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Omschrijving van de 10 maatregelen sectoraal akkoord 2005 - 2007 
 

Appreciatierecht t.a.v. ambtshalve pensionering bij ziekte na 60 jaar 
Statutaire personeelsleden die na de leeftijd van 60 jaar meer dan 222 werkdagen afwezig zijn 
wegens ziekte, worden momenteel ambtshalve op rust gesteld. 
Vanaf 1 juli 2006 wordt terzake een appreciatierecht ingebouwd in het personeelsstatuut. 
Personeelsleden die verder willen werken na een periode van 222 werkdagen afwezig wegens 
ziekte, kunnen in bepaalde gevallen aan het lijnmanagement een gemotiveerde beslissing vragen 
over verdere tewerkstelling. De benoemende overheid kan beslissen om de ambtshalve 
pensionering met een periode van 6 maanden uit te stellen. Deze periode kan stilzwijgend met 
telkens 6 maanden verlengd worden.  
Het appreciatierecht werd met ingang van 1 juli 2006 opgenomen in het VPS 
 
De ambtshalve pensionering kan uitgesteld worden indien volgende voorwaarden vervuld zijn: 
- Er geen definitieve ongeschiktheidsverklaring van de Administratieve Gezondheidsdienst is. 
- Er een vraag tot reïntegratie is vanuit de ambtenaar. 
- Indien organisatie en ambtenaar tot een akkoord komen over de opportuniteit en de 

haalbaarheid van de reïntegratie. Daartoe wordt een overleg georganiseerd tussen de 
leidinggevende, in voorkomend geval de benoemende overheid en de ambtenaar. Dit overleg 
wordt bij voorkeur gevoerd samen met een neutrale verantwoordelijke Personeel & Organisatie 

 
 
Belastende beroepen met ploegenarbeid 
Om personeelsleden met een belastend beroep t.g.v. van ploegenarbeid (al dan niet in 
combinatie met nachtarbeid) meer mogelijkheden te bieden om hun loopbaan aan te laten sluiten 
bij individuele behoeften, krijgen die een voorrangsrecht op vacatures in dagdienst binnen hun 
eigen entiteit. In de mate dat er selectieproeven voorzien zijn, moeten deze met goed gevolg 
worden afgelegd. Dit voorrangsrecht gaat boven het voorrangsrecht dat aan personeelsleden in 
herplaatsing wordt toegekend. 
Opgenomen in het VPS op 23 mei 2008 

 
 
Eindeloopbaanverlof 
Inspelend op de maatregelen vervat in het generatiepact, inzonderheid de aanmoediging van de 
tewerkstelling op latere leeftijd, wordt m.i.v. 1 januari 2008 een anciënniteitsverlof ingevoerd onder 
volgende modaliteiten : 
- 1 bijkomende verlofdag vanaf de leeftijd van 55 jaar, 2 bijkomende verlofdagen vanaf de leeftijd 

van 57 jaar, 3 bijkomende verlofdagen vanaf de leeftijd van 59 jaar, 4 bijkomende verlofdagen 
vanaf de leeftijd van 60 jaar en 5 bijkomende verlofdagen vanaf de leeftijd van 61 jaar. 

- Voor de personeelsleden die in het stelsel van ploegenarbeid tewerkgesteld zijn en daarvoor 
een toelage ontvangen of uitsluitend ’s nachts werkzaam zijn, worden op het sectoraal akkoord 
middelen vrijgemaakt voor vervangende tewerkstelling. 

- Deze maatregel geldt niet voor de personeelsleden die genieten van een bijzondere 
verlofregeling van de openbare ziekenhuizen of de bijzondere verlofregeling van de 
Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand. 

VPS: in werking sinds 1 januari 2008 

 
 
Vervangingspool 
Er bestaat een pallet van mogelijkheden om werk met gezin te combineren. Om deze 
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flexibel te kunnen gebruiken, de continuïteit van de dienstverlening te garanderen en de werkdruk 
niet te verschuiven naar anderen, dringt een verdere verfijning van de vervangingsmogelijkheden 
zich op. Dit zal worden gerealiseerd via een vervangingspool. 
 
Deze vervangingspool zal samengesteld worden uit de volgende categorieën: 
1. Speciaal intern en/of extern geworven personeelsleden die vrijwillig en permanent deel 

uitmaken van de vervangingspool. Voor deze vacatures komen ook geslaagden generieke 
proef in aanmerking die nog geen functie werd toegewezen. 

2. Mensen die in herplaatsing zijn, in afwachting van een andere job 
3. Contractuelen waarvan vervangingscontracten binnenkort afloopt of onlangs is afgelopen. 
4. Contractuelen die voor een specifieke en zeer tijdelijke opdracht geworven worden. Deze 

mensen komen in dienst van de Vlaamse Overheid, maar worden geworven via de 
bemiddeling van een externe dienstverlener. 

 
Om de vervangingspool efficiënt te laten functioneren, kan in de opstartfase beroep gedaan 
worden op een externe dienstverlener met expertise in tijdelijke tewerkstelling. De voorwaarden 
waaronder op de vervangingspool beroep kan worden gedaan zullen worden uitgewerkt. 
Het principe daarbij is dat vervanging soepel moet zijn, dat de vervangingsratio moet stijgen, dat 
het geen verborgen wervingskanaal mag worden voor semi-permanente tewerkstelling en dat de 
kosten voor vervanging (inclusief de kosten van de dienstverlening) gedragen moeten worden 
door de entiteit die er een beroep op doet. 
De activiteiten zullen worden opgevolgd door een begeleidingscommissie die paritair is 
samengesteld uit overheid en vakbonden. 

 
 
Perspectiefgesprekken 
Een perspectiefgesprek is een gesprek over de ontwikkeling van de eigen loopbaan om te 
bepalen welke richting men uit wil/kan en hoe verdere ontwikkeling in functie van deze wensen 
kan ingevuld worden. Niet alleen verticale of horizontale doorstroming maar ook jobverrijking of 
een meer aangepaste regeling voor deeltijds prestaties kan aan bod komen. 
 
Elk personeelslid, elke leidinggevende heeft het recht om een perspectiefgesprek aan te vragen. 
Als het gesprek aangevraagd wordt moet het op een redelijke termijn plaatsvinden. Een periode 
van maximaal twee maanden is hierbij richtinggevend. Voor het voeren van een gesprek gaat de 
voorkeur uit naar de evaluator maar dit kan ook een hogere leidinggevende of iemand van de 
personeelsfunctie zijn. 
 
Het is sterk aangeraden om wanneer een personeelslid reeds tien jaar in dezelfde functie 
werkzaam is, een perspectiefgesprek te voeren, waarbij meer uitdrukkelijk wordt nagegaan of de 
huidige functie – ook op langere termijn bekeken – nog de meest gepaste is, dan wel of een meer 
doorgedreven inspanning op het vlak van de inzetbaarheid wenselijk is. Zowel het personeelslid 
als de leidinggevende kunnen daarbij ondersteuning vragen van een P&O/HR-verantwoordelijke. 

 
 
Andere rollen opnemen binnen een functie 
Een van de mogelijkheden na een perspectiefgesprek is het opnemen van een andere rol binnen 
de eigen functie (zoals bv peter/meterschap, coaching/mentorrol). Dit wordt gestimuleerd, vooral 
voor 50-plussers. Het is echter geen recht: er moeten rollen beschikbaar zijn en men moet ook 
over de competenties beschikken om die rol in te vullen.  
 
Het opnemen van een andere rol binnen de eigen functie is één van de mogelijkheden die binnen 
een perspectiefgesprek aan bod kunnen komen (naast b.v. ontwikkeling, mobiliteit, EVC – 
erkennen verworven competenties). 
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De andere rollen situeren zich binnen de eigen functie, binnen de eigen entiteit en zijn 
geïntegreerd in het “gewone” werk. De essentiële taken van de huidige functie moeten wel blijven. 
Als de nieuwe rol dominant wordt, gaat het om het opnemen van een andere functie. 
 

 
Ontwikkeling stimuleren 
Binnen het kader van competentiemanagement worden de vormingsmogelijkheden verruimd naar 
niet-functie specifieke mogelijkheden. Dit wordt financieel gestimuleerd. Deze probleemstelling 
heeft 2 dimensies: 
De 1ste dimensie gaat over het recht op ontwikkeling bij het veranderen van functie binnen de 
Vlaamse overheid. Toepassing van de bestaande regels en methoden binnen het raamstatuut zijn 
voldoende om het recht op ontwikkeling bij het veranderen van functie of rol afdwingbaar te 
maken. Daarmee is de cultuur echter nog niet aanwezig om hier daadwerkelijk werk van te 
maken. 
De 2de dimensie heeft betrekking op de vaststelling dat het nog geen gemeengoed is dat 
personeelsleden zich kunnen voorbereiden op een nieuwe functie binnen de Vlaamse overheid. 
Ook dit is een cultuuraspect, dat niet zomaar met regels op te lossen is. 
 
Het raamstatuut bepaalt wel dat ontwikkeling een recht is zowel voor de huidige functie, al voor de 
uitbouw van de verdere loopbaan. In de managementcode bieden principes 5A en 5B een kader 
voor het garanderen van het recht op ontwikkeling in loopbaanperspectief. 
Principe 5A: “de personeelsleden krijgen voldoende kansen om door te groeien naar andere 
functies en om hun inzetbaarheid te verruimen.” 
Principe 5B: “de personeelsleden die inspanningen leveren om hun inzetbaarheid te verruimen 
krijgen voldoende kansen om gedurende hun loopbaan zinvol ingezet te worden. De meest 
zinvolle piste bestaat erin dit te ondersteunen door ontwikkeling die niet meteen voor de functie 
noodzakelijk is centraal te bekostigen op het daarvoor voorziene budget van BA 01.05. Hierbij 
worden dan trajectplannen opgesteld per individu die zowel loopbaanbegeleiding als de kosten 
voor ontwikkeling omvatten (zie ook perspectiefgesprekken). 
De basis is een continue investering in ontwikkeling en dat is een gedeelde verantwoordelijkheid 
van management en personeelsleden. 
 
Voorwaarden om van het centrale budget gebruik te kunnen maken zijn: 
er is een perspectiefgesprek geweest, 
als resultaat van dit gesprek is er op niveau van het betrokken individu een plan, bijvoorbeeld een 
Individueel Ontwikkel Plan (IOP) of een loopbaantrajectplan. 

 
 
Interne mobiliteit stimuleren 
De bestaande systemen en instrumenten van interne mobiliteit zullen nog beter op elkaar worden 
afgestemd en gepromoot bij personeel én management. 
Er is nood aan een betere afstemming tussen de systemen maar ook aan een sterkere 
samenwerking in de praktijk van alle partijen die de bestaande interne arbeidsmarkt in de 
Vlaamse overheid vorm geven. Deze integratie van systemen én mensen dient in functie te staan 
van de behoeften van het lijnmanagement en van het personeel, die deze interne arbeidsmarkt 
wensen te gebruiken.  

 
In het kader van de interne arbeidsmarkt zal in het personeelsstatuut de mogelijkheid voorzien 
worden om zich kandidaat te stellen voor een functie van een lagere rang (vb een 
hoofdmedewerker die zich kandidaat stelt voor een functie van medewerker). Dit kan 
voor sommige personeelsleden een bijkomende mogelijkheid op interne mobiliteit creëren. 
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In het kader van de interne loonbillijkheid, wordt het muterende personeelslid ingeschaald in de 
salarisschaal verbonden aan de nieuwe graad, op de overeenkomstige trap van de functionele 
loopbaan. Het personeelslid behoudt de verworven schaalanciënniteit. 
VPS: in werking sinds 23 mei 2008 

 
 
Telewerken, thuis of in satellietkantoor 
Telewerken thuis, of in een satellietkantoor maakt deel uit van het concept “Anders Werken”. Er 
zal een kader met voldoende zeggingskracht worden uitgewerkt voor alle entiteiten die onder dit 
sectoraal akkoord vallen, op basis van het protocol 185.159, ondertekend op 29 november 2002 
met als titel”visienota anders werken: strategie inzake HRM en facilitair management binnen Beter 
Bestuurlijk Beleid”. 
Bij telewerken werkt men niet op de entiteit maar in een satellietkantoor, met andere collega’s van 
andere entiteiten, of alleen thuis. 
 
Er worden geen extra budgetten voorzien in het sectoraal akkoord. De financiering gebeurt via de 
normale budgetten. 

 
 
Cultuurondersteunende communicatieactie 
Als sluitstuk van de maatregelen voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid moet een 
ondersteunende sensibiliseringscampagne gevoerd worden. Een leeftijdsbewust personeelsbeleid 
zal zowel bij het personeel als bij de leidinggevenden in de organisatie een mentaliteits- / 
cultuurwijziging vragen. Professionele communicatie, op meerdere tijdstippen en met aandacht 
voor entiteiteigen aspecten is een middel om de cultuur en perceptie te beïnvloeden. De 
campagne moet niet gericht zijn naar het grote publiek. Voor de campagne zal gebruik worden 
gemaakt van bestaande kanalen; er wordt geen apart budget voorzien. 
- De campagne loopt gespreid over 3 jaren, met een aanvang in de tweede helft van 2006. 
- Na bepaling van de verschillende doelgroepen die bereikt en aangesproken moeten worden, 

wordt vastgelegd hoe men deze doelgroepen het best bereikt. 
- Per doelgroep en/of kernboodschap worden de geschikte kanalen gebruikt. 
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