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In 1993 vond de eerste Vlaamse werkgelegenheidsconferentie 

plaats. De titel van deze bijdrage verwijst naar mijn reflecties 

naar aanleiding van deze conferentie (Leroy, 1993) en het vier-

de Werkgelegenheidsakkoord dat in 2003 en 2004 plaatsvond 

(Leroy, 2003). Ik ga eerst in op enkele algemene beleidsaspec-

ten die niet alleen het eerste Vlaamse Werkgelegenheidsakkoord 

kenmerkten, maar ook een doorwerking hebben in het latere 

Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Vervolgens bekijk ik met de VDAB-

bril van vandaag tien issues uit dit eerste akkoord om de evolu-

tie tussen toen en nu te illustreren.

steeg op vrij korte tijd van minder 
dan 170 000 (1990) naar meer dan 
290 000 nwwz (1995). Het was een 
periode van zware herstructurerin-
gen met jaar na jaar een omvang-
rijke arbeidsuitstoot in de indus-
trie. Uiteraard vormde de sterk op-
lopende (jeugd)werkloosheid de 
aanleiding voor zowel de federale 
als de gewestelijke werkgelegen-
heidsconferenties- en akkoorden. 
De conjuncturele context is van-
daag volledig anders, met een aan-
houdende daling van de werkloos-

heid. De daling is nog sterk afgeremd door de grote 
instroom van 50-plussers, maar tegelijkertijd is een 
structurele krapte ontstaan door een enorme dy-
namiek in de arbeidsvraag. Volgens Acerta (2018) 
zou 70% van de bedrijven aanwervingsproblemen 
ervaren, de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
(2018) wijst op het verlies van groei en jobs door 
het gebrek aan geschikt personeel voor de open-
staande vacatures.

Begin de jaren 90 was er ook al sprake van knel-
puntvacatures, maar toen ging het om een selec-
tieve krapte. De eerste VDAB-vacatureanalyses 
noteerden toen al knelpunten (op basis van een 
langere looptijd en een lager vervullingspercenta-
ge) voor onder andere verpleegkundigen, technici, 
mecaniciens, bouwarbeiders en zelfs ingenieurs. 
Hoewel het aantal (knelpunt)vacatures toen op 
een veel lager niveau lag, was er ook reeds sprake 
van kwalitatieve matchingproblemen tussen vraag 

Terugblik van een conferencier. 
Reflectie naar aanleiding van 25 jaar 
Vlaamse werkgelegenheidsakkoorden

Algemene beleidsaspecten

Context veranderd, uitdagingen blijven

Bij een terugblik op ‘25 jaar sociaal overleg’ past 
een korte vergelijking van de huidige arbeidsmarkt-
situatie met deze van 1993. Weinigen zullen het 
zich herinneren, maar tien jaar eerder (1984) was 
de werkloosheid in het Vlaams Gewest opgelopen 
tot een absolute recordhoogte van 330 000 niet-
werkende werkzoekenden (nwwz). Door een aan-
trekkende conjunctuur, maar ook (vooral?) door het 
massaal uitschrijven van de werkloze 50-plussers – 
weliswaar op ‘vrijwillige’ basis – was de werkloos-
heid op amper zes jaar tijd bijna gehalveerd naar 
ongeveer 170 000 (1990).

Het plaatje sloeg begin de jaren 90 om door een sterk 
neerwaartse conjunctuurgolf, resulterend in een 
zeldzame negatieve groei (1993). De werkloosheid 
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en aanbod. Sindsdien is de paradox op de arbeids-
markt, waarbij een grote arbeidsreserve ontoerei-
kend is om de openstaande vacatures in te vullen, 
doorheen de conjunctuurgolven blijven opduiken. 
Hoewel de moeilijke matching toen ook al geduid 
werd in termen van ‘kansengroepen’ (steevast een 
meerderheid in de arbeidsreserve), is dit met de 
jaren enkel acuter geworden met een toenemend 
aandeel van achtereenvolgens jonge, allochtone en 
oudere werkzoekenden, veelal laaggeschoolden. 
De werkloosheid staat nu wel historisch laag, maar 
de uitdagingen voor een performante arbeidsmarkt 
blijven onverminderd groot: de uitbouw van het 
werkplekleren, de veralgemeende matching op 
basis van competenties, de loopbaanzekerheid via 
‘leerloopbanen’ en de integratie van kansengroe-
pen moeten de huidige ‘knelpunteconomie’ omvor-
men naar een ‘kanseneconomie’.

Van institutionele lasagne naar naadloze fine-
tuning

Een kwarteeuw na de eerste werkgelegenheidscon-
ferentie en enkele staatshervormingen verder blijft 
een efficiënt regionaal arbeidsmarktbeleid belem-
merd door het gebrek aan homogene bevoegdhe-
den en gestructureerd interregionaal overleg. Na 
de werkgelegenheidsconferentie van 1993 bleek 
al dat een coherent werkgelegenheidsbeleid sterk 
gehypothekeerd werd door de institutionele ver-
snippering ten gevolge van de staatshervorming. In 
het brede domein van het werkgelegenheidsbeleid 
bestonden diverse soorten van bevoegdheden op 
drie verschillende beleidsniveaus (staat, gemeen-
schappen en gewesten) naast mekaar, die naarge-
lang het onderwerp door de federale minister en/
of de Vlaamse minister uitgeoefend werden. De 
institutionele problematiek kwam sterk tot uiting 
in de items arbeidsherverdeling, loonkostsubsidies, 
arbeidsbemiddeling en arbeidsvergunningenbeleid. 
Maar ook in specifieke regionale materies zoals 
arbeidsbemiddeling stelde zich de vraag naar de 
loyauteit van het federale ten aanzien van het regi-
onale niveau.

Ondanks de noodzaak aan een gestructureerde en 
gecoördineerde aanpak over de diverse beleids-
echelons was zulke aanpak niet evident door de 
moeilijke verzoenbaarheid tussen een federale ver-
zekeringslogica en een Vlaamse arbeidsmarktlogica. 

De oplossing zou liggen in het samenbrengen van 
meer homogene bevoegdheidspakketten in één 
hand.

In het voorjaar van 2003, juist tien jaar na de eer-
ste Vlaamse werkgelegenheidsconferentie en nog 
voorafgaand aan de nationale werkgelegenheids-
conferentie, sluiten de Vlaamse Regering en de 
Vlaamse sociale partners een akkoord dat gericht is 
op een betere werking van de arbeidsmarkt en een 
ondernemingsvriendelijker klimaat. De regerings-
conferentie (9 oktober 2003) bereikte een globaal 
akkoord tussen de federale regering en de gewest- 
en gemeenschapsregeringen, dat in grote mate te-
gemoet kwam aan de Vlaamse bekommernissen. 
De deelstaten mochten dienstencheques in omloop 
brengen voor kinderopvang en hulp aan huis voor 
zorgbehoevende personen, de bestaande samen-
werking inzake sociale economie werd verdergezet 
en er was het engagement van de gewesten om de 
activerings-begeleidingsinspanningen te verhogen 
hetgeen voor het Vlaams Gewest neerkomt op de 
doorvoering van de sluitende aanpak.

De uitdagingen na dit akkoord zijn echter (op-
nieuw) de institutionele context en de begelei-
dingsaanpak. Met verwijzing naar het strakke 
keurslijf van de staatshervorming en de moeilijke 
verzoenbaarheid tussen de federale uitkeringslo-
gica en de Vlaamse arbeidsmarktlogica, pleitte ik 
toen voor een coöperatief federalistische aanpak 
inzake werkgelegenheid. Ondanks de zeer posi-
tieve aspecten op vlak van aaneensluitende inzet 
van trajectbegeleidingsmodules en een naadloos 
institutioneel traject, vertoont ook het werkgele-
genheidsakkoord van 2003 enkele inhoudelijke en 
institutionele verscheidenheden. Dit stelde sterk de 
vraag naar het evenwicht tussen coöperatief fede-
ralisme en regionale differentiatie of tussen eenheid 
en verscheidenheid. Enigszins paradoxaal verbergt 
dit groot nationaal akkoord immers een zeer sterke 
institutionele verscheidenheid. De diverse gewes-
ten en gemeenschappen hebben een andere opvat-
ting over de wijzen van invulling van de krachtlij-
nen van het akkoord, hetgeen blijkt uit vijf thema’s: 
de sluitende aanpak en gegevenstransmissie met 
onderling andere objectieven; de invulling van de 
dienstenwerkgelegenheid laat regionale differenti-
atie toe; op vlak van sociale economie kiest het 
Vlaams Gewest voor de weg van de ‘meerwaar-
den-economie’ tegenover de weg van de sociale 
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inschakelingseconomie; op vlak van het alterne-
rend leren zoekt de Vlaamse Gemeenschap een 
eenduidig systeem voor de deeltijds leerplichtigen; 
en voor de inschakelingsbonus stelde het Vlaams 
Gewest dat de overheden die instaan voor de in-
schakeling ook geresponsabiliseerd en gesanctio-
neerd worden voor de outputresultaten.

Ook vandaag blijf ik kritisch over de uitrol van de 
zesde staatshervorming op het vlak van arbeids-
marktbeleid. Nog steeds belemmert het gebrek 
aan echt homogene bevoegdheden een regionaal 
arbeidsmarktbeleid. Het gebrek aan gestructureerd 
interregionaal overleg doet afbreuk aan het nastre-
ven van het algemeen belang. De onvoltooide zes-
de staatshervorming zorgt voor een minder perfor-
mant regionaal arbeidsmarktbeleid en geeft daar-
mee voeding aan de kritiek van een slecht werkend 
overheidsapparaat. In een recente kritische analyse 
(Leroy, 2017) ga ik dieper in op drie institutionele 
knelpunten:
 – het gebrek aan homogene bevoegdheden om-
wille van de introductie van ‘gebonden’ be-
voegdheden: de gewesten zijn institutioneel be-
perkt in de volle uitoefening van de overgedra-
gen bevoegdheden;

 – een toegenomen institutionele complexiteit: 
naast de complexiteit van het onderscheid tus-
sen grondgebonden (gewesten) en persoonsge-
bonden (gemeenschappen) bevoegdheden, is er 
de complexiteit van het gebruik van diverse be-
voegdheidskwalificaties, zoals normatieve versus 
uitvoerende bevoegdheden of homogene versus 
parallelle of concurrentiële bevoegdheden;

 – een onvoldoende koppeling tussen autonomie 
en verantwoordelijkheid.

Een specifiek institutioneel thema betrof de ‘Vlaam-
se cao’s’. In het Werkgelegenheidsakkoord van 1993 
werd een verdere bespreking van dit punt in het 
vooruitzicht gesteld. Reeds eerder hadden de op-
eenvolgende minister-presidenten van de Vlaamse 
Regering, Gaston Geens en Luc Van den Brande, 
zich voor Vlaamse akkoorden tussen de sociale 
partners uitgesproken. Deze thematiek zorgde des-
ondanks voor heel wat polemiek en discussie zoals 
blijkt uit de studie van Ophelia Ongena (2018). Een 
voorstel van decreet werd voorbereid door pro-
fessor emeritus Roger Blanpain maar raakte nooit 
gefinaliseerd. Gesteund door een resolutie van het 
Vlaams Parlement ondernam Vlaams minister van 

Werk Renaat Landuyt een nieuwe decretaal initiatief 
maar ook dit initiatief landde niet. Een afgeslankt 
decretaal ontwerp werd in 2002 wel goedgekeurd 
door het Vlaams Parlement, maar werd uiteindelijk 
door het Arbitragehof nietig verklaard. Sindsdien is 
dit thema een stille dood gestorven. Dat wekt toch 
enige verwondering, niet alleen omdat sedertdien 
de sociaaleconomische bevoegdheden van de ge-
westen door de opeenvolgende staatshervormin-
gen zijn toegenomen, maar ook omdat de sociale 
dialoog van de toekomst juist vooral zal handelen 
over deze deelstatelijke bevoegdheden zoals de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt via 
in het bijzonder het duaal leren, de uitbouw van 
het levenslang leren, de erkenning van verworven 
competenties, loopbaan(her)oriëntering en -bege-
leiding, innovatie van de arbeidsmarktorganisatie, 
enzovoort.

Meer en ruimer tripartiet overleg

De regeerverklaring van 14 februari 1989 erkent het 
Vlaams overleg met een voorstel voor een specifie-
ke Vlaamse aanpak in geregionaliseerde beleidsdo-
meinen en een cruciale rol voor de sociale partners. 
Het wordt een moeizaam streven naar autonomie 
tegenover het federaal sociaal overleg. De regio-
nale varianten ervan, zoals het sectoraal overleg 
in sectorcommissies en de invoering van Vlaamse 
cao’s, bereikten weinig resultaat. De sociale part-
ners gaan dan op zoek naar ‘eigen wegen’, los van 
het federaal overleg. Dit gebeurt via het tripartiete 
VESOC-overleg (Vlaams Economisch Sociaal Over-
legcomité) en de tweejaarlijkse werkgelegenheids-
akkoorden waardoor het arbeidsmarktbeleid een 
pijler wordt van het Vlaams sociaal overleg, met 
in 1989 de installatie van VDAB. Die installatie ver-
liep niet geruisloos omdat de Vlaamse Regering in 
eerste instantie niet overtuigd was van een paritair 
beheer voor deze instelling. Gelukkig keerde ze 
snel op het standpunt terug en kreeg de VDAB het 
paritair beheer dat ze verdiende (Buyst, Lowyck, & 
Soete, 2009).

Tussen 1993 en 2005 worden zes werkgelegen-
heidsakkoorden gesloten die nog altijd zeer actuele 
thema’s bevatten zoals duurzame werkgelegenheid, 
lastenverlaging, permanente vorming, opleidings-
cheques, sectoraal beleid met sectorconvenanten, 
levenslang leren, maatregelen voor kansengroepen 
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en knelpuntberoepen, combinatie leren en werken, 
beroepsprofielen en -kwalificaties, diversiteitsbe-
leid, enzovoort. Wellicht het enige thema dat defi-
nitief (?) van de onderhandelingsagenda geschrapt 
is, blijkt arbeidsherverdeling te zijn.

Na 2005 werden geen omvattende VESOC-werk-
gelegenheidsakkoorden meer gesloten, maar 
wel belangrijke thematische akkoorden zoals het 
‘Meerbanenplan’ (2006), de ‘Competentieagenda’ 
(2007), ‘Samen op de bres voor 50+’ (2008-2013), 
het ‘Werkgelegenheids- en investeringsplan’ (2009), 
het ‘Pact 2020’ (2011, in aansluiting op het ‘Pact van 
Vilvoorde’) en, in uitvoering van het Vlaams regeer-
akkoord en de EU2020-doelstellingen, het akkoord 
‘Loopbaanbeleid’ (2012).

Tegen de achtergrond van de evolutie naar een 
‘knelpunteconomie’, waarvoor een ruime federaal-
gewestelijke ‘arbeidsdeal’ acuut noodzakelijk is, en 
de enorme maatschappelijke uitdagingen (zoals 
vergrijzing, diversiteit en digitalisering) is het be-
langrijk dat het tripartiet overleg kan uitmonden in 
een consensus rond werkbare oplossingen die ge-
dragen worden door alle stakeholders. Daarbij lijkt 
het aangewezen dat het overleg ruimer gaat dan 
louter arbeidsmarktthema’s (zoals matching, knel-
punten, activering, levenslang leren en werkbaar 
werk), maar ook grondig nadenkt over de raak-
vlakken met de arbeidsmarkt (onder meer transi-
tie van inactiviteit naar activiteit, combinatie arbeid 
en gezin, circulaire economie en armoede). Uit het 
omvangrijke ‘Werkprogramma 2018’ van de SERV 
blijkt alleszins dat er hier grondig nagedacht wordt 
over de economie en de arbeidsmarkt van de toe-
komst: analyses en aanbevelingen over de circu-
laire economie, de digitalisering en robotisering 
worden vanuit een toekomstperspectief benaderd. 
De sociale partners zijn alleszins vragende partij om 
het tripartiet VESOC-overleg een nieuw elan te ge-
ven in functie van een verdere versterking van het 
Vlaamse arbeidsmarktbeleid.

Het belang van een netwerk van stakeholders

In functie van de activering van alle segmenten van 
de beroepsbevolking is het absoluut noodzakelijk 
om een ruim draagvlak te creëren. Er is een brede 
consensus nodig over de doelstellingen van het ar-
beidsmarktbeleid, met erkenning van de regierol 

van VDAB. Men kan stellen dat de kiemen van de 
Vlaamse stakeholders-participatie gelegd werden in 
de aanloop naar de Werkgelegenheidsconferentie. 
Zo werd in het protocol van 1993 reeds afgespro-
ken dat VDAB en het Vlaams Fonds voor Sociale In-
tegratie van Personen met een Handicap (VFSIPH) 
een samenwerkingsovereenkomst zouden sluiten 
om de professionele integratie van personen met 
een handicap te optimaliseren met oog op door-
stroming naar het regulier circuit. Inmiddels zijn de 
bevoegdheden van het Vlaams Fons rond werk en 
opleiding volledig overgedragen aan VDAB.

Hoewel het Werkgelegenheidsakkoord van 1993 
het resultaat was van een consensus binnen het 
VESOC tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse 
sociale partners, waren ook andere partners en sta-
keholders betrokken in het overlegproces. Gezien 
het belang van de aansluitingsproblematiek was de 
onderwijssector vertegenwoordigd en werden be-
langrijke maatregelen opgenomen ter bevordering 
van de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, zoals 
de nadruk op socio-normatieve vaardigheden en 
aanpassingsvermogen, het voorkomen van vroeg-
tijdige schooluitval en de herwaardering van het 
technisch en beroepsonderwijs. De VDAB kreeg 
als opdracht de beroepskeuzevoorlichting op te ne-
men in het dienstenpakket en hierbij samen te wer-
ken met het toenmalige PMS (nu CLB). De jaarlijkse 
VDAB studie over schoolverlaters en de provinciale 
SID-in’s zijn zeer gewaardeerde tools bij de studie-
keuze. De afgelopen jaren heeft VDAB belangrijke 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten met zo-
wel het katholiek als het gemeenschapsonderwijs, 
gericht op onderwijs- en beroepskwalificatie, com-
petentieontwikkeling en leer- en werkloopbanen.

Hoewel nog niet opgenomen in het reguliere over-
leg was ook de social-profitsector betrokken partij 
in het akkoord van 1993. Vanuit de demografische 
evoluties en de maatschappelijke ontwikkelingen 
werd toen reeds de nood aan bijkomende perso-
neelsleden in de sociale voorzieningen geuit, met 
prioriteit voor gezins- en bejaardenhulp, gehandi-
captenzorg en kinderopvang. Het Werkgelegen-
heidsakkoord van 1993 was daardoor de kiem voor 
de uitbouw van het sociaal overleg in deze sector.

Ook het pas opgerichte VCIM, het Vlaams Centrum 
voor Integratie van Migranten, was een belangrij-
ke partner in het proces. Er werd in het akkoord 
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aangedrongen op de snelle uitvoering van talrijke 
maatregelen om de integratie van migranten op 
de arbeidsmarkt te bevorderen, zoals het opheffen 
van de juridische barrières voor aanwerving bij de 
Vlaamse overheid. VDAB kreeg de opdracht het 
bestaande migrantenplan om te zetten in een meer-
jarenplan, de werking van migrantenconsulenten in 
te bedden in de bestaande begeleidingsacties en de 
taalopleidingen bij te sturen in functie van de NT2-
methodiek (Nederlands als tweede taal).

In het kader van de opvang en integratie van vluch-
telingen zijn er inmiddels samenwerkingsovereen-
komsten tussen VDAB en Fedasil (in functie van 
de rechtstreekse doorverwijzing van opvangcen-
tra en -initiatieven naar VDAB) en tussen VDAB 
en de Agentschappen Integratie en Inburgering (in 
functie van strategische en tactische doelstellingen 
gericht op de gemeenschappelijke doelgroep, de 
samenwerking met werkgevers en werkgeversorga-
nisaties, acties gericht op een positieve maatschap-
pelijke beeldvorming en optimaal klantgerichte 
klantenprocessen). Met de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten is er sinds vorig jaar een 
partnerschapsovereenkomst ‘Samen sterk voor lo-
kaal werk’, die onder andere de armoedebestrijding 
en de sociale inclusie wil bevorderen. Ook het ver-
melden waard is het partnerschap tussen VDAB, 
GTB (Gespecialiseerde dienst voor Trajectbegelei-
ding), RIZIV en de Vlaamse ziekenfondsen, gericht 
op de arbeidsreïntegratie van arbeidsongeschikte 
personen via een traject naar werk waarin de oplei-
dingscomponent heel belangrijk blijkt te zijn.

VDAB-aspecten toen en nu

Relatie met private arbeidsbemiddelaars

Het Werkgelegenheidsakkoord (WGA) 1993 stelt 
naast een doelmatigheidsonderzoek naar de VDAB-
bemiddeling ook een socio-juridisch onderzoek 
naar de mogelijkheden van private arbeidsbemid-
deling voorop. De discussie hierover zou plaatsvin-
den in het VESOC. Na de erkenningsregeling voor 
de uitzendbureaus (1991), kwamen er ook regelin-
gen voor de wervings-, selectie- en outplacement-
bureaus (1993) en de private bemiddelingsbureaus 
(1995). In uitvoering van het IAO-Verdrag (juni 
1997) werd een overkoepelend decreet met betrek-
king tot de private arbeidsbemiddeling door het 

Vlaams parlement goedgekeurd in juli 2000. Inmid-
dels is er een brede en gediversifieerde samenwer-
king tussen VDAB en private arbeidsbemiddelaars 
waarbij VDAB een regisseursrol opneemt.

Via de ‘open services’ van VDAB kunnen private 
bemiddelaars vacatures en cv’s met VDAB uitwis-
selen. Ze kunnen tevens het matchingssysteem 
en de daarbij horende online-services gebruiken. 
Deze ‘open’ samenwerking is uniek in Europees 
verband. VDAB doet verder via openbare uitbeste-
dingen (tenders) veelvuldig een beroep op niet-
commerciële en commerciële begeleidingsorgani-
saties voor sommige aspecten van de begeleiding 
en opleiding van werkzoekenden. Enkele voor-
beelden zijn de activeringstrajecten voor langdurig 
werkzoekenden, de werk- en zorgtrajecten voor 
werkzoekenden met een MMPPS-problematiek,1 
de tenders intensief werkplekleren (TIW) en Werk-
Welzijnstrajecten (W²) voor werkzoekenden met 
een specifieke welzijnsproblemtiek.

In het kader van de herstructureringsbegeleiding 
en een warme overdracht werkt VDAB samen met 
de outplacementkantoren om in te zetten op een 
actieve begeleiding van ontslagen werknemers 
naar een nieuwe job. VDAB blijft werken aan de 
verdere optimalisatie van de samenwerking met de 
outplacementkantoren. VDAB heeft samen met Fe-
dergon CERTO opgericht, het certificeringsorgaan 
voor de outplacementsector, waardoor de outplace-
mentbureaus een kwaliteitsgarantie bieden aan de 
bedrijven en werknemers.

Sinds 2013 heeft VDAB ook de regisseursfunctie op 
vlak van loopbaanbegeleiding. Via VDAB kunnen 
private organisaties gemandateerd worden om als 
erkend loopbaancentrum te werken. De aarzelende 
start in 1993 heeft nu geleid tot een breed en vol-
waardig partnerschap tussen de VDAB en de pri-
vate arbeidsmarktintermediairen en wordt nu Euro-
pees als een voorbeeld aanzien.

Werkwinkels

In het WGA 1993 kreeg het werkwinkel-concept 
een eerste aanzet. Om de arbeidsmobiliteit te be-
vorderen zouden werkzoekenden terecht kunnen 
in gedecentraliseerde en gemakkelijk toegankelijke 
werk- en opleidingswinkels. In 1999 worden de 
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Plaatselijke Loketten voor Tewerkstelling omge-
vormd tot Werkwinkels waar VDAB samenwerkt 
met (lokale) partners aan een laagdrempelige 
dienstverlening. HIVA-onderzoek (Struyven, Van 
Hemel, Van Hecke, & Stuyck, 2008) toonde het 
nut aan van de Werkwinkels, maar gaf ook aan dat 
de dienstverlening nog beter kon. Hierop werd de 
dienstverlening uitgebreid.

De rol van de Werkwinkels is inmiddels sterk ver-
anderd onder invloed van de digitalisering en de 
sectoralisering. Van digitale ondersteuning evolu-
eert VDAB naar ‘digital first’ met een digitaal geïn-
spireerde contactstrategie in een meer ‘self service’ 
omgeving. Wat mogelijk is, wordt online aangebo-
den op een laagdrempelige manier. Hierdoor kan 
VDAB haar dienstverlening nog efficiënter richten 
op klanten die de grootste behoefte aan ondersteu-
ning hebben. Met de digitale zelfbediening ontdekt 
VDAB efficiënter wat de noden zijn van de klanten 
en zet hen sneller op weg. De ‘human digital’ con-
tactstrategie stimuleert hun zelfredzaamheid. Door 
de sectoralisering bemiddelt VDAB de werkzoe-
kenden sectoraal. Hiervoor zijn er de servicepunten 
(al dan niet in een Werkwinkel) waar men terecht 
kan voor een job, een opleiding of vragen rond een 
bepaalde sector.

Grensoverschrijdende samenwerking

In het WGA 1993 werd het belang onderstreept van 
de geografische mobiliteit van werknemers. Hier-
voor moet de grensoverschrijdende samenwerking 
bevorderd worden, in eerste instantie met de Ne-
derlandse instellingen. In de permanente zoektocht 
naar de juiste kandidaat voor iedere vacature, werkt 
VDAB grensoverschrijdend samen, zowel interregi-
onaal (binnen België) als internationaal.

Via het Interreg-project Grensinformatievoorzie-
ning heeft VDAB samen met de partners vorm ge-
geven aan de structuur van de grensinformatiepun-
ten (GIP). Tegen eind 2017 heeft VDAB langsheen 
de hele grens Vlaanderen-Nederland tien GIP’s ge-
opend. VDAB neemt, als partner, deel aan een aan-
tal projecten binnen het Interreg-programma. Deze 
projecten (gefinancierd met Europese middelen) 
willen de aansluiting tussen aanbod en vraag op de 
arbeidsmarkt in de grensregio verbeteren, om zo 
het arbeidspotentieel beter te benutten.

Waar in het WGA 1993 het accent op samenwer-
king met Nederland ligt, evolueert dit onder impuls 
van de regionale diensten voor arbeidsbemidde-
ling zelf tot intra-Belgische samenwerking. In 2007 
werd zo de vzw Synerjob opgericht dat een syner-
gie creëert tussen ACTIRIS, ADG, Bruxelles For-
mation, Forem en VDAB om de uitdagingen van 
de regionale arbeidsmarkten op een meer doeltref-
fende manier aan te pakken. VDAB werkt onder 
de koepel van Synerjob samen met de ENPES- en 
EURES-partners (ook in de grensregio’s) voor het 
opzetten van activiteiten voor de invulling van 
Vlaamse vacatures.

EURES (European Employment Services) is het 
Europees portaal voor beroepsmobiliteit dat werk-
zoekenden helpt een job te vinden buiten Vlaan-
deren. Het is een netwerk voor werknemers, werk-
gevers en werkzoekenden, voor iedere Europese 
burger die gebruik wil maken van het recht op 
vrij verkeer van werknemers in de Europese Eco-
nomische Ruimte en in Zwitserland. Werkgevers 
plaatsen hun vacatures op de VDAB-website, die 
ze dan verspreidt op de EURES-website en op de 
websites van de Europese publieke tewerkstel-
lingsdiensten.

ENPES brengt alle Europese Publieke Arbeidsbe-
middelingsdiensten samen in een netwerk dat half-
jaarlijks bijeenkomt. Op basis van goede praktijken 
op de arbeidsmarkt wil ze een uitwisseling van er-
varingen tot stand brengen tussen de lidstaten. De 
belangrijkste doelstelling van het netwerk is de in-
ternationale samenwerking bij het aanpakken van 
de uitdagingen op de arbeidsmarkt, onder andere 
op het vlak van migratie, tewerkstelling van perso-
nen met een arbeidsbeperking en het invullen van 
knelpuntvacatures.

Vanaf midden augustus 2016 gebruikt de arbeids-
bemiddelingsdienst van Malta (Jobsplus) op hun 
website het matchingssysteem van VDAB rond 
‘competence-based matching’. Binnen Europa is 
deze samenwerking tussen VDAB en het Maltese 
Jobsplus uniek omdat voor het eerst twee publieke 
bemiddelingsdiensten uit twee verschillende lan-
den hetzelfde systeem gebruiken om werkzoeken-
den en vacatures met elkaar te matchen. Andere 
publieke bemiddelingsdiensten (zoals die van Slo-
venië en IJsland) kloppen thans aan bij VDAB om 
het matchingsysteem te kunnen gebruiken.
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Personen met een beperking

In het WGA 1993 wordt een samenwerkingsak-
koord aangekondigd tussen VDAB en het Vlaams 
Fonds voor de Sociale Integratie van Personen 
met een Handicap (VFSIPH) om de professionele 
integratie van personen met een handicap te be-
vorderen. VDAB moet via deze samenwerking een 
versterkte rol vervullen ten aanzien van de werk-
zoekende gehandicapten.

De bevoegdheden van het Vlaams Fonds inzake 
werk en opleiding zijn inmiddels ondergebracht bij 
VDAB dat hiervoor een structurele samenwerking 
uitgebouwd heeft met de Gespecialiseerde dienst 
voor Trajectbegeleiding (GTB) en de Gespeciali-
seerde Opleidings- Begeleidings- en Bemidde-
lingscentra (GOB). Er is dialoog en overleg met 
GOB en GTB met het oog op een meer geïnte-
greerde dienstverlening en het verder uitbouwen 
van een maatgerichte dienstverlening. Het beleid 
wordt gezamenlijk met het Vlaams Agentschap 
voor personen met een handicap (VAPH) uitge-
voerd via een nieuwe invulling van de samenwer-
kingsovereenkomst, met de focus op het actuali-
seren van een aantal afspraken rond uitwisseling 
en verwerking van informatie en operationele 
samenwerking. Centraal staat de visie dat klanten 
vanuit een samenwerkend team VDAB-GTB-GOB 
benaderd worden. Daarbij wordt samen met de 
klant, GTB en GOB een duidelijke doelstelling 
geformuleerd rond gespecialiseerd werkplekleren. 
Deze inclusieve aanpak staat model binnen de Eu-
ropese Unie.

Sectorale verankering

In het WGA 1993 kreeg de Vlaamse administratie 
de opdracht om toekomstgericht de ontwikkeling 
van groepen van activiteiten, subsectoren en secto-
ren op te volgen. Met de ‘clusterbenadering’ werd 
een eerste aanzet gegeven tot sectorale veranke-
ring. Op basis van enkele criteria zouden clusters 
afgebakend worden met een hoge toegevoegde 
waarde voor de Vlaamse economie en een sterke 
toekomstgerichtheid. Op vlak van arbeidsbemidde-
ling wordt voorgesteld sectorale initiatieven waar 
mogelijk te integreren in de VDAB-werking om 
sectorale aanwervings- en tewerkstellingspremies 
te kunnen gebruiken als bemiddelingsinstrument.

In 2001 werd de eerste generatie sectorconvenants 
afgesloten in het kader van het Vlaams Werkge-
legenheidsakkoord 2001-2002. Momenteel zijn er 
meer dan dertig sectorconvenants afgesloten. De 
sectorconvenants zijn protocollen van samenwer-
king tussen de sectoren (sectorale sociale partners) 
en de Vlaamse Regering over actuele thema’s, zoals 
een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeids-
markt, het stimuleren van competentieontwikkeling 
en het verhogen van diversiteit op de arbeidsmarkt. 
De sectorconvenants zijn een krachtig instrument 
voor het verwezenlijken van een sectoraal beleid 
dat versterkend werkt ten aanzien van het werk-
gelegenheidsbeleid. Via de sectorconvenants geven 
de sectoren mee gestalte aan de prioriteiten van 
het arbeidsmarktbeleid en trachten zij meer mensen 
aan het werk te krijgen en houden, en elk talent te 
(h)erkennen, ontwikkelen en benutten.

VDAB stemt sinds enkele jaren haar opleidings-
aanbod af op de vraag van de arbeidsmarkt door 
middel van de ‘sectorale arbeidsmarktsturing’. Het 
sectoraal werken houdt in dat VDAB niet enkel 
het opleidingsaanbod maar ook de dienstverlening 
naar werkzoekenden, waar nuttig, meer afstemt op 
de vraag van de arbeidsmarkt. Een interne hervor-
ming sinds 2016 leidt ertoe dat vanaf 2018 het on-
derscheid tussen de opleidingsteams en de bemid-
delingsteams wordt opgeheven. Zo bouwt VDAB 
aan een ‘end-to-end’ dienstverlening voor zowel 
de werkzoekende klant als de werkgeverklant. De 
teams worden georganiseerd volgens zes beroe-
penclusters zodat voor elke werkgever een duide-
lijk aanspreekpunt bestaat en de aangeboden va-
catures behandeld worden door bemiddelaars die 
de sector kennen en zo de juiste kandidaat kunnen 
aanreiken. Voor de klanten zonder duidelijk job-
doelwit en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt 
blijft een cluster bestaan waarin zij intensief bege-
leid kunnen worden door VDAB of in een specifiek 
partnerschap. Daarmee is de sectorale verankering 
een van de basispijlers van het nieuwe dienstver-
leningsmodel.

Begeleiding van werkzoekenden

In het WGA 1993 wordt het VESOC-standpunt van 
september 1992 met betrekking tot het begelei-
dingsplan en de gegevenstransmissie herbevestigd. 
De eigenheid van de Vlaamse begeleidingsacties 
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(Weer-Werk-Actie en Actie ‘5-vóór-12’), waaronder 
de vrijwillige deelname, wordt behouden en de 
controle en sanctionering van werkzoekenden zijn 
federale verantwoordelijkheden.

Wat voor onmogelijk werd gehouden in de jaren 90 
– namelijk een versmelting tussen begeleiding en 
controle – werd inmiddels realiteit. De begeleiding 
heeft nu een verplichtend karakter. Werkzoeken-
den mogen geen passende begeleiding, opleiding 
of job weigeren, moeten aanwezig zijn op verplich-
te afspraken en actief werk zoeken. Door de zesde 
staatshervorming is de controle op de beschikbaar-
heid van werkzoekenden sinds 2016 in handen van 
VDAB. Via die controle en de toekenning van vrij-
stellingen kan VDAB het activeringsbeleid verster-
ken en uitbreiden. Deze hervorming verliep niet 
van een leien dakje maar is nu twee jaar later vol-
ledig geïntegreerd in de VDAB-werking.

Maatwerk

In het WGA 1993 wordt een veralgemening van de 
maatwerk- en trajectbemiddelingsprincipes naar 
voren geschoven. Maatwerk en trajectbemidde-
ling moeten de positie van VDAB versterken en 
de doorstromingsmogelijkheden van werkzoe-
kenden verhogen. In het najaar van 2013 is het 
begeleidingsmodel ‘Sluitend Maatpak’ opgewaar-
deerd met de invoering van het ‘Sluitend Maat-
pak Plus’ (SMP+) dat als proefproject eerst werd 
uitgerold voor de jongeren. Om werkzoekenden 
sterker op maat van hun competenties, mogelijk-
heden en beperkingen te begeleiden in functie 
van een beter perspectief op tewerkstelling, is een 
meer gedifferentieerd aanbod nodig. Het Sluitend 
Maatpak Plus vertrekt daarom van een klantgericht 
servicemodel, met een ruim toegankelijke online-
dienstverlening voor zelfredzame werkzoeken-
den, tot intensieve persoonlijke begeleiding voor 
werkzoekenden die daar behoefte aan hebben. De 
aandacht gaat daarbij tevens naar de uitbouw van 
de knipperlichtscreening als onmisbare tool om 
op een snelle manier te kunnen inschatten welke 
werkzoekenden de meer intensieve ondersteuning 
nodig hebben.

VDAB gebruikt in haar dienstverlening de aller-
nieuwste digitale technologieën zoals apps, webtoe-
passingen, methodenmix in onze opleidingen en 

datamining. VDAB is door zijn digitale transforma-
tie uitgegroeid tot een pionier in vergelijking met 
andere openbare arbeidsmarktorganisaties (VDAB 
als Amazon van de arbeidsmarkt). In het ‘Labo 
Nieuwe Dienstverlening’ werkt VDAB samen met 
de KU Leuven en de Vlerick Business School om 
via datamining het maatwerk steeds verder te ver-
fijnen.

Als arbeidsmarktregisseur zet VDAB in op open 
data als motor voor innovatie in de arbeidsmarkt-
dienstverlening. Een maximale benutting van inter-
ne en externe informatie door het ter beschikking 
stellen en koppelen van diverse gegevens (vanuit 
authentieke bronnen) bevordert de transparantie 
van de arbeidsmarkt. VDAB werkt bijvoorbeeld 
via datamining aan nieuwe inzichten en mogelijk-
heden die de eigen dienstverlening en die van de 
partners kunnen verbeteren, met onder andere een 
datamodel ter ondersteuning van de inschatting van 
de dienstverleningsbehoefte van de werkzoekende. 
Ook leidt het openstellen van arbeidsmarktinfor-
matie tot interessante nieuwe toepassingen ontwik-
keld door derden. Hieruit kunnen vernieuwende 
partnerschappen en dienstverleningen ontstaan. 
Datamining wordt ook onderzocht om de bemid-
delaars en instructeurs maximaal te ondersteunen.

Naar aanleiding van het toenemende knelpuntka-
rakter van de Vlaamse arbeidsmarkt heeft VDAB 
een ‘versnellingsplan’ opgesteld. Het maximaal 
aanbieden van opleiding richting de knelpuntbe-
roepen is een zeer belangrijke focus binnen dit 
plan. Er wordt ingezet op het verlagen van de toe-
gangsvoorwaarden tot de opleidingen door testen 
en screening in te zetten om de juiste ondersteu-
ning tijdens de opleiding te bepalen, in plaats van 
om de toegang te ontzeggen. Het aanbod web-
cursussen wordt uitgebreid en de proefprojecten 
‘mobiele opleiding’ worden uitgerold over heel 
Vlaanderen. Daarnaast wordt ook een derdebe-
talerssyteem uitgewerkt en gepromoot waardoor 
werkzoekenden met een vraag naar een opleiding 
die niet in het VDAB-aanbod zit, recht krijgen op 
een tussenkomst in de inschrijvingskost.

Werkplekleren

Het WGA 1993 vraagt het opleidingsaanbod 
maximaal af te stemmen op de vereisten van de 
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bedrijven. Binnen de trajectbemiddeling is het aan-
gewezen om werkervaringsmodules in te lassen in 
het opleidingsaanbod, met een ruimere toepassing 
van de voltooiingsstages. Ook een regeling van de 
bedrijfsstages is nodig.

Inmiddels is er een zeer uitgebreide waaier van 
werkplekleren-stelsels: de Individuele Beroepsop-
leiding (IBO), de Gespecialiseerde Beroepsoplei-
ding in de Onderneming (GIBO, doelgroep GTB), 
de curatieve IBO (C-IBO, doelgroep langdurig 
werkzoekenden), de Instapstage (ISS), de Beroeps-
inlevingsovereenkomst (BIO), de Opleidingsstage 
(OS), de Werkervaringsstage (WES), opleidingspro-
jecten met bedrijven, korte opleidingen met stage 
op de werkvloer en activeringsstages.

Werkplekleren is een generieke term die verschil-
lende vormen van competentieversterking en stage 
omvat. Daarbij zijn er eerder oriënterende produc-
ten zoals de beroepsverkennende stage, maar ook 
producten waar versterking van generieke en tech-
nische competenties centraal staat zoals een IBO 
of een opleidingsstage. VDAB zet al verschillende 
jaren sterk in op werkplekleren als methodiek voor 
competentieversterking en oriëntering. De active-
ringsstages zijn een onderdeel van de activerings-
begeleiding voor werkzoekenden met een MMPPS-
problematiek.

Enerzijds beantwoordt het werkplekleren aan de 
behoefte van werkgevers om kandidaat-werkne-
mers die nog een zekere competentiekloof heb-
ben, op maat te kunnen opleiden. Anderzijds krijgt 
een werkzoekende zo ook de kans om meerdere 
jobs ‘aan den lijve’ te ondervinden, zeer praktijk-
gerichte opleiding te krijgen en werkervaring op te 
doen. Aangezien steeds meer bedrijven en sectoren 
met succes het principe van werkplekleren toepas-
sen in hun acties voor werkzoekenden, wordt het 
concept ‘duaal leren’ de komende jaren ook verder 
uitgerold in het onderwijs, waarbij theoretische les-
sen worden aangevuld met praktijk via onder meer 
stages in bedrijven. Duaal leren moet een volwaar-
dige leerweg worden. Het inzicht is gegroeid dat 
duaal leren niet enkel geschikt is voor jongeren die 
schoolmoe zijn, maar dat het een uitstekende for-
mule is voor een succesvolle en efficiënte overstap 
van onderwijs naar arbeidsmarkt. Via de ‘Train The 
Trainers’-opleidingen voor onderwijsprofessionals 
(met het Departement Onderwijs en Syntra) richt 

VDAB zich op onderwijsprofessionals en begelei-
ders, specifiek voor duaal leren.

Overgang onderwijs-arbeidsmarkt

Het WGA 1993 stelt voor de beroepskeuzevoorlich-
ting op te nemen in het dienstenpakket van VDAB, 
met een samenwerking tussen PMS en VDAB. Dit 
impliceert onder andere de interactieve communi-
catie aan de PMS-centra van de voor de studieori-
entatie relevante beschikbare arbeidsmarktinfor-
matie en de installatie van een transparant systeem 
van beroepskeuzevoorlichting in de subregionale 
tewerkstellingsdiensten.

VDAB zet volop in op een betere aansluiting on-
derwijs-arbeidsmarkt. Zo zijn er in de samenwer-
king met GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
afspraken gemaakt rond schoolloopbaanbegelei-
ding (inclusief inschrijving schoolverlaters) en het 
opzetten van regionale partnerschappen. De doel-
stelling is het ondersteunen van een gefundeerde 
studie- en beroepskeuze. Leerkrachten en jonge-
ren krijgen gerichte arbeidsmarktinformatie (onder 
andere studie schoolverlaters en STEM-actieplan), 
er is de Train The Trainers (TTT) voor onderwijs-
professionals en VDAB ondersteunt het STEM-
actieplan met een STEM-dag die werkzoekenden 
en schoolgaande jongeren een enthousiasmerende 
STEM-ervaring moet bieden.

VDAB biedt leerlingen competentieversterking in 
het kader van de tiendagenregeling in de verschil-
lende competentiecentra en sectoren. Leerkrach-
ten maken gebruik van de schaduwdagen om zich 
verder te professionaliseren. VDAB neemt jaarlijks 
deel aan de SID-in beurzen en grootschalige cam-
pusacties. VDAB deelt ook zijn expertise en infra-
structuur met het onderwijs, zoals in het Maritiem 
Competentiecentrum Zeebrugge, de T2 campus 
Genk en de geplande Mastercampus Roeselare.

De mogelijkheden voor werkzoekenden om een 
OKOT (onderwijs kwalificerend opleidingstraject) 
te volgen zijn sterk uitgebreid. De OKOT worden 
nu meer structureel en meer gelijklopend over de 
provincies opgezet. Het is nu mogelijk om voor alle 
knelpuntberoepen op niveau secundair onderwijs 
een OKOT te volgen, en voor alle statistisch zwaar-
ste knelpuntberoepen op niveau hoger onderwijs.
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Netwerking

Netwerkvorming wordt in het WGA 1993 als een 
absolute voorwaarde gezien om een optimale tra-
jectbemiddeling voor alle doelgroepen te verzeke-
ren. De netwerkvorming dient gebaseerd te zijn op 
partnerships, complementariteit en responsabiliteit; 
dit impliceert een subregionale aanpak en omvat 
alle tewerkstellings-, opleidings- en begeleidings-
circuits.

Vroeger nam VDAB zijn dienstverlening (bijna) vol-
ledig in eigen handen. Nu zijn heel wat diensten 
uitbesteed aan gespecialiseerde partners, de zoge-
naamde tenders, of werkt VDAB er nauw mee sa-
men. In de toekomst gaat VDAB nog meer op zoek 
naar partners die expertise hebben in specifieke 
dienstverlening waarbij de garantie op een goede 
dienstverlening in elke fase van de loopbaan cen-
traal staat. VDAB bouwt de netwerking nog sterker 
uit, maar bewaakt en garandeert de kwaliteit van 
het aanbod als arbeidsmarktregisseur.

De diensten die VDAB aanbiedt zijn zeer uiteenlo-
pend, maar VDAB kan hiervoor rekenen op talrijke 
gespecialiseerde partners met specifieke competen-
ties en ervaring. Via die samenwerkingsverbanden 
helpt VDAB vele werkzoekenden aan individuele 
begeleiding, een opleiding, een job of loopbaan-
advies. VDAB krijgt hulp van drie soorten partners: 
strategische partners, met wie VDAB structurele en 
duurzame oplossingen uitstippelt; sectorpartners, 
die sectorspecifieke competenties en inzichten 
leveren; en doelgroeppartners, die VDAB helpen 
de aanpak af te stemmen op maat van specifieke 
groepen.

VDAB moet in 2020 bekend staan als de innovatie-
ve netwerkregisseur van de arbeidsmarkt in Vlaan-
deren. De ‘netwerk’-regie duidt op de noodzaak 
om als regisseur in een VUCA2-omgeving voluit te 
kiezen voor samenwerking, partnerschappen, net-
werkverbanden, platformen, enzovoort. Enkel net-
werkorganisaties overleven de disruptieve tenden-
sen die zich op elk domein manifesteren. VDAB 
wordt vandaag omgeven door tal van innovatieve 
ondernemingen die zich op het domein van de 
arbeidsmarkt, matching en vorming begeven. Uit 
de ontmoetingen met die nieuwe actoren blijkt dat 
net- en samenwerken voor hen en voor VDAB de 
enige meerwaardestrategie is.

In het toekomstige netwerk van VDAB zullen de 
vakbonden en werkgeversorganisaties een promi-
nente plaats blijven innemen. Het sociaal overleg 
zal een belangrijke impact blijven hebben op de 
strategie van VDAB en dus zal VDAB hierin blijven 
investeren. Via het paritair overleg in de schoot van 
de raad van bestuur zullen de sociale partners de 
strategische keuzes van de netwerkregie voeden en 
bewaken.

Outro

Het mag duidelijk zijn dat de eerste Vlaamse Werk-
gelegenheidsconferentie de toon heeft gezet voor 
de verdere uitbouw van het Vlaams werkgelegen-
heids- en arbeidsmarktbeleid. Het was de voorbo-
de van diverse tripartiete of bipartiete akkoorden 
die een impact hadden op de beleidsontwikkelin-
gen in Vlaanderen en de opdrachten van VDAB. 
Ondanks de institutionele context, die de ruimte 
van de deelstaten beperkt, zijn in deze akkoorden 
toch bouwstenen gelegd die op diverse punten de 
richting van het beleid bepalend hebben gewij-
zigd. Ik heb dit voor de VDAB-aangelegenheden 
hier toegelicht, maar de impact is uiteraard bre-
der. Denken we maar aan de afspraken met be-
trekking tot de uitbouw van een diversiteitsbeleid 
en het  activeren van 50-plussers, maar vooral de 
‘Competentie-Agenda’ (2007) en het ‘Loopbaanbe-
leid’ (2012), die trendsetters waren voor een toe-
komstgericht arbeidsmarktbeleid met ware breuk-
lijnen ten opzichte van het verleden. Het lange-
termijnproject ‘Vlaanderen 2050’ van de Vlaamse 
Regering is dan ook een ideale voorzet om een 
krachtig strategisch akkoord te onderhandelen dat 
een kader inhoudt voor de uitdagingen van de 
toekomst: de digitalisering en robotisering, de ge-
wijzigde competentiebehoeften, de mainstreaming 
van het  duaal leren, de circulaire economie en de 
uitbouw van een coherent en consistent beleid in-
zake  levenslang leren en loopbaanbegeleiding. Ik 
kijk er naar uit!

Fons Leroy 
VDAB 
met medewerking van Francis Holderbeke, VDAB
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Noten
1. Medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of soci-

ale problematiek
2. Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity
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