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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties tegen 2030 - SDG 8 - Waar-

dig werk - Indicator voor de kwaliteit van werk en van het collectief overleg   

 
Op 7 juni 2021 hebben de Raden een advies uitgebracht over de synthese-indicator voor de kwaliteit 

van werk en van het collectief overleg in het raam van de wereldwijde subdoelstelling voor duurzame 

ontwikkeling (SDG’s of Sustainable Development Goals in het Engels) 8.8 “Waardig werk”. 

 

 

Dat advies sluit aan op de eerdere adviezen over SDG’s. Naast het advies nr. 2.175 van 29 september 

2020 over SDG 4 hebben de Raden zich op 19 februari 2020 in een advies (CRB 2020-0400 – NAR 

2.158) uitgesproken over een geheel van SDG’s die tot hun bevoegdheden behoren. Voor waardig werk 

hadden ze daarin een aantal indicatoren voor de opvolging ervan voorgesteld en hadden ze zich ertoe 

verbonden hun werkzaamheden voort te zetten om een synthese-indicator uit te werken voor de kwa-

liteit van werk en van het collectief overleg. 

 

 

Dit advies geeft vorm aan die verbintenissen en formuleert, bovenop die indicatoren, een voorstel van 

synthese-indicator voor de kwaliteit van werk en het collectief overleg met het oog op de evaluatie van 

de vooruitgang die werd geboekt op weg naar het behalen van subdoelstelling 8.8. De Raden zijn het 

samen met de FOD WASO, Eurofound, de OESO en de IAO eens geworden over dat voorstel van syn-

these-indicator. In datzelfde advies hebben de Raden ook te kennen gegeven dat ze die synthese-

indicator willen opvolgen en bijwerken op basis van de updates van de beschikbare bronnen.  

 

 

U kan het advies raadplegen op de websites van de CRB (www.ccecrb.fgov.be) en de NAR (www.cnt-

nar.be). 

 

 

 

http://www.cnt-nar.be/
http://www.nar-cnt.be/
http://www.cnt-nar.be/AdVIeS/advies-2158.pdf
http://www.cnt-nar.be/AdVIeS/advies-2158.pdf
http://www.ccecrb.fgov.be/
http://www.cnt-nar.be/Home-FR.htm
http://www.cnt-nar.be/Home-FR.htm
http://www.cnt-nar.be/Home-NL.htm
http://www.cnt-nar.be/Home-FR.htm

