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Onderwerp:  Derde tussentijds rapport over de tenuitvoerlegging van de op 25 maart 2010 

gesloten Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten 
   
 
 
 In het kader van hun Europees werkprogramma voor de sociale dialoog voor 
2006-2008 en op basis van hun gezamenlijke arbeidsmarktanalyse hebben de Europese 
sociale partners op 25 maart 2010 een autonome kaderovereenkomst betreffende "inclusie-
ve arbeidsmarkten" gesloten. 
 
 
 Ingevolge punt 6 "Uitvoering en follow-up" zal de Europese kaderovereen-
komst worden uitgevoerd binnen drie jaar na de datum van ondertekening ervan (25 maart 
2010). De ledenorganisaties van de organen van de Europese sociale dialoog die de over-
eenkomst hebben ondertekend, zullen aan het Comité voor de sociale dialoog verslag uit-
brengen over de uitvoering ervan. Gedurende de eerste drie jaar na de datum van onderte-
kening zal het Comité voor de sociale dialoog jaarlijks een overzicht voorbereiden en goed-
keuren, dat een samenvatting behelst van de lopende tenuitvoerlegging van de overeen-
komst. Het Comité voor de sociale dialoog zal een volledig verslag van de genomen uitvoe-
ringsmaatregelen voorbereiden, dat tijdens het vierde jaar zal worden goedgekeurd door de 
Europese sociale partners. 
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  Om daaraan tegemoet te komen, heeft de Nationale Arbeidsraad 
enerzijds uitvoering willen geven aan de kaderovereenkomst door middel van maatregelen 
die de sociale partners op federaal, centraal niveau hebben genomen of in het vooruitzicht 
stellen. 
 
 
 Omdat de totstandbrenging van een inclusievere arbeidsmarkt niet 
alleen afhangt van de sociale partners op federaal, centraal niveau, heeft de Raad anderzijds 
op 25 mei 2011 de aanbeveling nr. 22 uitgebracht om de actoren van het sociaal overleg er 
op grote schaal bij te betrekken. Zowel de sectoren als de gewestelijke overlegorganen zijn 
immers in het kader van hun eigen bevoegdheidssfeer verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het door de Europese sociale partners in punt 5 van de kaderovereenkomst vastgestelde 
kader. 
 
 
 Ter uitvoering van die kaderovereenkomst en op basis van de ge-
noemde aanbeveling heeft de Raad er zich toe verbonden een derde en laatste rapport op te 
stellen over de initiatieven die de federale, centrale overlegorganen, de gewestelijke over-
legorganen en de sectoren hebben genomen of in het vooruitzicht stellen. 
 
 
 Dat rapport zal worden voorgelegd aan het Comité voor de sociale 
dialoog, dat in juni 2013 een jaarlijks overzicht zal voorbereiden en goedkeuren, dat een sa-
menvatting behelst van de lopende tenuitvoerlegging van de kaderovereenkomst. 
 
 
 De commissie Inclusieve Arbeidsmarkten werd met de bespreking 
van dat vraagstuk belast. 
 
 
 Op verslag van die commissie heeft de Raad op 28 mei 2013 het 
volgende rapport goedgekeurd. 
 
 

x                    x                   x 
 
 
 
I.  INLEIDING 

 
 
 In het kader van hun Europees werkprogramma voor de sociale 
dialoog voor 2006-2008 en op basis van hun gezamenlijke arbeidsmarktanalyse hebben 
de Europese sociale partners op 25 maart 2010 een autonome kaderovereenkomst be-
treffende "inclusieve arbeidsmarkten" gesloten. 
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 Ingevolge punt 6 "Uitvoering en follow-up" zal de Europese kader-
overeenkomst worden uitgevoerd binnen drie jaar na de datum van ondertekening ervan 
(25 maart 2010). De ledenorganisaties van de organen van de Europese sociale dialoog 
die de overeenkomst hebben ondertekend, zullen aan het Comité voor de sociale dia-
loog verslag uitbrengen over de uitvoering ervan. 
 
 
 Gedurende de eerste drie jaar na de datum van ondertekening zal 
het Comité voor de sociale dialoog jaarlijks een overzicht voorbereiden en goedkeuren, 
dat een samenvatting behelst van de lopende tenuitvoerlegging van de overeenkomst. 
Het Comité voor de sociale dialoog zal een volledig verslag van de genomen uitvoe-
ringsmaatregelen voorbereiden, dat tijdens het vierde jaar zal worden goedgekeurd door 
de Europese sociale partners. 
 
 
 Om daaraan tegemoet te komen, heeft de Nationale Arbeidsraad 
enerzijds uitvoering willen geven aan de kaderovereenkomst door middel van initiatieven 
die de sociale partners op federaal, centraal niveau hebben genomen of in het vooruit-
zicht stellen. 
 
 
 Omdat de totstandbrenging van een inclusievere arbeidsmarkt niet 
alleen afhangt van de sociale partners op federaal centraal niveau, heeft de Raad an-
derzijds op 25 mei 2011 de aanbeveling nr. 22 uitgebracht om de actoren van het soci-
aal overleg er op grote schaal bij te betrekken. Zowel de sectoren als de gewestelijke 
overlegorganen zijn immers in het kader van hun eigen bevoegdheidssfeer verantwoor-
delijk voor de uitvoering van het door de Europese sociale partners in punt 5 van de ka-
derovereenkomst vastgestelde kader. 
 
 
 Ter uitvoering van die kaderovereenkomst en op basis van de ge-
noemde aanbeveling heeft de Raad er zich toe verbonden een derde en laatste rapport 
op te stellen over de initiatieven die de federale, centrale overlegorganen, de gewestelij-
ke overlegorganen en de sectoren hebben genomen of in het vooruitzicht stellen. 
 
 
 Dat rapport zal worden voorgelegd aan het Comité voor de sociale 
dialoog, dat in juni 2013 een jaarlijks overzicht zal voorbereiden en goedkeuren, dat een 
samenvatting behelst van de lopende tenuitvoerlegging van de kaderovereenkomst. 
 

 
 In de loop van het vierde jaar van de tenuitvoerlegging zal het 
Comité voor de sociale dialoog een volledig overzicht maken van de vooruitgang in de 
tenuitvoerlegging van de kaderovereenkomst gedurende de jongste drie jaar; de Euro-
pese sociale partners zullen dat overzicht goedkeuren. 
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II.  UITVOERING VAN DE EUROPESE KADEROVEREENKOMST 
 

 
A.  Algemene beschouwingen 

 
 
De Raad wijst er in eerste instantie op dat dit rapport het resultaat is van een onaf-
gebroken communicatie tussen de federale, centrale overlegorganen en de gewes-
telijke overlegorganen en de sectoren. Zo bevat het op niet-limitatieve wijze de ver-
schillende beleidsmaatregelen die deze overlegniveaus hebben genomen of in het 
vooruitzicht stellen om inclusieve arbeidsmarkten te bevorderen. 
 
 
 Verder wijst hij erop dat het rapport het resultaat is van de tenuit-
voerlegging van de aanbeveling nr. 22, die is gericht aan de gewestelijke overlegor-
ganen en de sectoren. Die aanbeveling is een gezamenlijk instrument van de Belgi-
sche sociale partners op federaal, centraal niveau en heeft een tweevoudig doel: 
enerzijds een grotere rol waarborgen voor alle actoren bij de tenuitvoerlegging van 
beleidsmaatregelen voor de inschakeling op de arbeidsmarkt; anderzijds de acties 
op alle niveaus ten gunste van de inschakeling op de arbeidsmarkt zichtbaarder 
maken door middel van de verschillende rapporten van de Nationale Arbeidsraad. 
 
 
 De Raad wijst er enerzijds op dat de gewestelijke overlegorganen 
ter uitvoering van die aanbeveling werd verzocht hun rol in de vaststelling van het 
huidige en toekomstige beleid dienaangaande in het licht te stellen. 
 
 
 Hij is in dat verband verheugd over de gedetailleerde verslagen 
die de gewestelijke sociaaleconomische raden van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest hem hebben bezorgd; die ant-
woorden geven een beschrijving van de initiatieven inzake inschakeling op de ar-
beidsmarkt. 
 
 
 De Raad merkt verder op dat een soortgelijke oproep werd ge-
daan tot de sectoren en de ondernemingen om stof te leveren voor het derde rap-
port. 
 
 
 Wat de deelname van die tweede groep van actoren betreft, heeft 
de Raad in zijn rapport van 23 mei 2012 echter gewezen op verschillende moeilijk-
heden waarmee die actoren bij hun rapportering konden worden geconfronteerd. Zo 
wees hij er enerzijds op dat de bewoordingen van de kaderovereenkomst en de 
aanbeveling waarschijnlijk niet duidelijk genoeg zijn wat de doelstellingen en de te 
verstrekken inlichtingen betreft. 
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 Hij heeft verder opgemerkt dat de kleinere sectoren niet over de 
nodige structuur en middelen beschikken om een analyse van de toekomstige en 
lopende activiteiten inzake inschakeling op de arbeidsmarkt uit te voeren. 
 
 
 Tegen die achtergrond heeft de Raad bij zijn oproep tot de secto-
ren om bijdragen te bezorgen voor dat derde rapport een pragmatischere aanpak 
voorgesteld, namelijk een rapportering van maximum twee pagina's. Hij heeft ook 
een niet-limitatieve lijst van concrete onderwerpen opgesteld voor de specifieke ac-
ties van de sectoren inzake toegang tot, terugkeer naar en behoud van werk. 
 
 
 De Raad heeft bovendien de sectoren die dat wensten de moge-
lijkheid geboden kennis te nemen van de initiatieven die de sectoren en de gewes-
ten in het kader van het vorige rapport hadden meegedeeld, door ze op zijn website 
beschikbaar te stellen. 
 
 
 Ondanks die specifieke aanpassingen hebben de actoren op sec-
torniveau, door een combinatie van verschillende factoren, moeilijkheden ondervon-
den om nieuwe elementen op te nemen in de bijdragen die ze in het kader van de 
vorige tussentijdse rapporten hadden bezorgd, maar die actueel blijven. 
 
 
 Zo merkt hij op dat het gebrek aan of het beperkte aantal antwoor-
den van de sectoren kan worden verklaard door de structuur en het tijdschema zelf 
van de sectoronderhandelingen. In België worden sectorakkoorden immers gesloten 
op basis van tweejarencycli. De sectoronderhandelingen voor 2013-2014, die het 
begin zijn van talrijke impulsen voor een inclusief arbeidsmarktbeleid, zijn pas zeer 
laat van start gegaan, gezien de specifieke omstandigheden als gevolg van de re-
gelgevende onzekerheid die op de onderhandelingsruimte wegen; de meeste van 
die onderhandelingen zijn thans aan de gang. De Raad verwijst dan ook naar de 
bijdragen van de sectoren in zijn tussentijds rapport van 2012, die zijn gebaseerd op 
de jongste sectorakkoorden die naar behoren zijn geregistreerd. 
 
 

B.  Uitvoering op federaal, centraal niveau 
 
 
 Overeenkomstig de autonome kaderovereenkomst betreffende in-
clusieve arbeidsmarkten die de Europese sociale partners op 25 maart 2010 heb-
ben gesloten en in het verlengde van de aanbeveling nr. 22 van de Raad aan de 
gewestelijke instanties en de sectoren wil de Raad een stand van zaken van zijn ac-
tiviteiten bepalen. 
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 Hij herinnert er in eerste instantie aan dat de kaderovereenkomst 
betreffende inclusieve arbeidsmarkten betrekking heeft op de personen die moeilijk-
heden ondervinden om toegang te hebben tot, terug te keren naar of zich in te 
schakelen op de arbeidsmarkt en de personen die, hoewel ze actief zijn op de ar-
beidsmarkt, hun werk zouden kunnen verliezen door verschillende factoren die con-
junctureel, beroepsgebonden of individueel kunnen zijn. 
 
 Die stand van zaken geeft een algemeen overzicht van de voor-
naamste beschouwingen of maatregelen in verband met de doelstelling van die ka-
derovereenkomst sedert de goedkeuring van zijn tweede tussentijds rapport voor de 
tenuitvoerlegging van 23 mei 2012. 
 
 
1.  Toegang tot of terugkeer naar de arbeidsmarkt 

 
 
 In het kader van hun werkzaamheden hebben de sociale partners 
verschillende acties gevoerd ten gunste van de toegang tot of de terugkeer naar 
werk van kwetsbare personen. 
 
 
 De Nationale Arbeidsraad heeft met betrekking tot de tenuitvoer-
legging van specifieke en doeltreffende integratiemaatregelen om de arbeids-
marktparticipatie van kwetsbare werknemers te bevorderen herhaaldelijk voor-
stellen geformuleerd over de invoering van stelsels van vermindering van socia-
le bijdragen en activeringsmaatregelen ten gunste van de risicogroepen. 
 
 
 In het kader van de relancestrategie inzake werkgelegenheid die 
de regering in juli 2012 heeft vastgesteld, werden in de wet houdende tewerk-
stellingsplan van 27 december 2012 maatregelen ten gunste van de tewerkstel-
ling van jongeren en andere kwetsbare groepen opgenomen. Zo heeft de Raad 
zich in advies nr. 1.814 van 25 september 2012 uitgesproken over een aantal 
van die maatregelen, die betrekking hebben op de verhoging van de sociale 
werkbonus, een heroriëntering van de doelgroepverminderingen, de invoering 
van een globale verplichting voor alle werkgevers om jaarlijks een aantal werk-
plekleerplaatsen ter beschikking te stellen, de indiening van projecten voor risi-
cogroepen en de alternatieve financiering voor de uitbreiding van de werkbo-
nus. Hij heeft zich bovendien uitgesproken over de teksten voor de tenuitvoer-
legging van die maatregelen (adviezen nr. 1.815, nr. 1.816, nr. 1.817, nr. 1.818 
en nr. 1.819 van 30 oktober 2012). 

 
 Met betrekking tot de bevordering van de inschakeling van kwets-
bare groepen op de arbeidsmarkt heeft de Raad zich verder, in het kader van 
de voorstellen van de sociale partners ter uitvoering van de algemene beleids-
verklaring van de regering van 12 november 2012, uitgesproken over de toe-
kenning van een sociale werkbonus voor jongeren met een laag loon en werk-
nemers die het slachtoffer zijn van een herstructurering (advies nr. 1.844).  
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 In het kader van het beleid ten gunste van de tewerkstelling van 
jongeren heeft de Raad bovendien zijn collectieve arbeidsovereenkomsten 
aangepast om het minimumloon voor werknemers onder de 21 jaar te verho-
gen. De sociale partners maken verder regelmatig een globale evaluatie van de 
toepassing van de startbaanovereenkomsten, zoals bepaald in de wet van 24 
december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid. Een nieuwe evaluatie 
werd afgerond op 28 mei 2013 (rapport nr. 82). 
 
 
 De Raad heeft ook voorstellen gedaan rond vier krachtlijnen met 
het oog op een grondige modernisering van het verordenende en cao-kader 
van de uitzendarbeid (advies nr. 1.807 en ontwerp van collectieve arbeidsover-
eenkomst). De nieuwe wets- en cao-bepalingen die worden voorgesteld, geven 
uitvoering aan bepaalde delen van het principeakkoord dat de sociale partners 
op 23 januari 2012 in de Raad hebben bereikt, dat wil zeggen, naast een aan-
passing van de informatie en controle en een regeling van de dagcontracten, de 
invoering en regeling van een nieuw motief waarvoor een beroep kan worden 
gedaan op uitzendarbeid, namelijk het motief instroom, waardoor uitzendkrach-
ten ter beschikking kunnen worden gesteld om dan door de gebruiker in dienst 
te worden genomen na een gunstige evaluatie. Het gaat dus niet om een in-
strument om het hoofd te bieden aan een tijdelijke nood aan flexibiliteit bij een 
gebruiker, maar veeleer om een instrument waardoor uitzendarbeid zou worden 
gebruikt als een kanaal om vaste werknemers in dienst te nemen. 
 
 
 De drie delen van dat akkoord vereisen wetswijzigingen en het 
parlement werkt aan de goedkeuring ervan, waardoor de sociale partners een 
collectieve arbeidsovereenkomst zullen kunnen sluiten die op hetzelfde ogen-
blik als de wetsbepalingen in werking zal treden, namelijk op 1 september 2013. 
 
 
 Het vierde deel van dat akkoord, namelijk de gefaseerde afschaf-
fing van de 48-urenregel voor de vaststelling van arbeidsovereenkomsten voor 
uitzendarbeid, wordt thans besproken in een technische werkgroep in samen-
werking met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De eerste fase van die 
werkzaamheden zou uiterlijk eind 2014 moeten zijn afgerond. 
 
 
 Ook aangepaste wervingsmethodes zorgen voor een inclusievere 
arbeidsmarkt. In dat kader denken de sociale partners na over de problematiek 
van de anonieme cv's en het beleid voor werving en selectie van werknemers 
en de houding die bij sollicitatie moet worden aangenomen om gelijke kansen 
voor de sollicitanten te waarborgen. De sociale partners hebben begin februari 
in een gezamenlijke verklaring na overleg tussen de in de groep van Tien ver-
tegenwoordigde sociale partners en de regering bevestigd dat zij hun werk-
zaamheden inzake diversiteit en discriminatiebestrijding zullen voortzetten. 
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 Verder heeft de Raad samen met de Centrale Raad voor het Be-
drijfsleven een advies uitgebracht over de welvaartsvastheid van de sociale uit-
keringen voor 2013-2014 (gezamenlijk advies NAR-CRB nr. 1.840). Concreet 
gaat het om een structureel mechanisme om de inkomensvervangende uitke-
ringen van de werknemers te koppelen aan de evolutie van de algemene wel-
vaart, en dit op basis van parameters afkomstig uit projecties over de evolutie 
van de sociale uitgaven op lange termijn. Voor het zelfstandigenstelsel is voor-
zien in een soortgelijk mechanisme en sedert 2008 is dat mechanisme ook van 
toepassing op de socialebijstandsuitkeringen. Voor die oefening moeten de so-
ciale partners in hun adviezen rekening houden met verschillende 'contextfacto-
ren', zijnde de ontwikkeling van de werkgelegenheidsgraad en de noodzaak van 
een duurzaam financieel evenwicht in de sociale zekerheid, en dus ook met 
aandacht voor de economische groei, het verschijnsel van de vergrijzing, de 
verhouding tussen het aantal uitkeringstrekkers en het aantal actieven, en mo-
gelijke inactiviteitsvallen. 
 
 
 Om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te bevorderen werd ten 
slotte een overlegplatform opgericht voor de actoren die betrokken zijn bij het 
proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezond-
heidsprobleem. De Raad coördineert de werkzaamheden van dat overlegplat-
form, dat tot taak heeft bepaalde juridische aspecten inzake de verschillende 
wetgevingen die een impact kunnen hebben op de hervatting van een activiteit 
te verhelderen, coherente en gecoördineerde informatie over de terugkeer naar 
werk te verstrekken, methodes te verspreiden en preventieacties voor te stellen, 
en gezamenlijke initiatieven vast te stellen. 
 
 
 In het kader van dat overlegplatform werd het vademecum van de 
Nationale Arbeidsraad recentelijk geactualiseerd. Dat vademecum bevat een 
oplijsting van specifieke maatregelen om personen met een handicap in te 
schakelen op de arbeidsmarkt. Het gaat met name om maatregelen ter bevor-
dering van de werkgelegenheid, begeleidingsmaatregelen met het oog op de 
inschakeling van personen met een handicap in het gewone arbeidscircuit en 
maatregelen om een opleiding te kunnen genieten of beroepservaring te kun-
nen opdoen. Het vademecum is beschikbaar op de website van de Nationale 
Arbeidsraad. 
 
 

2.  Behoud op de arbeidsmarkt 
 
 
 De Raad heeft zich uitgesproken over verschillende maatregelen 
om de werknemers op de arbeidsmarkt te houden. 
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 De Nationale Arbeidsraad heeft onder meer maatregelen goedge-
keurd die voorzien in een kliksysteem voor het behoud van de toeslag in het 
kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, om de eventuele 
rechten die de werknemers hebben verkregen voor de inwerkingtreding van de 
verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden vast te klikken, zodat 
die werknemers rechtszekerheid hebben en langer actief kunnen blijven op de 
arbeidsmarkt. 
 
 
 
 Hij heeft ook besloten de specifieke arbeidsregelingen inzake 
nachtarbeid en zware beroepen te verlengen. 
 
 
 
 Om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder dat aan het werk 
is, te behouden of te verhogen, heeft de Nationale Arbeidsraad de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 104 gesloten over de uitvoering van een werkgele-
genheidsplan oudere werknemers in de onderneming alsook een collectieve ar-
beidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 
van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad ge-
sloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende 
de ondernemingsraden. Die collectieve arbeidsovereenkomsten hebben tot doel 
te voorzien in een alternatief voor het mechanisme dat is vastgesteld door de 
programmawet van 29 maart 2012, dat beter beantwoordt aan de respectieve 
belangen en verwachtingen van de betrokken werkgevers en werknemers. 
 
 
 
 De Raad heeft zich ook gebogen over de versoepeling van de re-
gels inzake toegestane arbeid na de pensioenleeftijd (advies nr. 1.841). 
 
 
 
 In verband met de kwaliteit van de arbeid heeft de Raad ook het 
stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen volledig her-
zien door een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten (cao nr. 103). 
Net als de invoering van een verlof voor bijstand aan of verzorging van een in 
een ziekenhuis opgenomen kind dat zwaar ziek is (advies nr. 1.801) of de mo-
gelijkheid om het moederschapsverlof om te zetten in vaderschapsverlof bij 
overlijden of hospitalisatie van de moeder (advies nr. 1.812) hebben die maat-
regelen tot doel de werknemers op de arbeidsmarkt te houden door in te spelen 
op de noden inzake combinatie van gezins- en beroepsleven en verlenging van 
de duur van de loopbaan, met dien verstande dat de goede werking van de on-
derneming moet worden gewaarborgd. 
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 Ook beleidsmaatregelen inzake preventie en welzijn op het werk 
dragen bij tot kwaliteitsvolle arbeid en bijgevolg tot het behoud op de arbeids-
markt. Tal van maatregelen sluiten aan bij die filosofie. De Raad heeft in dat 
kader nagedacht over de preventie van psychosociale belasting, waaronder 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. In dat kader werden 
verschillende adviezen uitgebracht, onder andere een nieuw advies op 28 mei 
2013 (advies nr. 1.851). 
 
 
 Naast de financiële opleidingsinspanning van 1,9 % van de loon-
massa hebben de sociale partners ten slotte een instrument ontwikkeld om de 
opleidingsinspanningen te meten. Er werd een methodologie voor de follow-up 
van de opleidingsinspanningen vastgesteld, volgens welke jaarlijks wordt nage-
gaan of de ondernemingen die globale opleidingsinspanning hebben gehaald. 
Er werd een sanctiemechanisme vastgesteld voor de sectoren die onvoldoende 
inspanningen hebben gerealiseerd. Het jongste gezamenlijke advies over de 
evaluatie van de opleidingsinspanningen werd uitgebracht in oktober 2012. 
 

 
C.  Uitvoering op het niveau van de gewestelijke overlegorganen1

 
 

 
 In de voornoemde aanbeveling nr. 22 heeft de Raad de geweste-
lijke overlegorganen verzocht hun rol in de vaststelling van het huidige en toekom-
stige beleid op dat gebied in het licht te stellen. 
 
 
 Die hebben gevarieerde initiatieven ten uitvoer gelegd om de in-
clusieve arbeidsmarkten te bevorderen. 
 
 
 Zo hebben de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners 
in het Vlaamse Gewest met name voorzien in activeringsmaatregelen in het kader 
van alternatieven voor de Vlaamse jobkorting. Het gaat met name om armoedetra-
jecten, uitbreiding van de individuele beroepsopleidingen en opleidingen voor lang-
durig werklozen. 
 
 
 De sociale partners en de Vlaamse regering hebben op 17 februari 
2012 ook een akkoord over het loopbaanbeleid gesloten, dat een bijzondere aan-
dacht besteedt aan de risicogroepen en de scharniermomenten in leer- en werk-
loopbanen, zoals het einde van de opleiding of de overgang van een job naar een 
andere. Er werden prioritaire acties voor de periode 2012-2013 vastgesteld. 
 
 

                                                
1  Alle bijdragen van de gewestelijke instanties zijn bij dit rapport gevoegd. 
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 De Vlaamse sociale partners hebben ook grondig nagedacht over 
de impact van de zesde staatshervorming op het werkgelegenheidsbeleid (active-
ringsmaatregelen doelgroepen, opleiding ...). 
 
 
 
 De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen heeft bovendien 
verschillende adviezen uitgebracht over werkgelegenheid en diversiteit. 
 
 
 
 In het Waalse Gewest heeft de Sociaal-Economische Raad van 
het Waalse Gewest (CESW) herinnerd aan zijn Memorandum 2009-2011, waarin hij 
er met name op heeft gewezen dat de arbeidsmarkt toegankelijk moet worden ge-
maakt voor iedereen, en vooral voor de kwetsbaarste personen. 
 
 
 
 Die Raad heeft ook een inschakelingsbeleid ondersteund voor de 
door de economische crisis getroffen werkgevers en werknemers (bestrijding van 
het tekort aan arbeidskrachten en wervingsmoeilijkheden, begeleiding van werkzoe-
kenden, opwaardering van het onderwijs voor een bepaald vak, alternerend leren en 
werken, validering van competenties). 
 
 
 
 Verder buigt de CESW zich thans over de uitdagingen waarmee 
Wallonië zal worden geconfronteerd tegen 2022. Een deel van de in het project "Ho-
rizon 2022" ontwikkelde strategie heeft betrekking op een heroriëntering naar een 
duurzame groei die activiteit en kwalitatieve jobs creëert" en wil in die zin bijdragen 
tot de inschakeling op de arbeidsmarkt. 
 
 
 
 Hij heeft bovendien een geactualiseerde lijst met adviezen over 
werkgelegenheid en opleiding opgesteld. 
 
 
 
 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest herinnert eraan dat het op 29 
april 2011 een pact voor een duurzame stedelijke groei heeft  gesloten, dat past in 
het kader van de uitvoering van de Europese kaderovereenkomst betreffende inclu-
sieve arbeidsmarkten. Dat pact streeft verschillende doelstellingen na, zoals de cre-
atie van nieuwe jobs, de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen, de 
bevordering van diversiteit, de verbetering van de arbeidsvoorwaarden ... 
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 De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest heeft bovendien een geactualiseerde lijst opgesteld van adviezen over 
werkgelegenheid en opleiding, en over diversiteit, gelijkheid van kansen en armoe-
de. 
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