


De Sociaal-Economische  
Raad van Vlaanderen

  In de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) overleggen en adviseren de 
Vlaamse werkgevers en werknemers over thema’s die tot het Vlaamse bevoegdheids-
niveau behoren. 

In de SERV zetelen:

 tien vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:  
 Voka, Unizo, Boerenbond en Verso

  tien vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties:  
 ACV, ABVV en ACLVB.

Deze representatieve 
samenstelling geeft de SERV 
een stevige maatschappelijke 
verankering.  
Het voorzitterschap 
wisselt jaarlijks tussen één 
van de werkgevers- en 
werknemersorganisaties.

Sterk door overleg
In de SERV overleggen de sociale partners zowel om de regering of het parlement te kun-
nen adviseren als om akkoorden af te sluiten. Daarnaast overleggen de sociale partners 
ook met de Vlaamse Regering om zogenaamde VESOC-akkoorden af te sluiten.

VESOC
De SERV verzorgt het secretariaat van het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomi-
té (VESOC). Dat is het drieledige overleg tussen overheid, vakbonden en werkgevers.  
De Vlaamse Regering verbindt zich ertoe om alle voorstellen waarover consensus  
bestaat binnen VESOC ook uit te voeren. De Vlaamse sociale partners verdedigen deze 
consensus bij hun leden en werken mee aan de uitvoering ervan.

Adviesfunctie
De SERV geeft advies over alle beleidsinitiatieven in Vlaanderen met een sociaaleco-
nomische impact. Dat kan op eigen initiatief, op vraag van de Vlaamse Regering, een 
Vlaamse minister of het Vlaams Parlement. De adviezen becommentariëren de rege-
rings- en parlementaire initiatieven vanuit sociaaleconomische invalshoek.

Meerwaarde door consensus

De SERV-partners streven in hun adviezen naar consensus. Zij zijn ervan over-
tuigd dat hun gezamenlijk standpunt, gebaseerd op een weldoordachte consen-
sus, een meerwaarde betekent voor onze samenleving.



SERV als strategische adviesraad

De SERV is strategische adviesraad (SAR) voor materies die nauw verband houden met 
het sociaaleconomisch overleg:

 werk en sociale economie

 economie

  energie

 diensten voor algemeen regeringsbeleid

De SERV heeft als decretale opdracht om jaarlijks advies uit te brengen over de  
begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

De SERV heeft door de jaren heen heel wat expertise opgebouwd, zowel over SAR-
thema’s als andere sociaaleconomische thema’s zoals:

De SERV coördineert ook de netwerken van sectorconsulenten en volgt de werking 
van de sectorconvenanten tussen de Vlaamse Overheid en de sectoren nauw op.

 milieu

  hernieuwbare energie

 economie

  industrieel beleid

  efficiënte overheid

  tewerkstellingsakkoorden

  aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

  competentieontwikkeling

De SERV doet meer dan overleg plegen en advies geven. 
In de andere kamers van het SERV-huis wonen ondermeer 
de Stichting Innovatie & Arbeid, het Competentieteam,  
de Commissie Diversiteit, de Vlaamse Havencommissie,  
de Vlaamse Luchthavencommissie, de sectorcommissies, 
de Commissie Uitzendactiviteiten en twee strategische  
adviesraden: de Mobiliteitsraad van Vlaanderen en de Stra-
tegische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Een huis met vele kamers

www.serv.be



  De Stichting Innovatie & Arbeid is het onderzoekscentrum van en voor de Vlaamse 
sociale partners. Centrale onderzoeksthema’s zijn de kwaliteit van de arbeid of werkbaar 
werk, organisatieverandering en personeelsbeleid. De sociale partners bepalen 
gezamenlijk welke onderzoeksprojecten de Stichting Innovatie & Arbeid aanpakt en zijn 
ook betrokken bij de uitwerking ervan.

Het onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid richt zich op kansen en drempels 
voor succesvolle innovatie. Veel aandacht gaat naar het evenwicht tussen innovatie, 
organisatie en arbeid. Zowel de visie van het management als de ervaringen van de 
werknemers komen in het onderzoek aan bod. De Stichting is expert in het meten 
van de kwaliteit van de arbeid (via de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor) en van trends 
in organisatievernieuwingen (via de Innovatie-Organisatie-Arbeid Screening). De 
onderzoeksresultaten worden via publicaties en vorming gevaloriseerd naar de SERV-
partners, naar sectoren en bedrijven, de overheid en de samenleving. De Stichting 
ondersteunt en verdiept het overleg en advies van de SERV. 
Via haar internationale netwerk blijft de Stichting Innovatie & Arbeid op de hoogte van 
trends in haar werkveld binnen Europa.

  www.serv.be/stichting 
  www.werkbaarwerk.be



  Het Competentieteam van de SERV ontwikkelt in overleg met de sociale partners en 
sectoren beroepscompetentieprofielen en standaarden voor het ervaringsbewijs. 
In de loop van 2011 wordt Competent stapsgewijs operationeel. Dat is een nieuw IT-sys-
teem waarmee het Competentieteam de beroepscompetentieprofielen en standaarden 
(= de competentfiches) ontwikkelt en de sociale partners vervolgens de profielen en 
standaarden valideren.

Competent biedt heel wat mogelijkheden:

  het brede publiek kan de beroepscompetentieprofielen en standaarden makkelijk  
 raadplegen en zijn weg zoeken in de beroepen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

  de VDAB baseert zijn arbeidsmarktdienstverlening op de inhoud van Competent.  
 De bemiddelaars en instructeurs gaan ermee aan de slag. 

  op termijn kunnen ook bedrijven en organisaties gebruik maken van toepassingen  
 gebaseerd op Competent om bijvoorbeeld hun competentiebeleid uit te bouwen.

  de inhoud van Competent dient ook als referentiekader voor beroepskwalificaties.

 www.serv.be/competentieteam
 www.competent.be



  De Commissie Diversiteit behandelt de evenredige vertegenwoordiging van kansen-
groepen in het sociaaleconomische leven. De SERV-partners formuleren er samen met 
het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum beleidsadviezen 
over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke behandeling.
Het Minderhedenforum is een koepel van etnisch-culturele federaties van zelforgani-
saties. Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid is een platform van organisaties van 
mensen met een handicap en chronische ziekte.

 www.serv.be/diversiteit



  De Vlaamse Havencommissie (VHC) adviseert over het Vlaamse havenbeleid.  
De commissie bestaat uit vier groepen leden: de werkgevers- en werknemersorganisaties, 
de transportsector en de Vlaamse havens.
De VHC adviseert over het havenbeleid, de infrastructuur en exploitatie van de havens, 
over concurrentievoorwaarden en samenwerking tussen de havens. De minister is 
verplicht de commissie advies te vragen over projecten met een investeringskost van 
minstens tien miljoen euro. 

Via rapporten en website vervult het VHC-secretariaat haar informatieopdracht 
met aandacht voor:

  de verzameling van statistieken over de Vlaamse havens

  de opvolging van Europese haven- en vervoerdossiers

  de publicatie van kwartaalcijfers over de maritieme trafiek van de Vlaamse havens.

  www.vlaamsehavencommissie.be



  De Vlaamse Luchthavencommissie (VLC) is het platform voor structureel over-
leg en advies over het Vlaamse luchtvaart- en luchthavenbeleid. De VLC adviseert 
over het luchthavenbeleid in Vlaanderen vanuit een sociaaleconomische invalshoek.  
Ze houdt daarbij rekening met de draagkracht van de omliggende regio en de principes 
van een geïntegreerde benadering.
De commissie bestaat uit vier groepen leden: de werkgevers- en werknemersorganisa-
ties, luchthavenuitbaters en deskundigen.

 www.vlaamseluchthavencommissie.be



  In de sectorcommissies overleggen en adviseren de 
sectororganisaties van de werkgevers en werknemers paritair 
over Vlaamse thema’s die specifiek zijn voor de betrokken 
sector. Momenteel bestaan er sectorcommissies voor het 
goederenvervoer, de metaal- en technologische industrie, 
textiel & confectie, welzijns- & gezondheidszorg, hout & 
bouw en toerisme. 

 www.serv.be/sectorcommissies

  Alle uitzendbureaus in Vlaanderen moeten een erkenning 
krijgen. De Adviescommissie voor Uitzendactiviteiten geeft de 
bevoegde Vlaamse minister advies over de erkenning of intrekking  
van de erkenning van de uitzendbureaus. 

  www.serv.be/uitzendactiviteiten



Documentatiecentrum
  Het documentatiecentrum van de SERV is gespecialiseerd in informatie over  

arbeid en innovatie, arbeidsmarkt, milieu, energie, (regionale) economie, diversiteit,  
competentiemanagement, mobiliteit, (lucht)havens en gezondheid- en welzijnszorg.

Het documentatiecentrum maakt deel uit van het LIBISnetwerk en van FELNET  
(een samenwerkingsverband van de voornaamste milieudocumentatiecentra in  
Vlaanderen). Beide databanken kunt u via de SERV-website raadplegen.

Openingsuren 

Na afspraak op woensdag- en vrijdagnamiddag.

 www.serv.be/documentatiecentrum

Meer informatie
 www.serv.be

 Onder de rubriek ‘adviezen en publicaties’ vindt u de volledige tekst van adviezen,  
 studies en teksten.

 SERVbericht

 U kan zich gratis abonneren op dit driemaandelijkse tijdschrift door een mailtje te  
 sturen naar het SERV-secretariaat.

 verschillende e-nieuwsbrieven

 U kan intekenen op onze e-nieuwsbrieven via de website.
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