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 WENDBAARHEID 1

1.1 COMPETENTIES 

1.1.1 BEROEPS- EN STUDIEKEUZE 

 

Samen met Minister Crevits wil Minister Muyters bekijken hoe ondernemingszin en 

ondernemerschap te stimuleren met een leerlijn van kleuter- tot hoger onderwijs. Ondernemingszin 

en ondernemerschap zien we hierbij als mogelijke beroepskeuze maar ook als een persoonlijke 

ontwikkeling van de leerling.  

Een kansrijke loopbaan begint bij een goed geïnformeerde studie- en beroepskeuze. Dit kan het best 

door reeds op school te starten met het ontwikkelen van de loopbaancompetenties van leerlingen 

(keuzestrategieën, horizonverruiming), maar ook door leerlingen tijdig te informeren over de 

arbeidsmarkt. Samen met de minister van Onderwijs worden de schouders onder een vernieuwde 

meer intersectorale STEM-strategie gezet. Daarenboven wordt beroep gedaan op de sectoren om 

wetenschap en techniek onophoudelijk in de kijker te plaatsen en hierbij samenwerking te zoeken 

met andere sectoren en partners op het terrein zoals VDAB en SYNTRA. 

1.1.2 LEREN EN WERKEN 

 

De overdracht van het industrieel leerlingwezen biedt de kans om in nauw overleg met de betrokken 

stakeholders werk te maken van geïntegreerd duaal stelsel van leren en werken. SYNTRA Vlaanderen 

staat in voor de regie over de werkcomponent en zorgt ervoor dat scholen en arbeidsmarktactoren 

de juist leerling en de juiste werkplek bij elkaar kunnen brengen. Leren en Werken wordt als 

volwaardige leerweg in het groter geheel van onderwijs met arbeidsfinaliteit geïntegreerd. De 

jongere die succesvol de werkervaring en de leercomponent doorloopt, verwerft een 

onderwijskwalificatie. 
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Met het oog op de structurele aanpassing van het systeem zijn er de conclusies van de 

evaluatiestudie in de eerste helft van 2015 en worden (in de mate van het mogelijke) nog dit 

schooljaar innovatieve en verkennende trajecten opgestart op het terrein om de bovenstaande 

doelstellingen te concretiseren. De sector houdt de vinger aan de pols betreffende de evaluatie en de 

verkennende trajecten. 

1.1.3 A-O-A 

 

Minister Muyters wil inzetten op een betere aansluiting van onderwijs-arbeidsmarkt en het 

voorkomen van en remediëren van ongekwalificeerde uitstroom. Hiertoe is het essentieel dat 

jongeren reeds in het onderwijs loopbaancompetenties kunnen verwerven en gebruik kunnen maken 

van loopbaantools. Tegelijkertijd wil de minister, in overleg met de minister van Onderwijs, jongeren 

al tijdens hun studie verder stimuleren om al een eerste werkervaring op te doen en werkgevers en 

sectoren aansporen om jongeren hiertoe kansen te geven. Excellente partnerschappen moeten hier 

meer kansen creëren om jongeren te laten leren via werken, in hun schoolloopbaan en nadien. 

SYNTRA Vlaanderen krijgt de opdracht om werk te maken van nieuwe en flexibele 

ondernemerstrajecten binnen een cross-sectorale werking, om een sturend beleid uit te werken dat 

toekomstgerichte vorming waarborgt en om in samenspraak met de sociale partners te onderzoeken 

hoe hiervoor wordt samengewerkt met o.a. de SYNTRA, sectoren en bedrijven. 

Voor de nieuwe bevoegdheid ‘toegang tot het beroep’, zullen initiatieven genomen worden ter 

actualisering en versterking van het startend ondernemerschap in Vlaanderen. Hierbij wordt 

eveneens de aantrekkelijkheid van het starten van een eigen zaak verhoogd en de administratieve 

lasten verminderd. 

1.1.4 INZETTEN OP COMPETENTIES 

 

Het is onontbeerlijk om te focussen op competenties om sneller te anticiperen op de dynamiek van 

de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop betere te laten aansluiten. De VDAB 

en SYNTRA Vlaanderen stemmen vandaag al zeer nauw af met de sectoren hoe zij hun aanbod 

gericht kunnen afstemmen, de volgende stap is dat zij ook inspelen op nieuwe economische 

groeiclusters en trends. Er zal hiertoe een versnelling hoger geschakeld worden betreffende het 

beleid “leren en werken” teneinde een antwoord te bieden op de problematiek inzake 

knelpuntberoepen. De focus komt te liggen op een grotere schaal en met meer doeltreffendheid en 

slagkracht in te zetten op stages, werkplekleren en praktijkgerichte opleiding. 

Om de onderwijs- en opleidingstrajecten beter af te stemmen op wat de arbeidsmarkt vraagt, blijft 

Minister Muyters aandringen dat de sectoren beroepskwalificatiedossiers opmaken (gekoppeld aan 

de Vlaamse Kwalificatiestructuur). 

Om voorbereid te zijn op de nabije uitdagingen van technologie, kennisopvolging enzoverder is het 

van eminent belang dat mensen nieuwe kennis en vaardigheden verwerven en op peil houden. De 

komende jaren zullen de opleidingsincentives voor werknemers en werkgevers onder de loep 
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genomen worden en wordt er ingezet op meer synergie en afstemming in de 

opleidingsinstrumenten. 

De minister wil verder inzetten op het zichtbaar maken van elders verworven competenties (EVC) 

zodanig competenties en talen van mensen sterker te waarderen. Ook bedrijven worden aangezet 

om competenties en talenten bij de werknemers zichtbaar te maken en te waarderen. Die begint bij 

het competentiegericht opstellen van vacatures (Competent). 

Er wordt getracht de competenties te matchen door middel van verschillende vormen van 

praktijkgerichte opleiding en werkplekleren (in kader van het leren via werken). Dit betekent onder 

meer dat de dienstverlening (werkplekleren, IBO) sterker geheroriënteerd wordt naar sectoren en 

beroepenclusters om de wendbaarheid in het opleidingsaanbod te vergroten en beter in te spelen op 

ontwikkelingen aan de vraagzijde. Muyters wil ten slotte alle arbeidsmarktactoren sensibiliseren en 

stimuleren om Competent als standaard te gebruiken, én samen met hen te onderzoeken hoe de 

competentietools verder in functie van de behoeften kunnen worden ontwikkeld, verfijnd en 

gedeeld. 

1.2 INNOVATIE GEDREVEN ONDERNEMERSCHAP 

1.2.1  VERNIEUWD SECTORAAL BELEID 

 

De minister wil de sectororganisaties als belangrijke partners in een slagkrachtig 

werkgelegenheidsbeleid inschakelen. De sectorale partners zouden zich daarbij volgens de 

beleidsnota verder engageren om de prioriteiten van het arbeidsmarktbeleid mee gestalte te geven. 

In 2015 wil men samen met de interprofessionele partners concreet het kader voor een vernieuwd 

sectoraal beleid vorm geven. Dat beleid moet dan in 2016 van start gaan. 

1.3 LOOPBAANWENDINGEN 

1.3.1 LOOPBAANBEGELEIDING 

 

Naast een gezonde dosis zelfsturing (wat wil ik?) en acties om de eigen loopbaan in handen te nemen 

(hoe pak ik dit aan?), is inzicht krijgen in de eigen competenties belangrijk (wat kan ik en wat ken 

ik?).  

Loopbaancheques bestaan één jaar en worden aan een grondige evaluatie onderworpen. Ook bij 

collectief ontslag en herstructurering wil minister Muyters de loopbaanwendingen blijven 

aanmoedigen. Daarom gaat hij in samenspraak met de outplacementsector, met sectorale 

opleidingsfondsen en met de VDAB, inzetten op de activering, sensibilisering en bemiddeling van 

werknemers die getroffen zijn. 
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1.3.2 WERKBAAR WERK 

 

Minister Muyters wil verder inzetten op werkbaarheid op de werkvloer, beginnende bij “co-creatie”. 

Daarenboven wil hij de combinatie van arbeid en gezinsleven verder ondersteunen met 

verlofstelsels en dienstencheques. 

Ten slotte willen hij ook bewaken dat de sector rendabel blijft zodat de ondernemingen 

levensvatbaar blijven en de gebruiker een beroep kan (blijven) doen op kwalitatieve ondersteuning 

bij zijn huishoudelijke taken. In dit kader maken ze, samen met de sector, werk van een verdere 

professionalisering en versterking van de sector. Hiervoor zetten ze de middelen van het 

opleidingsfonds zo efficiënt mogelijk in, ook in functie van vorming en begeleiding op de werkvloer. 

 

 DIENSTVERLENING 2

2.1 VLAANDERENONDERNEEMT.BE 

Met dit digitaal loket voorziet de minister een front office waar de (toekomstige) ondernemer met al 

zijn vragen t.a.v. de Vlaamse overheid terecht kan.  

2.2 AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMEN EN INNOVEREN 

Die nieuwe agentschap (AOI) zal het Agentschap Ondernemen en de bedrijfsgerichte diensten van 

het IWT integreren, zodanig bedrijven naar de meest geschikte dienstverlening, subsidies en 

financieringswijzen te begeleiden. Om ondernemingen te ondersteunen herstructureert minister 

Muyters niet allen het overheidslandschap, maar zal hij eveneens de intermediaire structuren en 

actoren die bedrijven ondersteunen op het vlak van ondernemerschap en innovatie doorlichten en 

selectiever ondersteunen. Het doel is één geïntegreerd systeem voor de ondersteuning van het 

ondernemerschap in de creatieve sectoren met inbegrip van het uitbouwen van ondersteunende 

tools. 

2.2.1 INSTRUMENTEN OP MAAT VAN DE BEHOEFTEN VAN WERKZOEKDEN, 

WERKNEMERS EN ONDERNEMINGEN 

 

Minister Muyters voorziet een vereenvoudiging van het instrumentarium met als doel de drempels 

voor ondernemingen, werkzoekenden en werknemers te verlagen. Daarenboven wil hij de 

instrumenten vanuit de beleidsvelden economie en innovatie nauwer op elkaar laten aansluiten om 

ze inspanningen op het vlak van innovatie beter te valoriseren en te vermarkten. 
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 CONCURRENTIEKRACHT  3

Oog hebben voor de hoge kosten waarmee onze ondernemingen te kampen krijgen is van belang. Er 

wordt gerekend op het verlagen van loon- en energiekosten, en het stimuleren van een 

ondernemingsvriendelijk beleid bij de lokale besturen. Minister Muyters voorziet het monitoren voor 

ondernemingen van de fiscale en administratieve lasten, het vereenvoudigen van administratieve 

lasten waar nodig, meewerken aan een energienorm en het toepassen van de compensatieregeling. 

 

 ACTIVATIE TALENTEN 4

4.1 DOELGROEPENBELEID 

Minister Muyters wil op korte termijn een Banenpact uitwerken zodat hij kan investeren in het 

stimuleren van de aanwerving en het aan het werk houden van specifieke doelgroepen met een 

grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 

Er wordt gestreefd naar een drastische vereenvoudiging van het instrumentarium waarbij het hele 

doelgroepenbeleid ingeperkt zal worden tot drie doelgroepen, met name jongeren, 55-plussers en 

personen met een arbeidshandicap. Ten slotte wil de minister meewerken aan het uitvoeren van de 

decreten collectief maatwerk en lokale diensteneconomie, waarbij VDAB de belangrijke taak krijgt in 

het kader van de indicering van de werkzoekende. 

4.2 TIJDELIJKE WERKERVARING 

Minister Muyters wil de verschillende maatregelen, die focussen op gesubsidieerde tewerkstelling, 

omvormen naar meer eenduidige tewerkstellingsinstrumenten in de private en (semi-)publieke 

sector. Er wordt één systeem van tijdelijke werkervaring gecreëerd. Het accent ligt hierbij op het 

activeren van personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt door hen een tijdelijke 

werkervaring aan te reiken en hen zo de opstap naar de arbeidsmarkt te laten maken. 

4.3 AANBOD OP MAAT VOOR JONGE WERKZOEKENDEN 

Binnen de vier maanden na inschrijving garandeert minister Muyters voor alle jonge werkzoekend 

een aanbod op maat in functie van zijn of haar noden (persoonlijke ondersteuning bij het zoeken, 

intensieve competentieversterkende begeleiding, beroepsopleiding of – tijdelijke – werkervaring). De 

minister wil sterker inzetten op de boodschap naar werkgevers toe om jongeren een kans te geven 

zodat ze een eerste werkervaring kunnen opdoen terzelfdertijd hun competenties kunnen 

versterken, onder andere via werkplekleren. 

4.4 ACTIVATIE WERKZOEKENDEN TOT 65 JAAR 
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Om de duurzame (her-)inschakeling van oudere werknemers te stimuleren, breidt minister Muyters 

de activeringsaanpak trapsgewijs uit voor werkzoekenden tot 65 jaar. 

 

 INVESTEREN IN RUIMTE OM TE ONDERNEMEN 5

De creatie van een afdoende antwoord op de vraag van ondernemingen naar bedrijfshuisvesting is 

een blijvende uitdaging. In de eerste plaats moet er daarvoor een goed zicht gekregen worden op de 

reële noden. Een permanente monitoring van de bestemmings- en realisatietrajecten moet verder 

leiden tot een daadwerkelijke aanpak van de knelpunten, zodat de doorlooptijd wordt verkort. Via 

het GIS-bedrijventerreinen van het Agentschap Ondernemen kan het aanbod aan bedrijventerreinen 

op een gebruiksvriendelijke wijze ter beschikking worden gesteld. Met behulp van de 

activeringsteams wil de minister de activeringsinspanningen verhogen; herbestemmingen en 

mogelijkheden van planologische ruil zouden daarbij meer aan bod moeten komen. Voor de 

ontwikkeling van vervuilde sites wordt gewerkt met brownfieldconvenanten. De zonevreemde 

economie vraagt om nieuwe formules om op een snelle manier rechtszekerheid te kunnen bieden 

aan wie investeert. 

Het Vlaamse detailhandelsbeleid zal verder worden ontwikkeld op verschillende terreinen, zoals de 

regierol van steden en gemeenten, de uitrol van het Integraal Handelsvestigingenbeleid, de aanpak 

van leegstand en het bevorderen van e-commerce. Het decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid 

zal definitief worden goedgekeurd. De instrumentenkoffer uit dit decreet zal vervolgens worden 

geoperationaliseerd (RUP’s/verordeingen voor afbakening van kernwinkelgebieden en winkelarme 

gebieden, kleinhandelsreglementen, handelsconvenanten, maximaal geïntegreerde vergunning, …). 

 

 REGELGEVINGSAGENDA 5

 

Decreet Status

Decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid In voorbereiding

Decreet betreffende de brownfieldconvenanten In voorbereiding

Decreet Ruimtelijke Economie In voorbereiding


