van het departement Omgeving. We

evalueerden de werking van het steunpunt circulaire economie en

beoordeelden mee het voorstel van het nieuwe steunpunt. De SERV is ook
betrokken bij de werkzaamheden van de coördinatiecommissie integraal

waterbeleid.



In de kijker

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-derde-stroomgebiedbeheerplannen)

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaremtrein-grondwaterwinningen-en-
bronbemalingen)

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-bvr-recyclagehub)

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijzigingen-waterwetgeving)

Alle publicaties omgevingsbeleid

Derde Stroomgebiedbeheer-plannen: verlaagde ambitie en
onzekere �nanciering

Nieuwe regels voor grondwaterwinningen en bronbemalingen

Relance geeft circulaire economie een duwtje

Nood aan duiding bij aangepaste overstromingskaarten en aan
grondig debat over waterhergebruik

Advies wijziging 8 VLAREMA

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijziging-8-vlarema)

1 februari 2021

01

Advies ophe�ng administratieve beroepen

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-ophe�ng-administratieve-beroepen)

1 februari 2021

02

Advies derde stroomgebiedbeheerplannen

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-derde-stroomgebiedbeheerplannen)

15 maart 2021

03

Advies complex project opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-complex-project-opwaardering-kanaal-

bossuit-kortrijk-0)

6 april 2021

04

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-derde-stroomgebiedbeheerplannen
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaremtrein-grondwaterwinningen-en-bronbemalingen
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-bvr-recyclagehub
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijzigingen-waterwetgeving
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijziging-8-vlarema
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-opheffing-administratieve-beroepen
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-derde-stroomgebiedbeheerplannen
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-complex-project-opwaardering-kanaal-bossuit-kortrijk-0


Advies wijziging VLAREM normering zendantennes

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijziging-vlarem-normering-

zendantennes)

25 mei 2021

05

Advies Vlaremtrein - Grondwaterwinningen en bronbemalingen

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaremtrein-grondwaterwinningen-en-

bronbemalingen)

31 mei 2021

06

Advies BVR recyclagehub

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-bvr-recyclagehub)

7 juni 2021

07

Advies scopingnota 2 GRUP

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-scopingnota-2-grup)

14 juni 2021

08

Advies IHD Ijzervallei

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-ihd-ijzervallei)

30 augustus 2021

09

Advies wijzigingen waterwetgeving

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijzigingen-waterwetgeving)

20 september 2021

10

Advies bu�erstroken

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-bu�erstroken)

20 september 2021

11

Advies CP Noord-Zuid-Limburg voorkeursbesluit

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-cp-noord-zuid-limburg-voorkeursbesluit)

18 oktober 2021

12

Advies wijzigingsdecreet bodem- en materialendecreet

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijzigingsdecreet-bodem-en-

materialendecreet)

18 oktober 2021

13

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijziging-vlarem-normering-zendantennes
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-vlaremtrein-grondwaterwinningen-en-bronbemalingen
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-bvr-recyclagehub
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-scopingnota-2-grup
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-ihd-ijzervallei
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijzigingen-waterwetgeving
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-bufferstroken
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-cp-noord-zuid-limburg-voorkeursbesluit
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijzigingsdecreet-bodem-en-materialendecreet


ONDERWIJS EN VORMING

Kinderen, jongeren en volwassenen moeten een aantrekkelijk en kwalitatief

onderwijs en dito vorming genieten. Alle jongeren moeten het secundair

onderwijs afronden met een kwali�catie en met een perspectief op blijven

leren, in het privaat aanbod, het volwassenenonderwijs of het hoger

onderwijs. Alle burgers moeten de stap (kunnen) zetten naar levenslang en
levensbreed leren. Bedrijven en sectoren werken aan

competentieontwikkeling en voeren een strategisch competentiebeleid. Een

lerende samenleving erkent competenties, waar en hoe ze ook verworven

zijn. Want Vlaanderen heeft alle talent nodig.

Met deze doelstellingen als kader formuleert de SERV adviezen die focussen
op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en levenslang en levensbreed

leren.

De SERV-leden van de commissie onderwijs zetelden in het Partnerschap

Levenslang Leren en werkten proactief mee aan het actieplan.

Adviesvragers

Ben Weyts 9

Hilde Crevits 1

Lydia Peeters 1

En verder

Op eigen initiatief 6

Oproepen 2

Adviezen, publicaties en akkoorden



In 2021 bracht de SERV 17 adviezen uit over het thema onderwijs en vorming,

waarvan 6 op eigen initiatief. De adviezen focusten o.a. op levenslang leren en

duaal leren in het hoger onderwijs, de STEM-agenda, de transitie Leren en
Werken en de digitalisering van het onderwijs. 4 keer besloot de SERV om

geen inhoudelijk advies te geven. Daarnaast lanceerde de SERV samen met de

Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) 2 oproepen aan de Vlaamse Regering en het

onderwijsveld: over digitalisering en over duaal leren.

Onderwijs en werk willen nog steviger inzetten op duaal leren
(https://www.serv.be/serv/persberichten/onderwijs-en-werk-willen-nog-steviger-inzetten-

duaal-leren)

(https://www.serv.be/serv/persberichten/werken-combineren-bijstuderen-nog-te-vaak-
hindernissenparcours)

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-transitie-leren-werken)

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-visienota-digisprong-achterstand-voorsprong)

Alle publicaties onderwijs en vorming

Werken combineren met bijstuderen nog te vaak een
hindernissenparcours

Van aanloopfase naar oriënteringstraject voor een sterk en
kansrijk leeraanbod

Digisprong: onderwijs moet ver en hoog springen

Advies onderwijsdecreet XXXI

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-onderwijsdecreet-xxxi)

25 januari 2021

01

Advies transitie Leren & Werken

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-transitie-leren-werken)

25 januari 2021

02

Advies Visienota 'Digisprong. Van achterstand naar voorsprong'

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-visienota-digisprong-achterstand-

voorsprong)

1 februari 2021

03

https://www.serv.be/serv/persberichten/onderwijs-en-werk-willen-nog-steviger-inzetten-duaal-leren
https://www.serv.be/serv/persberichten/werken-combineren-bijstuderen-nog-te-vaak-hindernissenparcours
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-transitie-leren-werken
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-visienota-digisprong-achterstand-voorsprong
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-onderwijsdecreet-xxxi
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-transitie-leren-werken
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-visienota-digisprong-achterstand-voorsprong


Advies programmatie Duaal Leren in secundair onderwijs 2021-2022

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-programmatie-duaal-leren-secundair-

onderwijs-2021-2022)

8 februari 2021

04

Advies programmatieaanvragen voltijds SO 2de graad

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-programmatieaanvragen-voltijds-so-2de-

graad)

15 februari 2021

05

Advies actieplan Edusprong

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-actieplan-edusprong)

22 maart 2021

06

Advies Voorsprongfonds Hoger Onderwijs

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-voorsprongfonds-hoger-onderwijs)

6 april 2021

07

Advies toekomstvisie Regionale Technologie Centra (RTC)

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-toekomstvisie-regionale-technologie-

centra-rtc)

26 april 2021

08

Gezamenlijke oproep SERV-Vlor digitalisering

(https://www.serv.be/serv/publicatie/gezamenlijke-oproep-serv-vlor-digitalisering)

31 mei 2021

09

Gezamenlijke oproep SERV-Vlor Duaal leren

(https://www.serv.be/serv/publicatie/gezamenlijke-oproep-serv-vlor-duaal-leren)

17 juni 2021

10

Advies zij-instroom binnenvaart

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-zij-instroom-binnenvaart)

5 juli 2021

11

Advies duaal leren in het volwassenenonderwijs

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-duaal-leren-volwassenenonderwijs-0)

12 juli 2021

12

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-programmatie-duaal-leren-secundair-onderwijs-2021-2022
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-programmatieaanvragen-voltijds-so-2de-graad
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-actieplan-edusprong
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-voorsprongfonds-hoger-onderwijs
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-toekomstvisie-regionale-technologie-centra-rtc
https://www.serv.be/serv/publicatie/gezamenlijke-oproep-serv-vlor-digitalisering
https://www.serv.be/serv/publicatie/gezamenlijke-oproep-serv-vlor-duaal-leren
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-zij-instroom-binnenvaart
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-duaal-leren-volwassenenonderwijs-0


Advies besluit Vlaamse Regering alternerende opleidingen: overdracht

bevoegdheid

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-besluit-vlaamse-regering-alternerende-

opleidingen-overdracht-bevoegdheid)

30 augustus 2021

13

Advies beroepscompetenties binnenscheepvaart

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-beroepscompetenties-

binnenscheepvaart)

6 september 2021

14

Advies STEM-agenda 2030

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-stem-agenda-2030)

20 september 2021

15

Advies CAO-decreet

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-cao-decreet)

18 oktober 2021

16

Advies levenslang leren in het hoger onderwijs

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-levenslang-leren-hoger-onderwijs)

9 november 2021

17

Advies wijzigingsdecreet codi�catie

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijzigingsdecreet-codi�catie)

24 december 2021

18

Advies onderwijsdecreet XXXII

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-onderwijsdecreet-xxxii)

24 december 2021

19

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-besluit-vlaamse-regering-alternerende-opleidingen-overdracht-bevoegdheid
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-beroepscompetenties-binnenscheepvaart
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-stem-agenda-2030
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SOCIALE BESCHERMING

Vlaanderen beschikt over een aantal hefbomen voor de ondersteuning van

burgers op het vlak van sociale bescherming, welzijn, gezondheid,

gezinsondersteuning en armoedebestrijding. Belangrijke

bevoegdheidspakketten zijn bv. het Groeipakket, de kinderopvang en de

Vlaamse sociale bescherming.

Met de SERV beschikken de Vlaamse sociale partners over het geëigende

overlegforum om gezamenlijk een visie te ontwikkelen over de uittekening en

uitvoering van de sociale bescherming in Vlaanderen.

Adviesvrager

Wouter Beke 1

En verder

Op eigen initiatief 3

Adviezen, publicaties en akkoorden

In 2021 bracht de SERV 4 adviezen uit over het thema sociale bescherming

waarvan 3 op eigen initiatief. De akkoorden Iedereen aan Boord (SERV) en Alle
Hens Aan Dek (VESOC) onderstreepten meermaals het belang van

kinderopvang om iedereen aan het werk te krijgen en te houden. Daarom

lanceerde de SERV in 2021 een pleidooi om te transformeren naar een

kinderopvangmodel op maat van de noden van ouders en een soepel

werkende arbeidsmarkt en samenleving. Kinderopvang, zowel voor baby’s en
peuters als voor kleuters en schoolkinderen is immers dé olie in het

raderwerk van gezin, arbeidsmarkt en samenleving.

In de kijker

Meer kinderopvang op maat helpt ouders over de drempel naar

https://www.serv.be/serv/persberichten/meer-kinderopvang-maat-helpt-ouders-over-drempel-werk


(https://www.serv.be/serv/persberichten/meer-kinderopvang-maat-helpt-ouders-over-
drempel-werk)

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-buitenschoolse-opvang-en-activiteiten)

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-buitenschoolse-opvang-en-activiteiten)

Alle publicaties sociale bescherming

werk

Te weinig centen om ambities kinderopvang waar te maken

Advies kinderopvang: olie in het raderwerk van gezin, arbeidsmarkt en

samenleving

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-kinderopvang-olie-raderwerk-gezin-

arbeidsmarkt-en-samenleving)

3 mei 2021

01

Advies buitenschoolse opvang en activiteiten

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-buitenschoolse-opvang-en-activiteiten)

21 juni 2021

02

Advies preventief werken aan gezondheid in de setting werk

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-preventief-werken-gezondheid-setting-

werk)

5 juli 2021

03

Oproep en advies Betere overheidsdata voor sterk beleidsonderzoek en

goed bestuur

(https://www.serv.be/serv/publicatie/oproep-en-advies-betere-overheidsdata-sterk-

beleidsonderzoek-en-goed-bestuur)

13 september 2021

04

Advies wijzigingsdecreet organisatie buitenschoolse opvang

(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijzigingsdecreet-organisatie-

buitenschoolse-opvang)

20 september 2021
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https://www.serv.be/serv/persberichten/meer-kinderopvang-maat-helpt-ouders-over-drempel-werk
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-buitenschoolse-opvang-en-activiteiten
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-buitenschoolse-opvang-en-activiteiten
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-kinderopvang-olie-raderwerk-gezin-arbeidsmarkt-en-samenleving
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-buitenschoolse-opvang-en-activiteiten
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-preventief-werken-gezondheid-setting-werk
https://www.serv.be/serv/publicatie/oproep-en-advies-betere-overheidsdata-sterk-beleidsonderzoek-en-goed-bestuur
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijzigingsdecreet-organisatie-buitenschoolse-opvang


WERKING STICHTING INNOVATIE &

ARBEID

De Stichting Innovatie & Arbeid maakt deel uit van de SERV en voert

onderzoek uit in opdracht van en voor de Vlaamse sociale partners. De
Stichting Innovatie & Arbeid werkt rond drie thematische clusters:

arbeid, organisatie en innovatieprocessen

ondernemerschap, economie en innovatiebeleid

werkbaar werk en langere loopbanen.

De Stichting vertrekt in haar onderzoek vanuit een praktijkgerichte

benadering en werkt complementair aan het beleidsgericht onderzoek dat

elders wordt uitgevoerd. De Stichting hecht veel belang aan de valorisatie van

haar onderzoek. Deze valorisatie bestaat uit het toeleveren van informatie
relevant voor het SERV-overleg en uit het verspreiden van de

onderzoeksresultaten via de partners op het veld om zo bij te dragen tot

concrete resultaten en toepassingen in de ondernemingen en organisaties en

sectoren.

Samenstelling SERV

In de SERV zetelen 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse

werkgeversorganisaties en 10 vertegenwoordigers van de Vlaamse
werknemersorganisaties. Deze representatieve samenstelling geeft de SERV

een stevige maatschappelijke verankering.

Voor de werkgevers gaat het om:

Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen

UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers

BB - Boerenbond

Verso - Vereniging voor Social Pro�t Ondernemingen.

Voor de werknemers gaat het om:

ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond van België

ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond

ACLVB - Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België.



Het dagelijks bestuur van de SERV bestaat uit een vertegenwoordiger van de

Vlaamse sociale partners ABVV, ACV, ACLVB, UNIZO, Voka en Boerenbond. De

administrateur-generaal en adjunct administrateur-generaal van de SERV
zetelen met raadgevende stem. Het voorzitterschap wisselt jaarlijks tussen de

vier grootste sociale partners. Elk jaar levert een andere partner (ACV-Voka-

ABVV-UNIZO), volgens een beurtrol, respectievelijk voorzitter en

ondervoorzitter aan het dagelijks bestuur. De voorzitter en ondervoorzitter

komen nooit tegelijk uit de werkgevers- of werknemersgroep.

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV

Ondervoorzitter

Maertens Hans, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk

van Ondernemingen

Leden

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV

De Becker Sonja, voorzitter Boerenbond

Truyens Gert, Vlaams gewestsecretaris ACLVB

Van Assche Danny, gedelegeerd bestuurder UNIZO

Leden

Vertegenwoordigers van de werknemers

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV

Diepvents Philippe, directeur studiedienst Vlaams ABVV

Soete Dennis, adviseur ABVV-Horval

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV

De Preter Lieve, algemeen secretaris ACV

Gerard Maarten, studiedienst ACV

Pennickx Wim, provinciaal voorzitter ACV Antwerpen

Vannetelbosch Bart, nationaal secretaris ACV Voeding en

Diensten

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV

Vervoort Johan, verbondssecretaris ACV Leuven



Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België –

ACLVB

Truyens Gert, Vlaams gewestsecretaris  ACLVB

Vertegenwoordigers van de werkgevers

Boerenbond – BB

Beliën Bart, adviseur studiedienst Boerenbond

De Becker Sonja, voorzitter Boerenbond

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO

Jonckheere Lynn, juridisch adviseur UNIZO

Van Assche Danny, gedelegeerd bestuurder UNIZO

Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Delfosse Jan, directeur-generaal Comeos Vlaanderen

Demuynck Peter, algemeen directeur AGORIA Vlaanderen

Maertens Hans, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams

Netwerk van Ondernemingen

Sannen Goedele, senior adviseur logistiek & mobiliteit Voka

- Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Teughels Sonja, senior adviseur arbeidsmarkt Voka -

Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Vereniging voor Social Pro�t Ondernemingen - Verso

Lieten Ingrid, directeur Verso

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de werknemers

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV

Benali Ayoubi, adviseur studiedienst ABVV

Geenen Elisabeth, adviseur studiedienst ABVV

Van der Schueren Caro, adviseur studiedienst ABVV

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV

Bortels Martien, secretaris ACV Limburg

Coomans Sam, adviseur studiedienst ACV

Coopman Marianne, algemeen secretaris COV

David Wim, provinciaal voorzitter, ACV West-Vlaanderen

Oeyen Elke, medewerker Vlaamse bewegingsploeg ACV

Verleyen Veerle, adjunct algemeen secretaris LBC-NVK



Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België -

ACLVB

Scholiers Justine, adviseur studiedienst ACLVB

Vertegenwoordigers van de werkgevers

Boerenbond - BB

Botterman Chris, hoofd sociale zaken Boerenbond

Schoonhoven Diane, adviseur Klimaat, Energie en

Duurzaamheid Boerenbond

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO

Renard Joris, adviseur studiedienst UNIZO

Vanden Abeele Piet, adviseur studiedienst UNIZO

Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Brouwers Els, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams

Netwerk van Ondernemingen

Cattelain Ann, directeur juridische dienst Federgon

Collaerts Karl, senior adviseur �scaliteit & begroting Voka -

Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Demeester Niko, secretaris-generaal Voka - Vlaams

Netwerk van Ondernemingen

Dillen Marc, directeur-generaal VCB

Vereniging voor Social Pro�t Ondernemingen - Verso

Malfait Dirk, studiedienst Verso

Wonen de vergadering bij met
raadgevende stem

Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV

Coppen Helga, adjunct-administrateur-generaal SERV

Medewerkers

Administrateur-generaal

Kerremans Pieter



Adjunct-administrateur-generaal

Coppen Helga

Diensthoofd

Vanderweyden Katrijn

Onderzoeks- en valorisatieteam

arbeidsmarkt en innovatieprocessen in organisaties en ondernemingen

Baisier Leen

Delagrange Hendrik

Notebaert Stefanie

economie, innovatiebeleid en duurzaam ondernemerschap

Penne Katrien

Van Rampelberg Lien

Verdonck Gert (op pensioen 01/02/2021)

Yassir Fatima (in dienst 01/04/2021)

werkbaar werk en langere loopbanen

Bourdeaud’hui Ria

Janssens Frank

Vanderhaeghe Stephan

valorisatie

Lauwers Brigitte

Vigna Claudia



ARBEID, ORGANISATIE EN

INNOVATIEPROCESSEN

De projecten van de Stichting Innovatie & Arbeid over arbeidsmarkt en innovatie in

ondernemingen en organisaties gaan over:

nieuwe uitdagingen op vlak van arbeidsorganisatie, personeelsbeleid en

organisatieverandering, op bedrijfsniveau en binnen sectoren

opleiding en vorming waaronder formele opleiding, werkplekleren en andere

vormen van competentieontwikkeling

werking en dynamiek van de Vlaamse arbeidsmarkt en de rol van het

arbeidsmarktbeleid en arbeidsmarktinstrumenten daarbinnen.

Om de drie jaar voert de Stichting Innovatie & Arbeid een enquête uit naar veranderingen

in de productie of dienstverlening, nieuwe vormen van arbeidsorganisatie en innovatie in

ondernemingen en organisaties in Vlaanderen. Deze Ondernemingsenquête (voorheen

IOA-enquête) betreft een bevraging bij zowel kleine als grote bedrijven, social pro�t

organisaties en overheidsinstellingen.

Arbeidsmarkt

is een thema waarover de SERV ook beleidsadviezen uitbrengt en overleg organiseert.

Projecten

In 2021 werkten de onderzoekers aan 5 projecten over arbeid, organisatie en

innovatieprocessen.

In de kijker

(https://www.serv.be/stichting/persberichten/fun-werken-weg)

(https://www.serv.be/stichting/publicatie/werk-werk)

Alle projecten arbeid, organisatie en
innovatieprocessen

De fun van het werken is weg

Van werk naar werk: wat we kunnen leren van Nederland en Zweden

https://www.serv.be/stichting/persberichten/fun-werken-weg
https://www.serv.be/stichting/publicatie/werk-werk


Ondernemersenquête 2021

(https://www.serv.be/stichting/project/ondernemersenquete-2021)

01

Telewerken in gemengde ondernemingen en organisatiesk

(https://www.serv.be/stichting/project/telewerken-gemengde-ondernemingen-en-organisaties)

Als telewerk niet voor iedereen kan

(https://www.serv.be/stichting/publicatie/telewerk-niet-iedereen-kan)

02

Ondernemen en werken in coronatijden

(https://www.serv.be/stichting/project/ondernemen-en-werken-coronatijden)

Een jaar lang ondernemen en werken onder corona

(https://www.serv.be/stichting/publicatie/ondernemen-en-werken-tijden-corona-deel-2)

03

Van werk naar werk: inspirerende voorbeelden uit Nederland en Zweden

(https://www.serv.be/stichting/project/werk-werk-inspirerende-voorbeelden-nederland-en-zweden)

Van werk naar werk

(https://www.serv.be/stichting/publicatie/werk-werk)

04

Inspirerende bedrijfspraktijken van tewerkstelling van personen met een

arbeidshandicap

(https://www.serv.be/stichting/project/inspirerende-bedrijfspraktijken-tewerkstelling-personen-

arbeidshandicap)

Bedrijfscases werkbaar werk personen met arbeidshandcicap

(/sites/default/�les/documenten/SERV_Raad_20201012_Vonken_voor_ondernemerschap_ADV.pdf)
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ONDERNEMERSCHAP, ECONOMIE EN

INNOVATIEBELEID

Het onderzoek binnen de cluster Ondernemerschap van de Stichting

Innovatie en Arbeid heeft zowel betrekking op de ondernemingspraktijk als
op het ondersteunend beleid, en maakt gebruik van kwantitatieve en

kwalitatieve methoden zoals enquêtes, literatuuronderzoek, case studies

en/of beleidsanalyses. De focus ligt binnen deze onderzoekscluster zowel op

de persoon van de ondernemer, als op zijn of haar onderneming.

Ondernemerschap, economie en innovatie
zijn thema's waarover de SERV ook beleidsadviezen uitbrengt en overleg

organiseert.

Projecten

In 2021 werkten de onderzoekers aan 5 projecten over ondernemerschap,

economie en innovatiebeleid.

In de kijker

(https://www.serv.be/stichting/persberichten/wie-vangt-zelfstandige-kinderopvanger)

(https://www.serv.be/stichting/persberichten/missiegedreven-innovatiebeleid-moet-grote-
maatschappelijke-uitdagingen-aanpakken)

(https://www.serv.be/stichting/persberichten/missiegedreven-innovatiebeleid-moet-grote-
maatschappelijke-uitdagingen-aanpakken)

Alle projecten ondernemerschap,
economie en innovatiebeleid

Wie vangt de zelfstandige kinderopvanger op?

Klavertje 5 missiegedreven innovatiebeleid

https://www.serv.be/stichting/persberichten/wie-vangt-zelfstandige-kinderopvanger
https://www.serv.be/stichting/persberichten/missiegedreven-innovatiebeleid-moet-grote-maatschappelijke-uitdagingen-aanpakken
https://www.serv.be/stichting/persberichten/missiegedreven-innovatiebeleid-moet-grote-maatschappelijke-uitdagingen-aanpakken


Werknemerschap bij jongeren

(https://www.serv.be/stichting/project/werknemerschap-jongeren)

01

De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer

(https://www.serv.be/stichting/project/competentieportfolio-vlaamse-zelfstandige-

ondernemer)

02

Zelfstandig ondernemen in de kinderopvang

(https://www.serv.be/stichting/project/zelfstandig-ondernemen-kinderopvang)

Zelfstandig ondernemen in de kinderopvang

(https://www.serv.be/stichting/publicatie/zelfstandig-ondernemen-kinderopvang)

03

Missiegedreven Innovatiebeleid. Een verkenning aan de hand van

buitenlandse beleidsontwikkeling

(https://www.serv.be/stichting/project/missiegedreven-innovatiebeleid-verkenning-

hand-buitenlandse-beleidsontwikkeling)

Missiegedreven innovatiebeleid

(https://www.serv.be/stichting/publicatie/missiegedreven-innovatiebeleid)

04

Ondernemen en werken in coronatijden

(https://www.serv.be/stichting/project/ondernemen-en-werken-coronatijden)

Ondernemen en werken in coronatijden

(https://www.serv.be/stichting/publicatie/ondernemen-en-werken-tijden-corona-

deel-2)
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WERKBAAR WERK EN LANGERE

LOOPBANEN

De projecten van de Stichting Innovatie & Arbeid over werkbaar werk zijn

grotendeels opgebouwd rond de driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor, waar
de werkbaarheid gemeten wordt bij werknemers en zelfstandigen. Er zijn ook

verschillende projecten waarbij de focus ligt op de vraag hoe de werkbaarheid

kan verbeterd worden.

De databank van de werkbaarheidsmetingen is beschikbaar voor bijkomend

wetenschappelijk onderzoek.

Werkbaarheid is een thema waarover de SERV ook beleidsadviezen uitbrengt

en overleg organiseert.

Projecten

In 2021 werkten de onderzoekers aan 6 rapporten over werkbaar werk en

langere loopbanen. In de loop van het jaar werd eveneens een pilootproject

rond sectorale werkbaarheidsmetingen opgestart en uitgevoerd bij arbeiders

uit de hout- en meubelindustrie en bedienden uit de internationale handel,
het vervoer en de logistiek: de rapportering van de onderzoeksresultaten is

gepland voor begin 2022.

In de kijker

Werkbaar werk voor personen met arbeidshandicap vraagt

maatwerk
(https://www.serv.be/stichting/persberichten/werkbaar-werk-personen-arbeidshandicap-

vraagt-maatwerk)

(https://www.serv.be/stichting/publicatie/haalbaarheid-tot-pensioen-te-werken-1)

Meer regelmogelijkheden als oplossing voor hoge werkdruk?
(https://www.serv.be/stichting/publicatie/meer-regelmogelijkheden-oplossing-hoge-

werkdruk)

Werkbaar werk maakt doorwerken tot pensioen haalbaarder

https://www.serv.be/stichting/persberichten/werkbaar-werk-personen-arbeidshandicap-vraagt-maatwerk
https://www.serv.be/stichting/publicatie/haalbaarheid-tot-pensioen-te-werken-1
https://www.serv.be/stichting/publicatie/meer-regelmogelijkheden-oplossing-hoge-werkdruk


Alle projecten werkbaar werk en langere
loopbanen

Hoe van telewerken een werkbare en productieve blijver maken?

(https://www.serv.be/stichting/project/hoe-telewerken-werkbare-en-productieve-

blijver-maken)

01

Vlaamse werkbaarheidsmonitor zelfstandige ondernemers - meting

2019

(https://www.serv.be/stichting/project/vlaamse-werkbaarheidsmonitor-zelfstandige-

ondernemers-meting-2019)

Haalbaarheid om tot het pensioen door te werken

(https://www.serv.be/stichting/publicatie/haalbaarheid-tot-pensioen-te-werken-1)

02

Vlaamse werkbaarheidsmonitor werknemers - meting 2019

(https://www.serv.be/stichting/project/vlaamse-werkbaarheidsmonitor-werknemers-

meting-2019)

Arbeidshandicap en werkbaar werk bij werknemers

(https://www.serv.be/stichting/publicatie/arbeidshandicap-en-werkbaar-werk-

werknemers)

Bedrijfscases werkbaar werk personen met arbeidshandicap

(https://www.serv.be/stichting/publicatie/bedrijfscases-werkbaar-werk-personen-

arbeidshandicap)

Werkbaar werk voor werknemers in micro-ondernemingen in 2019

(https://www.serv.be/stichting/publicatie/werkbaar-werk-werknemers-micro-

ondernemingen-2019)

De impact van baanonzekerheid onderzocht

(https://www.serv.be/stichting/publicatie/impact-baanonzekerheid-onderzocht)

Meer regelmogelijkheden als oplossing voor hoge werkdruk?

(https://www.serv.be/stichting/publicatie/meer-regelmogelijkheden-oplossing-

hoge-werkdruk)

03

https://www.serv.be/stichting/project/hoe-telewerken-werkbare-en-productieve-blijver-maken
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VALORISATIE

De Stichting Innovatie & Arbeid hecht veel belang aan een brede valorisatie

van haar onderzoek. De activiteiten concentreren zich rond de

onderzoeksclusters werkbaar werk en langere loopbanen, rond arbeidsmarkt

en innovatie en rond ondernemerschap, economie en innovatiebeleid.

In totaal telde de Stichting in 2021 67 valorisatieactiviteiten met een bereik
van meer dan 1.300 deelnemers. Heel wat vormingsactiviteiten gingen online

door via een webinar, georganiseerd door onszelf, door één van de Vlaamse

sociale partners, door de sectoren of andere intermediairen.

Topthema’s in 2021 waren werken en ondernemen in coronatijden,

telewerken en connectiviteit, missiegedreven innovatiebeleid, andere tijden
andere bedrijven, digitalisering en innovatie in de zorg, ondernemen met een

arbeidshandicap, inspirerende voorbeelden van werk naar werktransities uit

Nederland en Zweden, tewerkstelling en opleiding in de Budaregio en

algemenere HR thema’s zoals aanwervingsbeleid en onthaal. Werkbaar werk

en personen met een arbeidshandicap kwam eveneens geregeld aan bod.
Gelinkt aan het thema werkbaar werk zoomde de vormingsactiviteit

afwisselend in op burn-outklachten en re-integratie, autonomie,

arbeidsorganisatie en op de CAO104. Verschillende sectorrapporten werkbaar

werk kregen een toelichting: in de chemische sector, de metaal- en

technologische industrie, de hout- en meubelindustrie, de
dienstenchequesector en de internationale handel, vervoer en logistiek.

Werkbaar werk kwam als thema ook aan bod in twee verschillende

bootcamps van het ESF-project Hands-on Inclusion.

Overzicht initiatieven

De Stichting organiseerde een aantal grootschaligere valorisatie-activiteiten.

Op onze Marktplaats Werkbaar Werkt! maakten dienstverleners van de

werkbaarheidscheques voor het eerst kennis met elkaar en met
ondernemingen en organisaties. In totaal namen er een 150-tal mensen deel

aan dit online event, waarvan 31 dienstverleners.

Samen met het kabinet Werk, organiseerde de Stichting in 2021 digitale

rondetafelgesprekken over het actieplan werkbaar werk. De inzichten van

preventiediensten, HR professionals, sectoren en kansengroepen dienden als
input voor het geactualiseerd actieplan werkbaar werk van minister Crevits.



Het hoofdstuk over werkbaar werk voor personen met een handicap in het

boek ‘Koers naar talent in overvloed! Inclusief HRM als kompas’ werd

gepubliceerd in 2021.

Het project ‘Een brug naar het werkveld’ liep af in 2021 waarbij, in

samenwerking met LEF, Anasta en Inspinazie, extra vormingsmateriaal rond

werkbaar werk ontwikkeld werd.

Met Anasta ontwikkelden we vier masterclasses over de thema’s van

werkbaar werk, vergelijkbaar met een TED-talk maar dan zonder publiek. In
minder dan twintig minuten legt een expert uit hoe je rond een bepaald

thema aan de slag kan gaan. Hierbij hoort een handleiding over hoe je de

masterclass in een vorming of discussie kan inzetten.

Theatergezelschap Inspinazie maakte in het kader van het project een

improvisatievoorstelling rond werkbaar werk. Werkbaar werkt! laat heel
herkenbare scènes zien (werkbaar en niet zo werkbaar werk) die stof tot

discussie opleveren. Door corona werd een livestreamversie bedacht en de

productie ging op toer bij de sociale partners en een aantal sectoren. In totaal

werden er tien opvoeringen op maat gemaakt en uitgevoerd. Als afsluiter

organiseerde SERV een theatervoorstelling over telewerken waar iedereen
aan kon deelnemen. In totaal waren er meer dan 1.000 inschrijvingen en

ongeveer 700 deelnemers over alle voorstellingen heen.

Het thema telewerken bleef door de coronacrisis in 2021 nog zeer actueel.

Deze informatie kreeg waar nodig een update en aanvulling op de website

werkbaarwerk.be. Daarnaast werd een instrument ontwikkeld om een goed
doorgesproken beleid rond telewerken op te zetten op de werkvloer.

De Stichting legde de expertise van de eigen thema’s ook vaak mee op tafel bij

externe vertegenwoordiging, als deelnemer bij activiteiten en vormingen

georganiseerd door anderen, bij ESF-oproepen en in de VIONA werkgroepen.

In de kijker

(https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/video?vid=571137286)

(https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/video?vid=507424954)

(https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/tools-en-voorbeelden/improvisatietheater-
werkbaar-werkt)

Getuigenissen werkbaar werk

Masterclasses werkbaar werk

Improvisatietheater werkbaar werk

https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/video?vid=571137286
https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/video?vid=507424954
https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/tools-en-voorbeelden/improvisatietheater-werkbaar-werkt


(https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/telewerken)

(https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/evenement/marktplaats-werkbaar-werkt)

(https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/evenement/marktplaats-werkbaar-werkt)

Telewerken

Marktplaats werkbaar werkt!

https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/telewerken
https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/evenement/marktplaats-werkbaar-werkt
https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/evenement/marktplaats-werkbaar-werkt


COMMISSIE DIVERSITEIT

Met de Commissie Diversiteit geeft de SERV een stem aan groepen die niet op

evenredige wijze participeren aan het sociaal-economisch leven.

De Commissie Diversiteit is paritair samengesteld. Naast de

vertegenwoordigers van de representatieve organisaties uit de SERV zijn er

vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de
kansengroepen (Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en LEVL). Binnen de

Commissie Diversiteit werken ze samen en adviseren over de evenredige

arbeidsdeelname van kansengroepen, diversiteit en gelijke behandeling. De

kracht van de Commissie Diversiteit is dat ze sterk inzet op adviezen op eigen

initiatief.

Adviesvragers

Bart Somers 2

Ben Weyts 1

Eigen initiatief 2

Nota 1

Adviezen

Adviesvragen: in 2021 ontving de Commissie Diversiteit 3 adviesvragen.

Advies op eigen initiatief: naast de adviezen op vraag, werkt de Commissie

Diversiteit proactief en brengt de commissie een aantal adviezen op eigen
initiatief uit. In 2021 bracht de Commissie Diversiteit 2 adviezen uit op eigen

initiatief.

Met het oog op het Vlaams relancebeleid schreef de Commissie Diversiteit

een nota waaruit blijkt dat de coronacrisis de ongelijkheid op de Vlaamse

arbeidsmarkt doet toenemen.



Raadszittingen: de commissie kwam 14 keer samen in 2021. Het dagelijks

bestuur kwam 1 keer bijeen. De raad van de Commissie Diversiteit kwam 1

keer bijeen.

Andere initiatieven: in juni organiseerde de Commissie Diversiteit een

webinar dat focuste op de realisatie van een meer diverse instroom in het

lerarenberoep. Bij de start van het schooljaar 2020-2021 bracht de commissie

daarover een advies uit. De aanbevelingen uit het advies werden naast de

ervaringen van de sprekers en getuigenissen van leraren met een diverse
achtergrond gelegd. Als afsluiting gaven medewerkers van de ministers van

Onderwijs en Samenleven een re�ectie op de aanbevelingen en de

toelichtingen.

In de kijker

(https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/coronacrisis-vergroot-ongelijkheid-vlaamse-
arbeidsmarkt)

(https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/nieuwe-drempels-integratietraject)

(https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/109-acties-moeten-mensen-arbeidsbeperking-
vlotter-werk-helpen)

Alle publicaties diversiteit

Coronacrisis vergroot ongelijkheid op Vlaamse arbeidsmarkt

Nieuwe drempels op inburgeringstraject

Actielijst arbeidsbeperking 2030

Advies strategisch gelijkekansen en diversiteitsplan Vlaamse overheid

2021-2025

(https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-strategisch-gelijkekansen-en-

diversiteitsplan-vlaamse-overheid-2021-2025)

12 januari 2021

01

https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/coronacrisis-vergroot-ongelijkheid-vlaamse-arbeidsmarkt
https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/nieuwe-drempels-integratietraject
https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/109-acties-moeten-mensen-arbeidsbeperking-vlotter-werk-helpen
https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-strategisch-gelijkekansen-en-diversiteitsplan-vlaamse-overheid-2021-2025


Samenstelling Commissie Diversiteit

De Commissie Diversiteit is paritair samengesteld. Naast de

vertegenwoordigers van de representatieve organisaties uit de SERV zijn er

toegevoegde leden, namelijk de vertegenwoordigers van de representatieve

organisaties van de kansengroepen. In de Commissie Diversiteit is één
werkgroep actief die zich zowel over de doelgroep personen van allochtone

afkomst buigt als over de doelgroep personen met een arbeidshandicap.

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV

Nota impact Corona op personen met migratieachtergrond en

personen met arbeidsbeperking

(https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/nota-impact-corona-personen-

migratieachtergrond-en-personen-arbeidsbeperking)

30 januari 2021

02

Advies wijzigingsdecreet Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid

(https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-wijzigingsdecreet-vlaams-integratie-

en-inburgeringsbeleid)

1 februari 2021

03

Advies voorontwerp BVR bij het inburgerings- en integratiedecreet

(https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-voorontwerp-bvr-inburgerings-en-

integratiedecreet)

20 september 2021

04

Advies actielijst arbeidsbeperking 2030

(https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-actielijst-arbeidsbeperking-2030)

24 november 2021

05

Advies wijzigingsdecreet NT2

(https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-wijzigingsdecreet-nt2)

20 december 2021

06

https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/nota-impact-corona-personen-migratieachtergrond-en-personen-arbeidsbeperking
https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-wijzigingsdecreet-vlaams-integratie-en-inburgeringsbeleid
https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-voorontwerp-bvr-inburgerings-en-integratiedecreet
https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-actielijst-arbeidsbeperking-2030
https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-wijzigingsdecreet-nt2


Leden

Chakkar Mohamed, afgevaardigde LEVL

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV

De Becker Sonja, voorzitter Boerenbond

Maertens Hans, gedelegeerd bestuurder Voka-Vlaams Netwerk

van Ondernemingen

Truyens Gert, Vlaams gewestsecretaris ACLVB

Van Assche Danny, gedelegeerd bestuurder UNIZO

Wouters Jos, Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid

Leden

Vertegenwoordigers van de werknemers

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV

Diepvents Philippe, directeur studiedienst Vlaams ABVV

Soete Dennis, ABVV

Van der Schueren Caro,ABVV

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV

Gerard Maarten, adviseur studiedienst ACV

Penninckx Wim, provinciaal voorzitter ACV

Vannetelbosch Bart, nationaal secretaris ACV Voeding en

Diensten

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV

Vervoort Johan, ACV Leuven

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB

Truyens Gert, Vlaams gewestsecretaris ACLVB

Vertegenwoordigers van de werkgevers

Boerenbond - BB

Beliën Bart, adviseur studiedienst Boerenbond

De Becker Sonja, voorzitter Boerenbond

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO

Jonckheere Lynn, juridisch adviseur UNIZO

Van Assche Danny, gedelegeerd bestuurder UNIZO

Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Delfosse Jan, directeur-generaal COMEOS Vlaanderen



Demuynck Peter, algemeen directeur AGORIA Vlaanderen

Maertens Hans, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk

van Ondernemingen

Sannen Goedele, senior adviseur logistiek en mobiliteit - Voka -

Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Teughels Sonja, senior adviseur arbeidsmarkt Voka - Vlaams

Netwerk van Ondernemingen

Vereniging voor Social Pro�t Ondernemingen - Verso

De Roy Kristel, adviseur Verso

Vertegenwoordigers van de representatieve kansengroepen

Bruneel Eline, Vlaams Patiëntenplatform vzw

Chakkar Mohamed, coördinator Federatie Marokkaanse Verenigingen

Frederickx Jan, KVG

Marzo Fernando, voorzitter werkgroep tewerkstelling LEVL

Ntambwe Modi, bestuurder LEVL

Somers Seline, GRIP vzw

Van Den Daele Kathleen, directeur LEVL

Van Impe Anja, Fevlado - Passage vzw

Wouters Jos, stafmedewerker Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de werknemers

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV

Benali Ayoubi, adviseur Vlaams ABVV

Geenen Elisabeth, adviseur Vlaams ABVV

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV

Bortels Martien, secretaris beweging ACV Limburg

Coomans Sam, adviseur studienst ACV

Coopman Marianne, algemeen secretaris COV

David Wim, provinciaal voorzitter ACV West-Vlaanderen

De Preter Lieve, algemeen secretaris ACV-CSC Metea

Oeyen Elke, ACV-Beweginsploeg

Verleyen Veerle, adjunct algemeen secretaris ACV-Puls

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB

Scholiers Justine, adviseur studiedienst ACLVB



Vertegenwoordigers van de werkgevers

Boerenbond - BB

Botterman Chris, adviseur studiedienst Boerenbond

Schoonhoven Diane, adviseur Klimaat, Energie en Duurzaamheid

Boerenbond

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO

Renard Joris, adviseur UNIZO

Vanden Abeele Piet, adviseur studiedienst UNIZO

Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Brouwers Els, senior adviseur Essenscia

Cattelain Ann, adviseur FEDERGON

Collaerts Karl, senior adviseur Voka - Vlaams Netwerk van

Ondernemingen

Dillen Marc, directeur-generaal VCB

Vereniging voor Social Pro�t ondernemingen - Verso

Malfait Dirk, adviseur Verso

Vertegenwoordigers van de representatieve kansengroepen

Corsini Luciano, bestuurder LEVL

Craeymeersch Mieke, directeur De Ark vzw

De Vriendt Catelijne, teamcoördinator beleid Minderhedenforum vzw

Draelants Lode, directeur Internationaal comité vzw

Pypops Ulrike, Belgische Vereniging Strijd tegen mucoviscidose vzw

Spaas Nele, beleidsmedewerker LEVL

Tytgat Katrien, Vlaams gebruikersoverleg voor personen met een

handicap

Vandelanotte Patrick, coördinator GRIP vzw

Wonen de vergaderingen bij met
raadgevende stem

Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV

Coppen Helga, adjunct-administrateur-generaal SERV



Medewerkers

Administrateur-generaal

Kerremans Pieter

Adjunct-administrateur-generaal

Coppen Helga

Studiedienst Commissie Diversiteit

Hedebouw Liselotte

Vanheeswijck Nele



COMMISSIE SOCIALE ECONOMIE

In de Commissie Sociale Economie vindt overleg plaats over bestaand of

toekomstig beleid op het vlak van sociale economie. De Commissie Sociale

Economie bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale economie-

ondernemingen, vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en

werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de SERV, alsook onafhankelijke
deskundigen en vertegenwoordigers van het Departement Werk en Sociale

Economie.

Binnen de Commissie Sociale Economie wordt minimaal driemaandelijks

overleg georganiseerd over bestaande of toekomstige beleidsmaatregelen op

het vlak van sociale economie. Dit overleg gaat over:

de hoofdlijnen van het beleid

de ontwikkeling van een beleidsvisie

beleidsvoornemens, beleidsplannen en regelgeving in voorbereiding op

het niveau van de Europese Unie en over internationale verdragen in

voorbereiding.

Overleg en andere initiatieven

In 2021 kwam de Commissie Sociale Economie 6 keer samen om de
maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van sociale economie te

bespreken.

Overleg met het beleid

In 2021 ging de Commissie Sociale Economie verschillende keren in overleg

met het kabinet van minister Crevits en het Departement WSE over relevante

beleidsthema’s inzake sociale economie. Zo vond onder andere uitwisseling

plaats over het ontwerpdecreet Individueel Maatwerk (22 maart 2021 en 9 juli

2021) en over de voorontwerpen van BVR’s houdende de toekenning van
opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge COVID-19 en houdende

strategische investerings- en innovatiesteun aan maatwerkbedrijven,

maatwerkafdelingen, en lokale diensteneconomieondernemingen ingevolge

COVID-19 (10 mei 2021).



Evaluatie Ondersteuningsdecreet en Commissie
Sociale Economie

In de loop van 2021 ging het beleid van start met een evaluatie van het
decreet betre�ende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak

van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk

verantwoord ondernemen (het ‘ondersteuningsdecreet’). Op 8 september

2021 werd de doelstelling van en het proces achter deze evaluatie een eerste

keer toelicht op de commissie en werden de commissieleden bevraagd over
hun ervaringen met het huidige ondersteuningslandschap en over eventuele

verbeterpunten of toekomstpistes. Vervolgens wordt ook ingegaan op het

proces inzake de evaluatie van de Commissie Sociale Economie zelf, die

onderdeel uitmaakt van het ondersteuningsdecreet. De commissie zal

hierover in het voorjaar van 2022 verder in dialoog gaan met het beleid.

Toelichting en uitwisseling over relevant onderzoek

Op 26 januari 2021 informeerden Eline Van Onacker en Helena Van
Langenhove (DWSE) de Commissie Sociale Economie over de bestaande

monitoring inzake de sociale economie in Vlaanderen. Daarbij werd speci�ek

ingegaan op het nieuwe cijferluik over doorstroom.  Vervolgens werd in

dialoog gegaan over eventuele mogelijkheden om deze monitoring uit te

breiden met bijkomende indicatoren. Op 25 oktober 2021 ging de commissie
in overleg met prof. dr. Monica Wouters (KUL) over de procesevaluatie inzake

de activeringstrajecten voor personen met een MMPPS-problematiek.

Samenstelling Commissie Sociale
Economie

Voorzitter

Kerremans Pieter

Leden

Vertegenwoordigers van de sociale economie-ondernemingen

Bosmans Peter, Coöperaties

Debock Ann, AKSI



Devisch Francis, Groep Maatwerk

De Bruyn Erwin, Activiteitencoöperaties

Van Passel Jan, Koepel lokale diensteneconomie

Verraes Eva, HERW!N

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO

Moreels Hildegard, UNIZO

Renard Joris, UNIZO

Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Aeyels Daan, Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Teughels Sonja, Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Boerenbond – BB

Boudewijns Jeroen, Boerenbond

Vereniging voor Social Pro�t Ondernemingen - Verso

Holvoet Tine, Verso

Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV

Benali Issam, ABVV

Geenen Elisabeth, ABVV

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV

De Block Kris, ACV, ACV

De Norre Jolien, ACV

Herpoele Wilfried, ACV

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB

Van de Sande Caroline, ACLVB

Onafhankelijke deskundigen

Rombaut Dirk

Vertegenwoordigers van het Departement Werk en Sociale Economie

Moens Veerle

Rober Ariane

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de sociale economie-ondernemingen



De Cock Stef, Groep Maatwerk

Motmans Jos, Coöperaties

Ooms Gorik, HERW!N

Vancoillie Joeri, Koepel lokale diensteneconomie

Vanhove Jef, AKSI

Verrydt Mon, Activiteitencoöperaties

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO

Cabooter Koen, UNIZO

Jonckheere Lynn, UNIZO

Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen

de Raeve Jonas, Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Muyldermans Helena, Voka - Vlaams Netwerk van

Ondernemingen

Boerenbond - BB

Meulemans Bert, Boerenbond

Vereniging voor Social Pro�t Ondernemingen - Verso

Malfait Dirk, Verso

Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV

Van der Schueren Caro, ABVV

van Roy Wim, ABVV

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV

Coomans Sam, ACV

Diels So�e, ACV

Petrovic Elizabet, ACV

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België – ACLVB

Scholiers Justine, ACLVB

Vertegenwoordigers van het Departement Werk en Sociale Economie

Rymenams Hans

Vandebroek Kathleen

Kunnen de vergadering bijwonen met raadgevende
stem



Coppen Helga, adjunct-administrateur-generaal SERV

Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV

Medewerkers

Voorzitter

Kerremans Pieter

Studiedienst

Vanheeswijck Nele



COMMISSIE ECONOMISCHE MIGRATIE

De Adviescommissie voor Economische Migratie volgt de maatschappelijke

ontwikkelingen op het vlak van economische migratie en detecteert eventuele

knelpunten zodat de immigratie van werknemers en zelfstandigen onder de

beste omstandigheden kan verlopen. Op verzoek van de Vlaamse Regering of

uit eigen beweging verstrekt de commissie advies over de sociale,
economische en administratieve problemen rond tewerkstelling van

buitenlandse arbeidskrachten en de zelfstandige beroepsactiviteit van

vreemdelingen.

Adviesvrager

Hilde Crevits 4

Adviezen

De Adviescommissie Economische Migratie bracht in 2021 4 adviezen uit.

In de kijker

(https://www.commissieeconomischemigratie.be/economischemigratie/publicatie/advies-

beter-kader-buitenlandse-ondernemers)

(https://www.commissieeconomischemigratie.be/economischemigratie/publicatie/advies-
warm-welkom)

(https://www.commissieeconomischemigratie.be/economischemigratie/publicatie/advies-

warm-welkom)

Alle publicaties economische migratie

Onnodige drempels voor buitenlandse ondernemers

Sociale partners vragen warm welkom

https://www.commissieeconomischemigratie.be/economischemigratie/publicatie/advies-beter-kader-buitenlandse-ondernemers
https://www.commissieeconomischemigratie.be/economischemigratie/publicatie/advies-warm-welkom
https://www.commissieeconomischemigratie.be/economischemigratie/publicatie/advies-warm-welkom


Samenstelling Adviescommissie
Economische Migratie

Voorzitter

Renard Joris, Unizo

Leden

Vertegenwoordigers van de werknemers

Diesbecq Nathalie, ACV

Peirsman Stefaan, ACV

Tack Lore, ABVV

Verschueren Joris, ACLVB

Vertegenwoordigers van de werkgevers

Advies dynamische knelpuntberoepenlijst

(https://www.commissieeconomischemigratie.be/economischemigratie/publicatie/advies-

dynamische-knelpuntberoepenlijst)

22 februari 2021

01

Advies beter kader buitenlandse ondernemers

(https://www.commissieeconomischemigratie.be/economischemigratie/publicatie/advies-

beter-kader-buitenlandse-ondernemers)

26 april 2021

02

Advies BVR beroepskaarten

(https://www.commissieeconomischemigratie.be/economischemigratie/publicatie/advies-

bvr-beroepskaarten)

6 september 2021

03

Advies een warm welkom

(https://www.commissieeconomischemigratie.be/economischemigratie/publicatie/advies-

warm-welkom)

13 december 2021

04

https://www.commissieeconomischemigratie.be/economischemigratie/publicatie/advies-dynamische-knelpuntberoepenlijst
https://www.commissieeconomischemigratie.be/economischemigratie/publicatie/advies-beter-kader-buitenlandse-ondernemers
https://www.commissieeconomischemigratie.be/economischemigratie/publicatie/advies-bvr-beroepskaarten
https://www.commissieeconomischemigratie.be/economischemigratie/publicatie/advies-warm-welkom


Botterman Chris, Boerenbond

Malfait Dirk, Verso

Teughels Sonja, Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Van Assche Anton, UNIZO

Vertegenwoordigers

Bogman Ann, Departement Werk en Sociale Economie

De Haeck Sven, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Beroepsopleiding

Hanssens Johan, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Tverdochlebova Julia, Asiel en Migratie

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de werknemers

Aïssa Laïla, ACLVB

Clauwaert Annick, ABVV

Coomans Sam, ACV

Van der Schueren, ABVV

Vertegenwoordigers van de werkgevers

Bri�aerts Jan, Agoria

Bruggen Peter, Boerenbond

De Roy Kristel, Verso

Renard Joris, UNIZO

Vertegenwoordigers

Delbaere Valens, Asiel en Migratie

Geerts Niko, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Hex Frank, Departement Werk en Sociale Economie

Vansina Willem, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Beroepsopleiding

Medewerkers



Secretaris

Morsink Niels



BEGELEIDINGSCOMMISSIE

PENDELFONDS

Opdracht en werking
Het Pendelfonds is sinds 2007 operationeel in het kader van het Pendelplan.

Het Pendelfonds ondersteunt acties die ondernemingen of instellingen en

organisaties opzetten voor een duurzamer woon-werkverkeer. Binnen de
SERV functioneert een begeleidingscommissie die de bevoegde minister

adviseert over de ingediende projecten en over de opvolging van de

goedgekeurde projecten. De sociale partners hebben in deze commissie een

doorslaggevende stem.

Geen nieuwe Pendelfondsoproep

In 2021 werd geen nieuwe Pendelfondsoproep gelanceerd.

Hervorming Pendelfonds

Op 9 december 2020 vroeg de voorzitter van het Vlaams Parlement, Liesbeth

Homans, de SERV om advies in het kader van de toekomstige hervorming van

het Pendelfonds.

In zijn advies van 18 januari 2021
(https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-hervorming-pendelfonds)

beklemtoont de SERV dat het Pendelfonds een waardevol instrument blijft
maar dat een beleidsgerichtere en strategische hervorming noodzakelijk is.

In bijlage bij het advies gingen de voorstellen voor strategische focussen zoals

ze ook op 19 maart 2018 werden verzonden aan toenmalig minister voor

Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

Gewijzigde taakstelling

Op 10 september 2021 keurde de Vlaamse Regering het ‘besluit tot wijziging

van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betre�ende
het Pendelfonds’ �naal goed. Dit besluit wijzigt o.a. een aantal taken van de

betrokken actoren.

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-hervorming-pendelfonds


Het besluit stelt dat de Begeleidingscommissie Pendelfonds voortaan enkel

nog een algemeen advies zal formuleren voorafgaand aan een nieuwe oproep

en na het afsluiten van een oproep. Dit impliceert dat de
Begeleidingscommissie Pendelfonds voortaan geen adviezen meer formuleert

over de ingediende projecten van een nieuwe oproep en over de

opvolgingsrapporten.

Opvolgingsrapporten

De lopende projecten leggen jaarlijks een opvolgingsrapport voor waarover

de Begeleidingscommissie Pendelfonds de minister adviseert. De minister

beslist vervolgens over het verdere gebruik en verspreiding van deze
adviezen.

Conform de gewijzigde taakstelling, formuleerde de Begeleidingscommissie

Pendelfonds tot in oktober 2021 adviezen op de opvolgingsrapporten. In 2021

werden 108 adviezen opgemaakt en aan de minister bezorgd, waaronder 9

adviezen van projecten die de volledige duur van vier jaar hadden doorlopen.

Samenstelling Begeleidingscommissie
Pendelfonds

Voorzitter

De Mulder Kirsten, projectmedewerker Vlaamse Stichting

Plaatsvervanger van de voorzitter

Klynen Eddy, coördinator Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Leden

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties

Goekint Jochen, UNIZO

Meulemans Bert, Boerenbond

Sannen Goedele, Voka



Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties

Hertog Peter, Vlaams ABVV

Snoeck Frederik, ACV

Van Waeyenberg Ulrike, ACLVB

Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering

Vertegenwoordiger van de afdeling Beleid, Mobiliteit en
Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Sempels Eric

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties

Beyens Guy, Voka

Deman Robin, UNIZO

Van Der Velden Marleen, Boerenbond

Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties

Ayoubi Benali, Vlaams ABVV

Scholiers Justine, ACLVB

Van Damme Fien, ACV

Medewerkers Pendelfonds

De ondersteuning van de begeleidingscommissie wordt waargenomen door

het secretariaat van de Mobiliteitsraad.



COMMUNICATIE

Website

Bezoekers en downloads: de website van de SERV en de verschillende
entiteiten werd in 2021 in totaal 138.706 keer geraadpleegd door in totaal

101.696 externe bezoekers. Dat is goed voor in totaal 275.342

paginaweergaven en 23.944 downloads van adviezen en rapporten.

Https: de website van de SERV en de verschillende nevenorganisaties zijn

https-websites. Dit zorgt o.a. voor meer beveiliging en gebruikersvertrouwen
en een verbeterde ranking in Google search.

Anysurferproof: de website is Anysurferproof. Dit kwaliteitslabel garandeert

dat onze website voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een

functiebeperking. Met het behalen van het label voldoet onze website ook

aan de vereisten in het kader van het Toegankelijk Web-project van de
Vlaamse overheid. Eind 2021 liep de procedure voor de tweejaarlijkse

vernieuwing van het toegankelijkheidslabel.

AVG: de SERV hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens

en houdt zich aan de wet- en regelgeving waaronder de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sinds de start van de AVG in mei
2018, vind je een privacyverklaring en toelichting bij het cookiebeleid op de

website.

Gebruikers

101.696

Sessies

138.706

Pagina's

275.342

Downloads

23.944

E-nieuwsbrieven

De SERV verstuurt regelmatig een elektronische nieuwsbrief over zijn

activiteiten. In 2021 verstuurden we 37 nieuwsbrieven (SERV + Stichting
Innovatie & Arbeid) naar 4.870 abonnees. Het aantal e-nieuwsbriefabonnees

SERV nam in 2021 verder toe.

Sociale media



In 2021 bleef de SERV sterk inzetten op sociale media. Het aantal volgers op

Twitter is gestegen van 1.390 (2020) tot 1.676 (2021). Het aantal volgers op

LinkedIn is gestegen van 1.932 (2020) tot 2.241 (2021).

berichten 78

volgers 1.676

Abonnees nieuwsbrief

SERV 3.332

Stichting Innovatie & Arbeid 1.538

berichten 46

volgers 2.214

Initiatieven naar de pers

De SERV verstuurde in 2021 24 persberichten. De SERV had regelmatig

contact met de audiovisuele media bij de bekendmaking van een nieuw

advies of rapport.

De activiteiten van de SERV gaven aanleiding tot 240 artikels in dag- en

weekbladen. Daarnaast komen persberichten ook vaak terecht op vak- en

nieuwswebsites.

Overzicht persberichten 2021

Twitter

LinkedIn



SERV

Vlaams begrotingstekort loopt verder op

(https://www.serv.be/serv/persberichten/vlaams-begrotingstekort-loopt-verder)

27 januari 2021

Oproep: Perspectief doet volhouden

(https://www.serv.be/serv/persberichten/oproep-perspectief-doet-volhouden)

20 februari 2021

Missiegedreven innovatiebeleid moet grote maatschappelijke uitdagingen

aanpakken

(https://www.serv.be/serv/persberichten/missiegedreven-innovatiebeleid-moet-grote-

maatschappelijke-uitdagingen-aanpakken)

30 maart 2021

Vernieuwde opleidingsinstrumenten nog te weinig bekend bij Vlaamse

werknemers

(https://www.serv.be/serv/persberichten/vernieuwde-opleidingsinstrumenten-nog-te-weinig-

bekend-vlaamse-werknemers)

27 april 2021

Meer kinderopvang op maat helpt ouders over de drempel naar werk

(https://www.serv.be/serv/persberichten/meer-kinderopvang-maat-helpt-ouders-over-

drempel-werk)

15 mei 2021

Oproep: Herwonnen vrijheid is nog geen gewonnen spel

(https://www.serv.be/serv/persberichten/oproep-herwonnen-vrijheid-nog-geen-gewonnen-

spel)

26 mei 2021

Meer geld voor computers doet scholen niet automatisch digitale sprong

maken

(https://www.serv.be/serv/persberichten/meer-geld-computers-doet-scholen-niet-

automatisch-digitale-sprong-maken)

31 mei 2021

https://www.serv.be/serv/persberichten/vlaams-begrotingstekort-loopt-verder
https://www.serv.be/serv/persberichten/oproep-perspectief-doet-volhouden
https://www.serv.be/serv/persberichten/missiegedreven-innovatiebeleid-moet-grote-maatschappelijke-uitdagingen-aanpakken
https://www.serv.be/serv/persberichten/vernieuwde-opleidingsinstrumenten-nog-te-weinig-bekend-vlaamse-werknemers
https://www.serv.be/serv/persberichten/meer-kinderopvang-maat-helpt-ouders-over-drempel-werk
https://www.serv.be/serv/persberichten/oproep-herwonnen-vrijheid-nog-geen-gewonnen-spel
https://www.serv.be/serv/persberichten/meer-geld-computers-doet-scholen-niet-automatisch-digitale-sprong-maken


Vlaamse Clean Power for Transport mist power

(https://www.serv.be/serv/persberichten/vlaamse-clean-power-transport-mist-power)

10 juni 2021

Onderwijs en werk willen nog steviger inzetten op duaal leren

(https://www.serv.be/serv/persberichten/onderwijs-en-werk-willen-nog-steviger-inzetten-

duaal-leren)

22 juni 2021

Economie herstelt maar overheids�nanciën volgen niet

(https://www.serv.be/serv/persberichten/economie-herstelt-overheids�nancien-volgen-niet)

8 juli 2021

Betere verzameling en deling van overheidsdata besparen tijd, geld en levens

(https://www.serv.be/serv/persberichten/betere-verzameling-en-deling-overheidsdata-

besparen-tijd-geld-en-levens)

14 september 2021

STEM-Agenda 2030 mist urgentie en ambitie

(https://www.serv.be/serv/persberichten/stem-agenda-2030-mist-urgentie-en-ambitie)

4 oktober 2021

Strenger klimaatdoel vraagt 'golf' van warmtepompen, renovaties en

elektrische auto's

(https://www.serv.be/serv/persberichten/strenger-klimaatdoel-vraagt-golf-warmtepompen-

renovaties-en-elektrische-autos)

19 oktober 2021

Werken combineren met bijstuderen nog te vaak een hindernissenparcours

(https://www.serv.be/serv/persberichten/werken-combineren-bijstuderen-nog-te-vaak-

hindernissenparcours)

9 november 2021

Veel innovatie in Vlaanderen maar te weinig ondernemingen plukken er de

vruchten van

(https://www.serv.be/serv/persberichten/veel-innovatie-vlaanderen-te-weinig-

ondernemingen-plukken-vruchten)

30 november 2021

https://www.serv.be/serv/persberichten/vlaamse-clean-power-transport-mist-power
https://www.serv.be/serv/persberichten/onderwijs-en-werk-willen-nog-steviger-inzetten-duaal-leren
https://www.serv.be/serv/persberichten/economie-herstelt-overheidsfinancien-volgen-niet
https://www.serv.be/serv/persberichten/betere-verzameling-en-deling-overheidsdata-besparen-tijd-geld-en-levens
https://www.serv.be/serv/persberichten/stem-agenda-2030-mist-urgentie-en-ambitie
https://www.serv.be/serv/persberichten/strenger-klimaatdoel-vraagt-golf-warmtepompen-renovaties-en-elektrische-autos
https://www.serv.be/serv/persberichten/werken-combineren-bijstuderen-nog-te-vaak-hindernissenparcours
https://www.serv.be/serv/persberichten/veel-innovatie-vlaanderen-te-weinig-ondernemingen-plukken-vruchten


Stichting Innovatie & Arbeid

Commissie Diversiteit

Werkbaar werk voor personen met arbeidshandicap vraagt maatwerk

(https://www.serv.be/stichting/persberichten/werkbaar-werk-personen-arbeidshandicap-

vraagt-maatwerk)

4 maart 2021

Missiegedreven innovatiebeleid moet grote maatschappelijke uitdagingen

aanpakken

(https://www.serv.be/stichting/persberichten/missiegedreven-innovatiebeleid-moet-grote-

maatschappelijke-uitdagingen-aanpakken)

30 maart 2021

De fun van het werken is weg

(https://www.serv.be/stichting/persberichten/fun-werken-weg)

20 mei 2021

Coronacrisis vergroot ongelijkheid op Vlaamse arbeidsmarkt

(https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/coronacrisis-vergroot-ongelijkheid-vlaamse-

arbeidsmarkt)

30 januari 2021

Nieuwe drempels op integratietraject

(https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/nieuwe-drempels-integratietraject)

3 februari 2021

Samenwerking cruciaal voor geslaagd integratie- en inburgeringsbeleid

(https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/samenwerking-cruciaal-geslaagd-integratie-

en-inburgeringsbeleid)

27 september 2021

109 acties moeten mensen met arbeidsbeperking vlotter aan het werk helpen

(https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/109-acties-moeten-mensen-arbeidsbeperking-

vlotter-werk-helpen)

24 november 2021

https://www.serv.be/stichting/persberichten/werkbaar-werk-personen-arbeidshandicap-vraagt-maatwerk
https://www.serv.be/stichting/persberichten/missiegedreven-innovatiebeleid-moet-grote-maatschappelijke-uitdagingen-aanpakken
https://www.serv.be/stichting/persberichten/fun-werken-weg
https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/coronacrisis-vergroot-ongelijkheid-vlaamse-arbeidsmarkt
https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/nieuwe-drempels-integratietraject
https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/samenwerking-cruciaal-geslaagd-integratie-en-inburgeringsbeleid
https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/109-acties-moeten-mensen-arbeidsbeperking-vlotter-werk-helpen


Overzicht evenementen 2021

Taaltesten voor nieuwkomers moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn

(https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/taaltesten-nieuwkomers-moeten-

wetenschappelijk-onderbouwd-zijn)

27 december 2021

SERV-academie. De mogelijkheden van arti�ciële intelligentie voor HR

(https://www.serv.be/serv/evenement/serv-academie-mogelijkheden-arti�ciele-intelligentie-

hr)

27 april 2021

Kick o� nulmetingtraject

(https://www.serv.be/serv/evenement/kick-o�-nulmetingtraject)

5 mei 2021

Opstart risicoanalyse

(https://www.serv.be/serv/evenement/opstart-risicoanalyse)

3 juni 2021

SERV-academie. De wisselwerking tussen de sociale partners 

en het Kenniscentrum Data en Maatschappij rond AI

(https://www.serv.be/serv/evenement/serv-academie-wisselwerking-tussen-sociale-partners-

en-kenniscentrum-data-en-maatschappij-rond-ai)

22 juni 2021

Begeleidingsgroep nulmeting

(https://www.serv.be/serv/evenement/begeleidingsgroep-nulmeting)

1 juli 2021

Kennismaking dienstverleners

(https://www.serv.be/serv/evenement/kennismaking-dienstverleners)

18-26 augustus 2021

Begeleidingsgroep nulmeting

(https://www.serv.be/serv/evenement/begeleidingsgroep-nulmetingtraject)

29 september 2021

https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/taaltesten-nieuwkomers-moeten-wetenschappelijk-onderbouwd-zijn
https://www.serv.be/serv/evenement/serv-academie-mogelijkheden-artificiele-intelligentie-hr
https://www.serv.be/serv/evenement/kick-off-nulmetingtraject
https://www.serv.be/serv/evenement/opstart-risicoanalyse
https://www.serv.be/serv/evenement/serv-academie-wisselwerking-tussen-sociale-partners-en-kenniscentrum-data-en-maatschappij-rond-ai
https://www.serv.be/serv/evenement/begeleidingsgroep-nulmeting
https://www.serv.be/serv/evenement/kennismaking-dienstverleners
https://www.serv.be/serv/evenement/begeleidingsgroep-nulmetingtraject


De Markt

De Vlaamse sociale partners hebben een speciale band met het VRT-

programma De Markt (cf. vroegere derden programma’s voor vakbonden en

werkgeversorganisaties gingen op in dit sociaal-economisch programma). De

sociale partners zijn ook regelmatig te gast in De Markt en soms komt ook
een dossier van de SERV aan bod in het programma.

Ga naar het overzicht van de uitzendingen.
(https://www.serv.be/serv/de-markt)

Openbaarheid van bestuur

De SERV volgt de wettelijke bepalingen over de openbaarheid van
bestuursdocumenten die gelden voor de diensten, instellingen en

rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse

Gewest.

Dat betekent onder meer dat de SERV aan ieder natuurlijk persoon,

rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de gevraagde
bestuursdocumenten openbaar maakt door er inzage in te verlenen, er uitleg

over te verscha�en of er een afschrift van te overhandigen. Deze verplichting

geldt niet als de aanvraag betrekking heeft op bestuursdocumenten die niet

af of onvolledig zijn. In praktijk worden vrijwel alle beslissingen van de SERV

gepubliceerd via zijn website en worden ze dus actief openbaar gemaakt.

In 2021 ontving de SERV geen aanvragen tot openbaarmaking van

bestuursdocumenten.

Klachtenbehandeling

De SERV ontving in 2021 1 klacht over de Ondernemingsenquête. De klacht

werd intern door de betrokken entiteit afgehandeld.

Begeleidingsgroep nulmeting

(/economischemigratie/persberichten/digitaal-loket-nodig-buitenlandse-studiebewijzen-

sneller-te-erkennen)

10 december 2021

https://www.serv.be/serv/de-markt
https://www.serv.be/economischemigratie/persberichten/digitaal-loket-nodig-buitenlandse-studiebewijzen-sneller-te-erkennen


INFORMATIEBEHEER

Op 1 januari 2019 is er een nieuw bestuursdecreet van kracht.  Dat betekent

o.a.het digitaal beheren van bestuursdocumenten. Ook de duurzame digitale

bewaarstrategie voor de bestuursdocumenten van de SERV en zijn entiteiten

zit daarin vervat. Deze documenten worden in "goede, geordende en

toegankelijke staat" bewaard.

Een woordje uitleg

goede staat: we voorzien in adequate infrastructuur en software

geordende staat: we kennen de bestuursdocumenten de nodige

metadata toe en we structureren en ordenen ze op basis hiervan

toegankelijke staat: de ordening via metadata laat toe dat de

bestuursdocumenten (en de overheidsinformatie in de

bestuursdocumenten) vlot vindbaar en raadpleegbaar zijn.

Het geüpdatete informatiebeheersplan van de SERV en zijn entiteiten, vormt

de leidraad. Het werd ingeladen in het serieregister van de Vlaamse overheid.

Sinds 2020 werkt de SERV enkel nog met een digitaal beheer. Dit betekent dat

we voor inkomende analoge documenten een digitale substitutie voorzien.
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