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Onderwerp:  Uitvoering door de Belgische sociale partners van het Europese actiekader 

inzake werkgelegenheid voor jongeren, juni 2013 
   
 
 
 
 Op 7 juni 2013 hebben de Europese sociale partners naar aanleiding van hun 
gemeenschappelijk programma 2012-2014, in het kader van het Comité voor de Sociale Dia-
loog, een actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren goedgekeurd. 
 
 
 Het Bureau van de Nationale Arbeidsraad heeft besloten dat punt in behande-
ling te nemen.  De werkgroep "Stages en opleidingen in ondernemingen" van de Raad werd 
verzocht dat actiekader te analyseren en na te gaan hoe daarover op nationaal niveau ge-
rapporteerd moet worden.  
 
 
 De Raad heeft, in het kader van zijn coördinerende rol, de sectoren (via de 
dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van het bestuur van de Werkgelegenheid) en de ge-
westen verzocht bijdragen te leveren over hun acties voor de jongeren, met name om de 
tewerkstelling van kwetsbare werknemers te bevorderen. 
 
 
 Die bijdragen zijn als bijlage opgenomen bij dit rapport, dat aan het Comité 
voor de Sociale Dialoog zal worden toegezonden, zoals vermeld in een brief van 23 mei 
2014 aan de Europese organisaties die lid zijn van dat Comité. 
 
 
 Op verslag van de werkgroep heeft de Raad in het kader van een schriftelijke 
procedure het volgende rapport uitgebracht op 15 juli 2014. 
 
 

x                    x                    x 
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I.  Inleiding 
 
 
 
 Op 7 juni 2013 hebben de Europese sociale partners naar aanlei-
ding van hun gemeenschappelijk programma 2012-2014, in het kader van het Comité 
voor de Sociale Dialoog, een actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren goedge-
keurd. 
 
 
 Het Bureau van de Nationale Arbeidsraad heeft besloten dat punt 
in behandeling te nemen.  De werkgroep "Stages en opleidingen in ondernemingen" van 
de Raad werd verzocht dat actiekader te analyseren en na te gaan hoe daarover op nati-
onaal niveau gerapporteerd moet worden.  
 
 
 België is een federale staat waarin de verschillende bevoegd-
heidsniveaus belangrijke verantwoordelijkheden moeten dragen voor bevoegdheidsge-
bieden die te maken hebben met werkgelegenheid en opleiding van jongeren. 
 
 
 In die institutionele context is er voor de Nationale Arbeidsraad 
een belangrijke taak weggelegd inzake coördinatie van de nationale sociale beleidsmaat-
regelen op alle niveaus. De interprofessionele sociale partners zijn eveneens een essen-
tiële schakel in het Europese beleid voor een geïntegreerde uitvoering van de sociale be-
leidsmaatregelen.  
 
 
 De Raad heeft, in het kader van zijn coördinerende rol, de secto-
ren (via de dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van het bestuur van de Werkgelegen-
heid) en de gewesten verzocht bijdragen te leveren over hun acties voor de jongeren, met 
name om de tewerkstelling van kwetsbare werknemers te bevorderen. 
 
 
 Dit rapport werd opgesteld op basis van de ontvangen bijdragen 
(als bijlage opgenomen bij dit rapport) en de werkzaamheden die de sociale partners in de 
Nationale Arbeidsraad, samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, hebben ver-
richt. 
 
 
 Het rapport vermeldt de maatregelen die op federaal en geweste-
lijk niveau zijn genomen. 
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II. Uitvoering van het Europese actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren 
 
 
 

A.  Uitvoering op federaal niveau  
 

 

1. Alternerende opleiding 

 
 

 Vanuit de vaststelling dat het percentage vroegtijdige schoolverla-
ters significant hoog is in België en dat ongekwalificeerde jongeren moeilijker een 
baan vinden, hebben de Nationale Arbeidsraad en Centrale Raad voor het Be-
drijfsleven (hierna de Raden), in hun advies nr. 1.702 van 7 oktober 2009, geoor-
deeld dat alternerende opleidingen voor die jongeren een geschikt opleidingsin-
strument zouden kunnen zijn, maar dat door een wildgroei van allerlei alternatie-
ven, elk met hun eigen statuut of sommige gevallen zelfs zonder duidelijke re-
gels, er rechtsonzekerheid ontstaat, waardoor die stelsels niet uitnodigend zijn 
voor zowel werkgevers als jongeren. Daarom hebben de Raden in dit advies het 
engagement opgenomen om in een tweede fase een eenvoudig, rechtszeker en 
transparant federaal draagvlak vast te stellen voor het geheel van de stelsels van 
alternerend leren, om zo het alternerend leren uit te bouwen als volwaardige 
kwalificerende trajecten en het gebruik ervan door bedrijven,  instellingen en sec-
toren verder te intensifiëren.  
 
 
 In uitvoering hiervan, hebben zij op 25 mei 2011 in hun advies nr. 
1. 770 dat federaal draagvlak vastgesteld met een generieke definitie voor alter-
nerende stelsels en minimumvoorwaarden inzake arbeidsrecht en sociale zeker-
heid voor de verschillende formules van alternerend werken en leren die aan de 
generieke definitie beantwoorden.  Die harmoniseringsoperatie had tot doel een-
voud en rechtszekerheid te creëren, zowel voor de werkgever, de leerling als de 
ouders, zodat die stelsels toegankelijker, zichtbaarder en aantrekkelijker zouden 
worden, wat de problemen van inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt 
voor een deel zou ondervangen.  
 
 
 Aan dit advies werd door de federale regering pas in 2014 en dan 
nog maar gedeeltelijk uitvoering gegeven door de wet van 15 mei 2014 houden-
de uitvoering van het pact voor de competitiviteit, werkgelegenheid en relance.  
Gedeeltelijk, omdat voornoemde wet niet de kwaliteit voorziet zoals werd voorge-
steld in de generieke definitie en er ook geen gevolg wordt gegeven aan een 
aantal voorstellen inzake sociale zekerheid. Daarnaast wordt, omwille van de 
Zesde Staatshervorming die vanaf 1 juli 2014 het arbeidsrechtelijke luik inzake 
alternerend leren en werken heeft overgedragen naar de gewesten, geen uitvoe-
ring meer gegeven aan de arbeidsrechtelijke sokkel die werd voorgesteld in 
voornoemd advies nr. 1.770.  
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 Omdat die luiken volgens de sociale partners essentieel zijn voor 
het welslagen van deze operatie, hebben de Raden er in hun advies nr. 1.895 
van 25 februari 2014 bij de federale regering op aangedrongen dat alsnog uitvoe-
ring zou worden gegeven aan de drie luiken van hun voorstel, zowel wat de ge-
nerieke definitie, de sociale zekerheid als het arbeidsrecht betreft, teneinde een 
kwalificerend en kwaliteitsvol instrument te ontwikkelen dat voor jongeren een op-
timale overgang naar de arbeidsmarkt zou mogelijk maken en teneinde de cohe-
rentie en transparantie over de verschillende regionale stelsels heen te bewaken 
zodat de stelsels overzichtelijk en aantrekkelijk zouden zijn.   
 
 
 In het kader van voornoemd pact,  heeft de regering tevens aan de 
Raden gevraagd overleg te plegen met de sociale partners van de gemeen-
schappen en de gewesten teneinde een interfederaal kader uit te werken voor 
stages en opleidingen in ondernemingen voor leerlingen. In die optiek hebben de 
Raden met de verschillende regionale adviesraden een overleg opgezet. Momen-
teel worden de werkzaamheden voorbereid in een technische werkgroep onder 
experts. Tegen september 2014 zal een werkschema klaar zijn waarin de ver-
schillende systemen van alternerend leren en werken en stages worden opgelijst. 
Bedoeling is op basis van die nota de knelpunten aan te duiden, ondermeer die-
gene ontstaan door de bevoegdheidsoverdracht bij de zesde Staatshervorming, 
en na te gaan in welke mate de regionale systemen, die momenteel nog in evolu-
tie zijn, op elkaar kunnen worden afgestemd en vereenvoudigd en worden afge-
stemd op het federale sokkelstatuut. 
 
 

2.  Stages in ondernemingen 
 
 

 De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft 
voor werkgevers, die vallen onder het toepassingsgebied van de collectieve ar-
beidsovereenkomsten en de paritaire comités, een globale verplichting ingevoerd 
om jaarlijks een aantal werkleerplaatsen ter beschikking te stellen à rato van een 
procent van hun totale personeelsbestand. Ingevolge artikel 10, § 3 van ge-
noemde wet moet de Nationale Arbeidsraad, samen met de Centrale Raad voor 
het Bedrijfsleven elk jaar uiterlijk tegen 30 september evalueren of die globale 
verbintenis werd nageleefd.  
 
 
 In uitvoering van het advies nr. 1.871 waarin de Nationale Arbeids-
raad zich ertoe had geëngageerd al een eerste gedeeltelijke evaluatie op te stel-
len op basis van de eerste twee kwartalen van 2013, om eventueel bij te sturen 
indien nodig, heeft de Nationale Arbeidsraad op 27 mei 2014 het rapport nr. 86 
uitgebracht waarin hij heeft vastgesteld dat deze globale verplichting voor de on-
derzochte periode wordt vervuld.  
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 In hetzelfde rapport heeft hij aan de RSZ gevraagd hem volgens 
dezelfde methodologie de volledige cijfers te bezorgen voor 2013 (refertekwartaal 
2012/2). Bedoeling is om tegen september 2014, samen met de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven een volledige evaluatie te maken van die maatregel, sa-
men met de evaluatie van de startbanen en hierin verder te gaan dan een louter 
cijfermatige beoordeling maar ook bepaalde toepassingsproblemen die van het 
terrein worden gemeld, af te toetsen.  
 
 
 

3.  Beleid ten gunste van de risicogroepen  
 

 
a.  Algemene beschrijving 
 
 
  Op federaal niveau verplicht de regelgeving de ondernemingen 

van de privésector 0,10 % van de loonmassa (privésector) uit te trekken om 
banen te helpen creëren en de beroepsopleiding en integratie van risico-
groepen op de arbeidsmarkt aan te moedigen. Die verplichting bestaat se-
dert 1989 en werd sedertdien steeds verlengd, hetzij ter uitvoering van een 
interprofessioneel akkoord, hetzij ingevolge een regeringsbeslissing.  

 
 
  Traditiegetrouw zijn het de sociale partners die bepalen wat onder 

het begrip "risicogroepen" wordt verstaan. Het staat elke sector vrij om in 
een collectieve arbeidsovereenkomst de risicogroepen te bepalen waarop hij 
zijn inspanningen wil richten. 

 
 
  Volgens de wijzigingen die in 2013 in de regelgeving werden aan-

gebracht (koninklijk besluit van 19 februari 2013) moet echter de helft van die 
inspanning (0,05 % van de loonmassa) worden uitgetrokken voor bepaalde, 
vooraf in de regelgeving gedefinieerde risicogroepen, waarbij een bijzondere 
plaats wordt ingeruimd voor jongeren onder de 26 jaar. 

 
 
  Die doelgroepgerichte inspanning (0,025 % van de loonmassa) 

moet verplicht gaan naar jongeren, onder voorbehoud van bepaalde afwij-
kingen voor specifieke economische omstandigheden in de betrokken sector 
(activiteitszone waar de indienstnemingen nagenoeg zijn stilgevallen). 
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  De ondernemingen die de gevraagde inspanningen niet realiseren, 
moeten een equivalente bijdrage van 0,10 % betalen. Door de wijzigingen 
die in 2013 in de regelgeving werden aangebracht, kan de opbrengst van die 
bijdrage worden aangewend voor de financiering van bijkomende projecten 
voor risicogroepen in de sectoren die een collectieve arbeidsovereenkomst 
conform de gestelde voorwaarden hebben gesloten. 

 
 

b.  Rapportering 
 
 
 De sectoren die collectieve arbeidsovereenkomsten sluiten, moe-
ten een evaluatierapport en een financieel overzicht van de inspanningen 
voor risicogroepen indienen bij het bestuur van de Werkgelegenheid. Aan de 
hand van die rapporten kan de ontwikkeling worden nagegaan van het beleid 
dat de sectoren ten gunste van de risicogroepen voeren. 
 
 
 Uit de in 2011 en 2012 ingediende rapporten blijkt het volgende 
(zie bijlage 1) :  
 
 
-  Ongeveer twee derde van de ingediende rapporten verwijst naar de jon-

geren (stabiel percentage tussen 2011 en 2012). 
 
 
-  De sectoren bepalen op een verschillende manier welk jong publiek onder 

de risicogroepen valt (verschillen in leeftijdsgrens, maximaal studieniveau 
en verband dat er met de sector moet zijn). 

 
 
-  Van de sectoren die in hun rapport naar de jongeren verwijzen, zet onge-

veer de helft specifieke maatregelen voor jongeren op. Over het alge-
meen zijn die maatregelen toegespitst op het ondersteunen van de alter-
nerende opleiding en de studiebegeleiding in de vorm van stageplaatsen 
in de ondernemingen of ook nog het aanmoedigen van mentorschap van 
jongeren in de onderneming. Heel vaak werken de instellingen die zich 
bezighouden met de alternerende opleiding en de onderwijsinstellingen 
met elkaar samen.   

 
 
-  Er kan moeilijk worden vastgesteld welke bedragen van de voor risico-

groepen uitgetrokken sommen specifiek naar jongeren gaan. 
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B.  Inspanningen op gewestelijk niveau 
 

 
 

1.  Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
 
 
 De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest (ESRBHG) heeft in zijn bijdrage (zie bijlage 3) een aantal verbintenis-
sen in het licht gesteld die werden aangegaan in het kader van de "New Deal" die 
op 29 april 2011 door de sociale partners en de Brusselse regering werd gesloten 
als antwoord op de uitdagingen inzake werkgelegenheid in Brussel, meer be-
paald de werkgelegenheid van jongeren. 
 
 
 In dat kader hebben de Brusselse sociale partners de wil te ken-
nen gegeven dat ze in het bijzonder de eerste werkervaringen voor jongeren wil-
len stimuleren, met name door in Brussel gevestigde grote ondernemingen ertoe 
aan te zetten jonge Brusselaars in dienst te nemen, in partnerschap met andere 
actoren en bestaande gewestelijke regelingen. 
 
 
 Er wordt vooral gewezen op het belang van een samenwerking 
met de beroepssectoren om het jobaanbod met een statuut van startbaanover-
eenkomst of het aanbod van individuele beroepsopleiding te verhogen. 
 
 
 In de bijdrage wordt ook verwezen naar de acties die de organisa-
ties hebben opgezet in het kader van de Jongerengarantie alsook naar verschil-
lende adviezen van de ESRBHG over de problematiek van de werkgelegenheid 
van jongeren. 
 
 
 

2.  Waals Gewest 
 
 
 De Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest (CESW) 
heeft in zijn bijdrage (zie bijlage 2) gewezen op een aantal maatregelen die de 
Waalse overheid heeft genomen en die volgens de Waalse sociale partners bij-
zonder belangrijk zijn om de gestelde doelen te bereiken. Die maatregelen betref-
fen de volgende vraagstukken: 
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a.  Alternerend leren en werken 
 

 
 De CESW herinnert eraan dat de sociale partners deze pedagogie 
al geruime tijd steunen en toont belangstelling voor de door de Waalse rege-
ring genomen maatregelen die de alternerende opleiding nieuw leven moe-
ten inblazen. Volgens de CESW vergt de uitbouw van het alternerend leren 
en werken een alomvattende aanpak van de problematiek van de werkleer-
plaatsen in ondernemingen, waarbij de diverse actoren betrokken moeten 
worden; er moet ook worden nagedacht over de aantrekkelijkheid van de re-
gelingen voor de ondernemingen, de complementariteit tussen de actoren, 
de nadere uitvoeringsregels voor de stages in ondernemingen en de harmo-
nisatie van de steunmaatregelen inzake mentorschap.  
 
 

b.  Begeleiding van werkzoekenden 
 
 
 De CESW verwijst dienaangaande naar de maatregelen die de 
Waalse regering heeft genomen om de inspanningen voor geïndividualiseer-
de begeleiding te verhogen, met name door laaggeschoolde jongeren sneller 
te begeleiden en de betrokken begeleidingsconsulenten nieuwe instrumen-
ten aan te reiken, zoals "essais métiers" (beroepen uitproberen), waarbij de 
jongeren op basis van een volledige en praktische informatie een perspec-
tiefrijk beroep kunnen kiezen. 
 
 

c.   Ondersteuning voor het creëren van activiteiten 
 
 
 De CESW wijst op diverse maatregelen om het statuut van zelf-
standige bij jongeren te promoten en zelftewerkstelling en oprichting van 
zeer kleine ondernemingen te bevorderen. Voorafgaandelijk zorgt de maat-
regel "Junior Indépendant" ervoor dat jongeren van 15 tot 20 jaar het beroep 
van zelfstandige kunnen ontdekken door twee weken betaalde arbeid te ver-
richten. 
 
 

d.  Samenhang onderwijs-opleiding-tewerkstelling  
 
 
 De CESW wijst op de volgende zaken: 
 
 
-  de opwaardering van het kwalificerend onderwijs via de toegang van de 

leerlingen tot moderne infrastructuur die is afgestemd op de onderne-
mingsrealiteit (competentiecentra en centra voor geavanceerde technolo-
gie);  
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-  de ontwikkeling van "bassins de vie" (levensbekkens) onderwijs-opleiding-
tewerkstelling, vooral om ervoor te zorgen dat het aanbod van kwalifice-
rend onderwijs en opleiding meer samenhang vertoont met de sociaal-
economische behoeften op gewestelijk en subgewestelijk niveau, met de 
steun van de sociale partners. 

 
 
 

3. Het Vlaams Gewest 
 
 
  In zijn bijdrage, die als bijlage 4 is toegevoegd, heeft de SERV een 

aantal akkoorden, plannen en adviezen vermeld die moeten beantwoorden aan 
de prioriteiten die aangaande werkgelegenheid voor jongeren zijn opgenomen in 
het Europees actiekader. Zij wijzen erop dat deze maatregelen en acties worden 
geagendeerd op het tripartite overleg binnen VESOC of deel uitmaken van het 
overleg binnen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).  

 
 
  Het betreft ondermeer :  

 
 

a. VESOC-akkoord Loopbaanbeleid 
 
 
 Om de werkgelegenheid van jongeren te bevorderen, vertrekken 
de Vlaamse sociale partners van een getrapte aanpak. Eerst wordt ingezet 
op het voorkomen van jeugdwerkloosheid door in te zetten op kwalitatieve 
leerloopbanen en voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom. Lukt die pre-
ventieve aanpak niet, dan wordt er geremedieerd door tweedekansonderwijs, 
heroriëntering naar knelpuntberoepen of werkervaring. Deze maatregelen 
kaderen in de uitrol van het Loopbaanakkoord dat de Vlaamse sociale part-
ners en de Vlaamse regering voor twee jaar sloten op 17 februari 2012.  
 
 

b. Jeugdwerkplan 
 
 
 Volgens het jeugdwerkplan krijgen jongeren in het Vlaams Gewest 
een intensieve trajectbegeleiding zodat ze zo snel mogelijk worden geacti-
veerd om door te stromen naar duurzame tewerkstelling. De VDAB realiseert 
een quasi sluitend bereik voor de ongekwalificeerde schoolverlaters door in 
te zetten op werkervaring via werkplekleren.  
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c. Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten 
 
 
 Met de verschillende stakeholders uit de sector werd in uitvoering 
van het Loopbaanakkoord in september 2013 een actieplan vroegtijdig 
schoolverlaten opgezet.  
 
 

d. Sectorconvenants  
 
 
 De (34) sectorconvenants worden onderhandeld tussen de secto-
rale sociale partners en de Vlaamse regering. Hierin onder andere engage-
menten en acties op vlak van een betere aansluiting tussen onderwijs en ar-
beidsmarkt.  
 
 

e. Uitrol Vlaamse Kwalificatiestructuur 
 
 
 De Vlaamse Kwalificatiestructuur wordt momenteel uitgerold met 
een aanzienlijke inbreng van de sociale partners. Deze structuur moet on-
dermeer leiden tot een betere en goed geplande onderwijs- en opleidingscur-
ricula die inspelen op de noden van jongeren en de wensen van de arbeids-
markt.  

 
 
f. SERV-adviezen 

 
 
 Naast de maatregelen en acties in het kader van het VESOC-
overleg, geeft de SERV ook nog aan dat zij adviezen hebben uitgebracht 
over het werkplekleren en de hervorming van het secundair onderwijs. Bo-
vendien loopt momenteel een evaluatie over de hervorming in 2008 van het 
stelsel Leren en Werken. In dit kader brachten de sociale partners diverse 
adviezen en aanbevelingen uit waarin de Vlaamse sociale partners pleitten 
voor een opwaardering van dit stelsel en een verregaander impulsbeleid 
voor het voorzien van voldoende werkervaringsplaatsen. Ook de zesde 
staatshervorming biedt op dit domein bijkomende kansen.   
 

 
 

--------------------------- 
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Aan de heer DELCROIX 
Secretaris NAR 
Blijde Inkomstlaan 121 
1040 BRUSSEL 

 

 

 
contactpersoon ons kenmerk  Brussel 
mvalcke@serv.be SERV_BR_20140611_Europactiekaderwerkgjongeren  13 juni 2014 
 
 

 
Europees actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren 
 
 
Geachte heerDelcroix, 
 
 
Op 8 mei 2014 ontvingen wij uw vraag om de Nationale Arbeidsraad in kennis te stellen vande 
acties die op gewestelijk niveau zijn ondernomen in verband met het Europese actiekader voor 
jongeren (onderwijs, overgang naar en toetreding tot de arbeidsmarkt, scheppen van meer kwa-
liteitsvolle arbeidsplaatsen). Deze informatie wordt opgevraagd als input voor de evaluatie van 
en de rapportage over de uitvoering van het actiekader dat door de Europese sociale partners 
werd afgesloten.  
 
De Europese sociale partners formuleerden vier prioriteiten inzake werkgelegenheid voor jonge-
ren: leren, transitie, werkgelegenheid en ondernemerschap.We geven u hierbij een beknopt 
overzicht van de belangrijkste werkzaamheden en afspraken die verband houden met deze 
thema’s: het Vesoc-akkoord Loopbaanbeleid van 17 februari 2012, het Jeugdwerkplan, de wer-
king m.b.t. de Sectorconvenants, het Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten, het SERV-akkoord 
van 27 juni 2012 over de zesde staatshervormingen we verwijzen ook naar het VESOC-overleg 
en relevante SERV-adviezen.  
 
 Vesoc-akkoord Loopbaanbeleid (Loopbaanakkoord) 

 
Een aanzienlijk deel van de onderstaande acties m.b.t. het bestrijden van de jeugdwerkloosheid 
kaderen in de uitrol van het Loopbaanakkoord dat de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse 
Regering sloten op 17 februari 2012 (voorde volgende twee jaar). Het akkoord focuste op drie 
scharniermomenten in de leer- en werkloopbaan van mensen: van leren naar werken, van werk-
loos naar werken en de overgang van de ene naar de andere job. De jongeren met onvoldoende 
kwalificaties en de 50-plussers werden geselecteerd als prioritaire want meest kwetsbare doel-
groepen.  
 
Wat de werkgelegenheid van jongeren betreft, vertrekken de Vlaamse sociale partners van een 
getrapte aanpak. Jeugdwerkloosheid vermijden draagt de voorkeur weg, door in te zetten op 
kwalitatieve leerloopbanen en het voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom. Lukt die preven-
tieve aanpak niet, dan dient er geremedieerd te worden door het alsnog halen van een (be-
roeps)kwalificatie door opleiding (bvb. via tweedekansonderwijs) of werkervaring. Ook heroriën-
tering, naar knelpuntopleidingen en –beroepen, is een optie in de begeleiding en bemiddeling 
van jonge werkzoekenden. 
 
 
  



 Jeugdwerkplan 
 

Op het Vlaamse niveau is het Jeugdwerkplan richtinggevend. Jongeren worden begeleid vol-
gens de principes van het sluitend maatpak (o.a. intensieve trajectbegeleiding) en zo snel moge-
lijk geactiveerd zodat ze kunnen doorstromen naar een duurzame tewerkstelling. Wat betreft de 
transitie van leren naar werken realiseert de VDAB via het Jeugdwerkplan een quasi sluitend 
bereik (nemen van contact) voor wat betreft de ongekwalificeerde schoolverlaters.  
In het kader van de Jeugdgarantie wordt er onder andere ingezet op werkervaring via werkple-
kleren met de maatregelen individuele beroepsopleiding (IBO, c-IBO), de Instapstages en de 
Werkinleving voor Jongeren (WIJ). De WIJ is er voor kwetsbare jongeren die in reguliere maat-
regelen nauwelijks bereikt worden.  
 

 Startbanen 
 

De startbaanovereenkomsten zijn federaal gefinancierde tewerkstellingsplaatsen voor laagge-
schoolde jongeren (-26 jaar). In Vlaanderen werden ze onder andere toegewezen aan scholen 
en lokale besturen. In het Institutioneel Akkoord worden deze startbaanovereenkomsten en de 
bijbehorende middelen naar de gemeenschappen en gewesten overgeheveld. De SERV stelde 
in het SERV-akkoord over de zesde staatshervorming dat het belangrijk is dat een deel van de 
geoormerkte middelen sociaal beleid blijvend worden ingezet voor laaggeschoolde jongeren met 
als doel hen een werkervaring te bieden en een kans te geven om alsnog hun diploma te beha-
len. 
 
 Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten 

 
Het Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten van september 2013, is een uitvloeisel van het Loop-
baanakkoord. De partners in het actieplan zijn velerlei: de onderwijskoepels en –netten, de op-
leidingspartners VDAB en Syntra, de interprofessionele sociale partners, de strategische advies-
raden SERV en Vlor, …. Het was geen sinecure om een gedragen en concreet actieplan uit te 
werken; zo zijn de sociale partners voorstander van vroege acties van de VDAB in de scholen 
(warme overdracht) maar dit wringt met de autonomie van de onderwijsinstellingen. 
 

 Sectorconvenants ’13 – ‘14 
 

De (34)sectorconvenants worden onderhandeld tussen de sectorale sociale partners en de 
Vlaamse regering. Ze bevatten onder andere engagementen en acties op vlak van een betere 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.Het Loopbaanakkoord voorzag een bijkomende 
ESF-oproep Werkplekleren voor sectoren, bij wijze van addenda bij de sectorconvenants; 11 
sectorfondsen dienden een project in. Sectorfondsen tekenden ook in op de oproep VLAMT, 
Vlaamse arbeidsmarktprognoses voor de toekomst, die (nieuwe) vaardigheden en (nieuwe) ba-
nen voor de toekomst moet identificeren. 
 
 Uitrol Vlaamse Kwalificatiestructuur  

 
De Vlaamse Kwalificatiestructuur wordt uitgerold met aanzienlijke inbreng van de sociale part-
ners. De VKS moet zorgenvoor een betere communicatie over kwalificaties tussen onderwijs- en 
opleidingsaanbieders en de arbeidsmarkt en de uitwisselbaarheid tussen verschillende syste-
men van leren versterken.De VKS moet ook leiden tot goed geplande onderwijs- en opleidings-
curricula die inspelen op de noden van jongeren en op de wensen van de arbeidsmarkt.  
 



De sectorale sociale partners zijn betrokken bij de opmaak van de beroepskwalificatiedossiers, 
die als referentiekader beroep doen op de Competent-fiches ontwikkeld door de SERV; de inter-
professionele sociale partners zijn betrokken bij de validering van de dossiers en de inschaling 
ervan in één van de acht niveaus van de VKS. 
 
 VESOC – overleg en SERV-adviezen 

 
o Vesoc-overleg 

Alle bovenstaande maatregelen en acties worden geagendeerd op het tripartite overleg binnen 
Vesoc of maken deel uit van het overleg binnen de VDAB. 
 

o Advies Werkplekleren 
Eind 2011 bracht de SERV een advies uit over werkplekleren (binnen het initieel onderwijs) en 
het thema verdween sindsdien niet van de agenda. Voor de Vlaamse sociale partners is  werk-
plekleren dé plaats waar (beroeps)onderwijs en werk elkaar treffen; beide leercontexten zijn cru-
ciaal in het leerproces en versterken elkaar. Een partnerschap in vertrouwen is dan ook cruciaal. 
Er zijn duidelijke afspraken nodig omtrent de doelstellingen van het werkplekleren en de ver-
wachtingen naar de onderwijs- en opleidingsinstellingen, de bedrijven en de lerende. 

 

o Advies Hervorming Secundair Onderwijs 
In dit advies van eind 2013 scharen de Vlaamse sociale partners zich voluit achter de geplande 
hervorming van het secundair onderwijs. Deze hervorming is nodig o.a. om een betere studie- 
en beroepskeuze te kunnen realiseren, om het aanzien van technische en beroepsopleidingen 
te verhogen, om in een transparant onderwijsaanbod te voorzien.  
 

o Adviezen Leren en Werken 
Er loopt momenteel een evaluatie van het stelsel Leren en Werken over de hervorming van het 
stelsel in 2008. Deze hervorming was een goede aanzet voor het realiseren van een volwaardig 
stelsel van duaal leren maar bijkomende hervormingen zijn nodig om dit ook effectief te realise-
ren; de SERV bracht hier meerdere adviezen over uit. Ook op dit domein biedt de zesde staats-
hervorming kansen.In een aanbeveling van november ’13 pleitten de Vlaamse sociale partners 
andermaal voor een opwaardering van het stelsel Leren en Werken en voor een verregaander 
impulsbeleid voor het voorzien van voldoende werkervaringsplaatsen in het stelsel.  
 
 
Meer informatie over de akkoorden en adviezen vindt u op onze website en in het jaarverslag 
2013 van de SERV. Een meer gedetailleerd overzicht van de verschillende Vlaamse arbeids-
marktmaatregelen vindt u terug in het Vlaams hervormingsprogramma 2014: 
http://www.vlaandereninactie.be/over/vlaams-hervormingsprogramma-2014.U kunt met verdere 
vragen uiteraard ook steeds bij mij of mijn medewerkers terecht. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Pieter Kerremans 
Administrateur-generaal SERV 

 
 

 

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_Jaarverslag2013_20140327_defversie.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_Jaarverslag2013_20140327_defversie.pdf
http://www.vlaandereninactie.be/over/vlaams-hervormingsprogramma-2014



