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Als constituerende partners en ondertekenaars van het Pact 2020 hechten wij veel belang aan de weg 
die afgelegd wordt om alle 20 doelstellingen te bereiken of tenminste stevige vooruitgang te boeken. 
Daarom hebben wij als samenwerkingsverband van het middenveld in Vlaanderen de afgelopen twee 
jaar loyaal en constructief meegewerkt aan de uitrol ervan, o.a. aan de politieke vertaling ervan in het 
Vlaanderen in Actie plan. We deden dit door projecten uit te werken voor en door het middenveld, 
door het formuleren en meedenken over geschikte indicatoren, door mee te werken aan de ViA-
rondetafels en last but not least door ons engagement in de Raad van Wijzen die het ViA proces moet 
sturen en bewaken. 

 
Uit bezorgdheid over dit proces en naar aanleiding van de Away-Day uiten we enkele bedenkingen 
vanuit het brede middenveld. In aanloop naar die Away-Day bezorgden we suggesties voor een 
efficiënte dag met een duidelijke focus waar extra betrokkenheid en gedragenheid van de 
ondertekenaars centraal zou staan. Uit de voorbereiding van de Away-Day blijkt naar ons aanvoelen 
dat er onvoldoende is rekening gehouden met onze suggesties en verwachtingen.  
 
In de uitvoering van de doelstellingen in het Pact 2020 missen wij focus en transversaliteit. De aanpak 
via en binnen de 8 doorbraken geeft daar aanleiding toe. 
De voorbereiding van de Away-Day gaat nu, ondanks onze nadrukkelijke vraag, dezelfde richting uit. 
De voorbereiding gebeurt door 8 afzonderlijke werkgroepen die elk voor hun ‘doorbraak’ kunnen 
voorbereiden waar de focus moet liggen. Deze aanpak biedt geen ruimte voor bespreking van 
transversale thema’s. Intensieve voorbereiding en aanwezigheid van de leden van de Raad van 
Wijzen op alle werkgroepen is bovendien praktisch niet haalbaar.  
De Raad van Wijzen had nochtans ondubbelzinnig laten verstaan dat de Away-Day moest 
opgehangen worden aan de één-meting van de Pact 2020 doelstellingen. Wij hadden ook 
gesuggereerd dat alle betrokken actoren deze meting kritisch zouden bekijken en op basis daarvan 
een drietal focuspunten naar voor schuiven om verder te bespreken op de Away-Day. Dit zou voor de 
noodzakelijke onderbouwde en gedragen insteek zorgen. 
 ‘de Verenigde Verenigingen’ zal deze oefening maken, maar we betreuren dat we dit niet samen 
doen en niet in open overleg dieper kunnen ingaan op de te treffen maatregelen. Evenementen als 
deze versterken tenslotte geenszins de betrokkenheid van de partners bij het Pact 2020. Een 
dergelijke versterking was nochtans een expliciet doel van de Away-Day. Het afhaken van de sociale 
partners spreekt hier alvast voor zich. 
We betreuren dat de oorspronkelijke doelstellingen van de Away-Day, m.n. op een geobjectiveerde 
manier ‘evalueren’ of het ViA regeringsbeleid voldoende aansluit bij alle doelstellingen van het Pact 
2020, niet behouden zijn. We vrezen dat op deze manier de (voorbereiding van de) Away-Day niet de 
boost zal opleveren die alle betrokken partners, het ViA-proces, het Pact 2020 en Vlaanderen nodig 
hebben. 

 
We stellen daarom voor dat er – na de Raad van Wijzen op 8 februari waarop de één-meting wordt 
toegelicht – een bilateraal gesprek plaats vindt tussen ‘de Verenigde Verenigingen’ en de Vlaamse 
Regering. 

 
Met de meeste hoogachting, 

 
Namens ‘de Verenigde Verenigingen’ 


