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Kernindicatoren 2030 Actieplan
· Minstens 78% van de bevolking (20j-64j) aan het werk

o De arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en vrouwen ten minste halveren in 
vergelijking met 2019

o Het aanbod van formeel onderwijs voor jonge kinderen verhogen, alsook de zorg
o Het percentage jongeren die noch werk hebben, noch onderwijs of opleiding 

genieten (NEET's) in de leeftijd van 15-29 jaar verminderen van 12,6% (2019) tot 9%
� De Vlaamse (en Belgische) doelstelling reikt hoger dan 78

· Minstens 60% van alle volwassenen deelnemen aan trainingen (up-
skilling en re-skilling)
o Minstens 80% van de 16-74-jarigen moet digitale basisvaardigheden hebben
o Voortijdig schoolverlaten moet verder worden teruggedrongen

· Het aantal mensen dat risico loopt op armoede of sociale uitsluiting 
moet met ten minste 15 miljoen zijn verminderd
o Van die 15 miljoen mensen zouden minstens 5 miljoen kinderen moeten zijn
� Is in lijn met Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid



Kernindicatoren 2030 Actieplan
· Minstens 78% van de bevolking (20j-64j) aan het werk

o VL: In 2020 lag de werkzaamheidsgraad bij de bevolking van 20 tot 64 jaar in het Vlaamse 
Gewest op 74,7%

o � De Vlaamse doelstelling reikt hoger, namelijk 80%
o NEETs: in 2019 op 7,5% in Vlaanderen dus zitten al onder de EU doelstelling. 
o De werkzaamheidsgraad bij mannen lag in 2020 op 78,5%. Dat is duidelijk hoger dan bij 

vrouwen (70,9%). Bij vrouwen steeg de werkzaamheidsgraad tijdens de afgelopen jaren 
wel sterker dan bij mannen. 

· Minstens 60% van alle volwassenen deelnemen aan trainingen (up-
skilling en re-skilling)
o Voor VL hangen de cijfers af van de gebruikte bron: de AES 2016  47,7%, de EAK/LFS 2019 

23%
o � Erg ambitieus: maar ook grote focus in relance- / arbeidsmarktbeleid en prioriteit voor 

VL. 

· Het aantal mensen dat risico loopt op armoede of sociale uitsluiting 
moet met ten minste 15 miljoen zijn verminderd
o Is in lijn met Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid



Deelacties Actieplan – actuele 
accenten / parallellen EPSCO / VL

· Jobcreatie moet de kern vormen voor de EU, ook in haar herstel van de COVID crisis
· Goedkeuring van een actieplan voor de sociale economie in het vierde kwartaal van 2021  

Openbare raadpleging vindt plaats (tem 26 april)
· Aandacht voor kwetsbaren en jongeren
· Aandacht voor zelfstandigen/KMO’s/entrepreneurs
· Initiatief (richtlijn) minimumlonen wordt in de EPSCO Raad behandeld
· Digitalisering en Telewerken: met oog op work life balance - belangrijk beleidsdebat, waarbij 

het Europees Parlement een resolutie opmaakte voor “het recht om te disconnecteren”, 
Raadsconclusies worden op dit moment voorbereid 

· Heel stevige nadruk op vaardigheden:
o Q4 2021: COM stelt een transformatie van de agenda voor hoger onderwijs voor
o Q4 2021: COM stelt een initiatief voor individuele leerrekeningen voor
o Q4 2021: COM stelt een Europese aanpak voor “micro-credentials” voor
o Q4 2021: COM stelt een vaardigheden en talenten pakket voor
o Informatiedeling op vlak van levenslang leren
o VET Beleid in lidstaten

• herziening van de regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid (883)



Deelacties Actieplan – accenten / 
parallellen EPSCO / VL

· Bestrijding van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen
· Equal Pay richtlijn en bredere focus op genderlijkheid
· Child Guarantee
· Nieuwe strategie gehandicaptenrechten, wordt aan gewerkt in de EPSCO Raad
· aanbeveling van de Raad tot instelling van de Europese kindergarantie (wordt eveneens aan 

gewerkt)
· In 2022 een aanbeveling van de Raad over minimuminkomen 
· In 2021 een proefproject starten om tegen 2023 een digitale oplossing te lanceren om de 

interactie tussen mobiele burgers en nationale autoriteiten te vergemakkelijken

· Het ESF+ zal met 88 miljard euro het belangrijkste instrument van de EU blijven om de 
uitvoering van de sociale pijler te ondersteunen en de drie voorgestelde EU-doelstellingen 
(supra) te verwezenlijken - Andere financiële bronnen zijn o.a. RRF, REACT EU, BAR, JTF, EGF, 
InvestEU, Technical Support Instrument, EU4Health, ERDF,…

· De Europese Commissie zal via het Europees semester blijven sturen op de nationale 
hervormingen en investeringen, met inbegrip van de uitvoering van de herstel- en 
veerkrachtplannen (RRF), om de uitvoering van de beginselen van de sociale pijler te 
bevorderen



Parallellen Vlaams herstelbeleid in 
zake WSE

· Vlaamse herstelbeleid, Vlaamse Veerkracht, AHAD 

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners hebben op 14 december 2020 een VESOC-akkoord 
gesloten over de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt. Het nieuwe ambitieuze akkoord focust op drie 
prioriteiten:

· Een opleidings- en loopbaanoffensief: maatregelen die levenslang leren stimuleren en die meer 
Vlamingen versterken in hun loopbaan via opleiding, omscholing en (her)oriëntering. 2021 is 
het jaar van de opleiding. Het wordt een jaar waarin zo veel mogelijk werknemers, 
werkzoekenden, tijdelijk werklozen en inactieven een opleiding volgen, zich omscholen of zich 
heroriënteren.

· Inclusief en mensgericht digitaliseren: maatregelen om digitale talenten en vaardigheden te 
versterken, om opleidingen maximaal te digitaliseren en om iedereen volwaardig deel te laten 
uitmaken van de digitale samenleving.

· Duurzame tewerkstelling voor iedereen.

· Plan voor herstel en veerkracht, vanuit werk en sociale economie:
· Digital skills
· Digitale inclusie
· Levenslang leren - loopbaandenken



Behandeling Actieplan EPSCO 16/3
· Ministers discussed the recently published European Pillar of Social Rights Action Plan, expressing 

their support for the plan's objectives in building a more social and inclusive Europe. Delegations 
considered the qualitative and quantitative EU-level targets set in the plan very ambitious, but 
realistic, and committed to work towards these aims. Ministers also welcomed the proposed revision 
of the social scoreboard as basis for monitoring the implementation of the Pillar principles in the 
framework of the European Semester process.

· The support for initiatives like the child guarantee and the European platform on combating 
homelessness was strong, as ministers stressed the importance of addressing child poverty and 
homelessness in the EU.

· Ministers also outlined their active labour market policies, already implemented or planned within 
their recovery and resilience plans, in order to support a robust, future-oriented recovery, preparing 
for the digital and green transition and taking into account also the demographic changes of our 
societies. The re-skilling and up-skilling of workers was highlighted as an important priority by many 
delegations.



Next steps:
• Top van Porto

De top van Porto, die in mei 2021 in samenwerking met het Portugese voorzitterschap van de 
Raad van de EU wordt georganiseerd, zal zich toespitsen op de vraag hoe de sociale dimensie 
van Europa kan worden versterkt om de uitdagingen van een rechtvaardig, inclusief en 
veerkrachtig herstel en de groene en digitale transitie het hoofd te bieden. De top zal een 
gelegenheid zijn om de krachten te bundelen om op het hoogste politieke niveau de 
toezegging om de sociale pijler uit te voeren te hernieuwen. Dit actieplan voor de pijler vormt 
de bijdrage van de Commissie aan de sociale top van Porto.

� Onderschrijving van de staat- en regeringsleiders Actieplan
� 3 panels 

1. Employment and jobs; 
2. Skills and innovation; 
3. Welfare and social protection.

• Verdere uitwerking aangekondigde initiatieven
• Opvolging indicatoren en sub-indicatoren + vastleggen nationale  

indicatoren



Hartelijk Dank!
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