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WAARNEMEND VOORZITTER : De heer Ro-
land Van Goethem

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 14.08
uur.

Vraag om uitleg van de heer Jan Laurys tot de heer
Renaat Landuyt, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgele-
genheid en Toerisme, over de uitbreiding van de
begeleiding van werklozen

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Laurys tot de heer Landuyt, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Werkgelegenheid en Toerisme, over
de uitbreiding van de begeleiding van werklozen.

De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys : Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, tijdens de werkgelegen-
heidsconferentie is een overeenkomst bereikt over
een sluitende aanpak voor langdurig werklozen.
De Vlaamse regering heeft zich ertoe geëngageerd
alle werkzoekenden binnen de drie maanden een
trajectbegeleiding aan te bieden.

Mijnheer de minister, vorige keer hebt u gezegd
dat dit geraamd was op 33,5 miljoen euro. In de
voorbereidende fase wordt artikel 80 van de werk-
loosheidsreglementering aangepast. Als een tra-
jectbegeleiding aan een werkzoekende wordt aan-
geboden, en hij zet dat zonder rechtvaardiging stop
of hij vat het niet aan, dan kan zijn dossier worden
doorgestuurd naar de VDAB, volgens het systeem
van de transmissie.

Mijn vraag gaat echter over het curatieve aspect
van het werkgelegenheidsakkoord. Een sluitende
aanpak betekent dat alle werkzoekenden, dus ook
de stock van langdurig werklozen, zoals het in het
akkoord wordt genoemd, vanaf 1 januari 2004 een

trajectbegeleiding zal worden aangeboden. Dat is
heel wat werk.

Hoe zal dit concreet gebeuren ? Ik wilde ook vra-
gen naar de financiering, maar vorige keer hebt u
al gezegd dat het van de ingeschreven 75 miljoen
euro komt, het bedrag dat nu ook in de onderne-
mingsconferentie zal worden ingebracht.

Op wie zal een beroep worden gedaan om die cu-
ratieve begeleiding te doen ? Zal dat de VDAB
zijn ? Zal die een beroep doen op derden ? Zullen
er commerciële actoren bij worden betrokken ? Zo
ja, hoe kan de kwaliteit van de begeleiding dan
worden gegarandeerd ?

De voorzitter : Minister Landuyt heeft het woord.

Minister Renaat Landuyt : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, er werd inderdaad afgesproken dat er een
sluitende aanpak zal worden uitgewerkt, zowel
voor de preventieve groep als voor de curatieve
groep van langdurig werkzoekenden. Momenteel
bereikt de VDAB 61 percent van de kort-werkzoe-
kenden en kunnen langdurig-werkzoekenden zich
spontaan aanbieden bij de VDAB. Het punt is dat
er tot op heden geen systematische aanpak is.

Om voor de beide groepen een totaal sluitende
aanpak uit te bouwen, zal het huidige opleidings-
en werkervaringsaanbod gevoelig moeten worden
uitgebreid. In overleg met de Vlaamse sociale part-
ners en de VDAB wordt momenteel gewerkt aan
een nieuw begeleidingssysteem ter vervanging van
het huidige zogenaamde instroommodel.

Het nieuwe instroommodel bestaat uit enerzijds
een getrapte dienstverlening, waarbij op een aantal
kritieke momenten, met name bij de inschrijving,
en bij de derde, de zesde en de negende maand
werkloosheid, een gepaste actie wordt verricht via
de drie kanalen, de lokale werkwinkel, het callcen-
ter – 070/345 000 – en on line via www.vdab.be.



Daarnaast gebeurt een continue en actieve koppe-
ling van het dossier van de werkzoekende met de
nieuwe vacatures.

Naast dat preventieve aspect is er tevens een cura-
tief aspect. Dat behelst vooreerst een gepaste actie
bij de instroom in het derde jaar werkloosheid, bij-
voorbeeld het volgen van een oriëntatiecursus, het
opstellen van een trajectplan en opleidingsacties.
Daarnaast is er een éénmalige actie voor werkzoe-
kenden in de stock, de groep mensen met meer dan
vijf jaar werkloosheid.

Behalve de middelen voor de begeleiding van de
werkzoekenden, worden er ook middelen vrijge-
maakt voor bijkomende opleidingen. Er wordt
voorzien in 1.000 bijkomende opleidingsplaatsen,
500 bijkomende werkervaringsplaatsen en 3.000
oriëntatie-opleidingen.

De actoren zullen via het bestaande uitbestedings-
beleid van de VDAB mee kunnen instaan voor het
aanbieden van opleidings- en begeleidingsmodules.
De middelen zullen worden vrijgemaakt via de lo-
kale projectprogrammatie van de VDAB en der-
den kunnen erop inschrijven. Dat is het klassieke
systeem.

De VDAB zal haar belangrijke opdracht, namelijk
het begeleiden en opleiden van werkzoekenden, in
de toekomst nog versterken. Naast het zelf actief
begeleiden en opleiden van werkzoekenden, moet
de VDAB ook de sluitende aanpak organiseren en
aan alle werkzoekenden waarborgen.

De VDAB zal voor de uitvoering van de verschil-
lende begeleidings- en opleidingsmodules een be-
roep doen op derden. Indien commerciële bureaus
de gevraagde opleidingen kunnen geven en aan de
voorwaarden kunnen voldoen, dan kunnen ze wor-
den ingeschakeld.

Omtrent de kwaliteitsgaranties is er belangrijk
nieuws. Ik heb een opdracht gegeven aan het
Hoger Instituut voor de Arbeid HIVA om zeer
binnenkort, tegen het begin van januari 2004, een
paper te maken over een mogelijke samenwerking,
een zogenaamde tendering. Het onderzoek zou een
samenvatting moeten bevatten van de recente ont-
wikkelingen inzake uitbesteding in Nederland,
Australië en indien mogelijk Duitsland en Frank-
rijk, alsook een aanbevelingskader met betrekking
tot eventuele tendering in Vlaanderen. Naast de er-
varingen van de VDAB met haar uitbestedingsbe-
leid en met kwaliteitseisen, zal dit onderzoek mede

een basis vormen om kwaliteitsgaranties vast te
leggen.

We hebben daarmee een nieuwe aanleiding om
over uitbesteding en tendering te praten. Dat beïn-
vloedt echter mijn opinie over de hervorming van
de VDAB niet. Ik ga ervan uit dat we een over-
heidsinstelling nodig hebben die de basisdienstver-
lening inzake begeleiding garandeert. Dat is iets
anders dan een overheidsinstelling die toewijzin-
gen doet inzake opleiding en begeleiding.

De voorzitter : De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys : Mijnheer de minister, ik dank
u voor uw antwoord. Ik heb begrepen dat het via
de lokale projectprogrammatie zal gaan. Dat bete-
kent dat lokaal in de STC’s, zoals ze vooralsnog
heten, advies zal worden gegeven over welke pro-
jecten de opleiding kunnen garanderen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van mevrouw Gisèle Gardeyn-De-
bever tot de heer Renaat Landuyt, minister vice-
president van de Vlaamse regering, Vlaams minis-
ter van Werkgelegenheid en Toerisme, over toeris-
tisch-recreatieve beleidsinitiatieven voor de regio's
Tielt en Roeselare

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw Gardeyn tot de heer Landuyt, minis-
ter vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Werkgelegenheid en Toerisme, over
toeristisch-recreatieve beleidsinitiatieven voor de
regio's Tielt en Roeselare.

Mevrouw Gardeyn heeft het woord.

Mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, toeris-
tisch-recreatieve initiatieven in plattelandsregio’s
zitten volop in de lift. Ze worden door de verschil-
lende overheden ondersteund en gepromoot. Per
gebied of regio worden geëigende beleidsplannen
gemaakt en uitgevoerd. De regio’s Tielt en Roese-
lare bevinden zich, wat dat betreft, in een niet-be-
nijdenswaardige positie. Hoewel ze economisch als
welvarend kunnen worden bestempeld, dreigen ze
zeker op toeristisch-recreatief gebied de boot te
missen. Beide regio’s vertonen weinig samenhang,
cohesie en identiteit en hebben ogenschijnlijk wei-
nig of te weinig specifieke troeven voor wat het
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landschappelijk, natuurlijk, cultuur-historisch, culi-
nair en ander toeristisch-recreatief aanbod betreft.

Beide regio’s zitten geprangd tussen het Brugs
Ommeland, de Leiestreek en de Westhoek. Een
aantal gemeenten wordt opgenomen in het respec-
tieve toeristisch beleidsplan zonder er evenwel
echt bij te horen.

Ik was onlangs aanwezig bij de voorstelling van 'de
Leiestreek' in Waregem. De streek van Waregem
wordt nu beter gepromoot. Bij een aantal beleids-
mensen uit de streek van Roeselare en Tielt groeit
het besef dat er een geëigende aanpak moet
komen voor deze beide regio’s. Daarbij moeten de
eigen kenmerken en kwaliteiten van die streek
worden ontdekt en uitgewerkt.

Mijnheer de minister, bent u op de hoogte van deze
problematiek ? Ondersteunt u deze visie ? Zo ja,
hoe kan dan een specifiek beleid worden gevoerd
voor deze streek ?

De voorzitter : Minister Landuyt heeft het woord.

Minister Renaat Landuyt : Het probleem is me in-
derdaad bekend. Een deel van de plattelandsge-
meenten in midden-West-Vlaanderen, sluit aan bij
de Leiestreek. Ik heb het dan over Roeselare,
Hooglede, Izegem, Ingelmunster, Meulebeke,
Oostrozebeke, Wielsbeke en Dentergem. Een
ander deel van de gemeenten behoort tot de toeris-
tische regio Brugs Ommeland. Ik denk dan aan
Tielt, Wingene, Ruiselede, Pittem, Lichtervelde en
Ardooie.

Voor de Leiestreek is onlangs het LAP of Leieac-
tieplan voorgesteld. Dat plan bevat een strategi-
sche visie op de Leiestreek. Dat gebeurt in samen-
werking met de provincie en alle gemeenten.

Voor het Brugs Ommeland werken we momenteel
op dezelfde manier aan een strategische visie. Het
Tieltse Molenland zal daarbij één van de prioritaire

zones zijn. Ik hoop dat we daar in het voorjaar van
2004 mee klaar zijn.

Voor beide regio’s is niet alleen een strategisch
plan maar ook een actieplan opgesteld. Voor de
Leiestreek is dat het LAP. We hebben een groot
deel van de gemeenten uit de streek bezocht.
Samen met de gemeentebesturen en Westtoer wer-
den de verschillende knelpunten op het vlak van
toerisme besproken en werden nieuwe mogelijkhe-
den aangekaart. Samen met de toeristische sector
werd gezocht naar nieuwe uitdagingen voor de
streek. Hiervoor hebben we een budget van
1.620.000 euro vrijgemaakt. Diverse projecten wer-
den reeds goedgekeurd. Voor enkele andere dos-
siers moet een en ander nog verder worden uitge-
werkt.

Voor het Brugs Ommeland is er het Brugs Omme-
land Actieplan of BOA. Momenteel zijn we bezig
met werkbezoeken aan de gemeenten, om na te
gaan welke projecten een subsidiëring kunnen krij-
gen voor bijkomende investeringen. Binnen dit
BOA zal het Tieltse Molenland een afgebakende
zone en de nodige aandacht krijgen.

Op Vlaams niveau zijn we bezig met het inkleuren
van groen Vlaanderen. Er zijn drie grote producten
in toeristisch Vlaanderen : de kust, de kunststeden
en groen Vlaanderen. In samenspraak met de
streek wordt het meest typerende van de streek
uitgekozen. Voor West-Vlaanderen is dat de West-
hoek met het Vredespark, het Brugs Ommeland en
– samen met Oost-Vlaanderen – de Leiestreek.

De voorzitter : Mevrouw Gardeyn heeft het woord.

Mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever : Mijnheer de
minister, ik dank u voor uw antwoord en hoop dat
we elkaar tijdens een van uw bezoeken zullen ont-
moeten.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 14.25 uur.
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