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– De vraag om uitleg wordt gehouden om 14.06 
uur.

Vraag om uitleg van mevrouw Vera Jans tot de heer 
Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van 
de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, 
Onderwijs en Vorming, over de voorziene maatrege-
len ter bevordering van de werkzaamheidsgraad van 
personen met een handicap binnen het werkgelegen-
heidsakkoord 2005-2006

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van mevrouw Jans tot de heer Vandenbroucke, 
vice-minister-president van de Vlaamse Regering, 
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 
over de voorziene maatregelen ter bevordering van 
de werkzaamheidsgraad van personen met een 
handicap binnen het werkgelegenheidsakkoord 
2005-2006.

Mevrouw Jans heeft het woord.

Mevrouw Vera Jans: Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer de minister, de Vlaamse sociale partners en 
de Vlaamse Regering hebben een aantal hefboom-
maatregelen uitgewerkt die een extra bijdrage 
zouden moeten leveren aan het verhogen van de 
werkzaamheidsgraad en de werkbaarheidsgraad 
in Vlaanderen. Dit gebeurt in uitvoering van het 
regeerakkoord en gelet op het financiële engage-
ment van de Vlaamse Regering om in 2005 en 2006 
telkens 24 miljoen euro ter beschikking te stellen 
voor de uitvoering van dit akkoord. Het akkoord 
bepaalt dat, om de werkzaamheidsgraad te verho-
gen, in hoofdzaak de kansengroepen bijzondere be-
leidsaandacht vragen. De personen met een handi-
cap zijn een van deze kansengroepen. Het concrete 
streefdoel is een evenredige vertegenwoordiging te 

bereiken van al deze kansengroepen op de arbeids-
markt. Dit principe werd reeds vastgelegd in het 
decreet van mei 2002 betreffende een evenredige 
participatie op de arbeidsmarkt. Artikel 5 ervan 
bepaalt heel duidelijk: ‘Het Vlaamse werkgelegen-
heidsbeleid moet worden georganiseerd volgens de 
principes van de evenredige participatie en de ge-
lijke behandeling.’

Uit cijfergegevens van het Nationaal Instituut 
voor de Statistiek blijkt ondertussen dat de werk-
zaamheidsgraad van personen met een handicap 
of een langdurig gezondheidsprobleem in Vlaan-
deren 45,7 percent bedraagt. De algemene werk-
zaamheidsgraad voor personen zonder handicap 
bedraagt 66,8 percent. Er is duidelijk nog geen 
sprake van de nagestreefde evenredige vertegen-
woordiging. De Vlaamse Regering verbindt zich 
ertoe van de maatregelen uitgewerkt in het kader 
van het werkgelegenheidsakkoord 2005-2006 een 
hefboom te maken voor het reguliere beleid van 
de regering.

Mijnheer de minister, in welke maatregelen wordt 
in het kader van het werkgelegenheidsakkoord 
2005-2006 voorzien ter verhoging van de werk-
zaamheidsgraad van personen met een handicap? 
In welke maatregelen wordt er binnen het reguliere 
beleid voorzien ten aanzien van deze doelgroep?

De voorzitter: De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys: Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer de minister, tijdens de vorige zittingsperiode 
vond er een overdracht plaats van de afdeling 
Werk binnen het Vlaams Fonds naar het departe-
ment Werkgelegenheid. In deze commissie hebben 
we hierover toen hoorzittingen georganiseerd, als 
ik me niet vergis samen met de commissie voor 
Welzijn. In de sector leefde immers vooral de vrees 
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dat de specifieke aanpak, onder meer van de ATB-
diensten, die personen met een handicap naar werk 
begeleiden, verloren zou gaan in die grote arbeids-
marktbemiddelingsstrategie van de VDAB en an-
dere instanties. Deze mensen pleitten ervoor hun 
eigen methodologie te kunnen blijven toepassen. 
Misschien is het nog wat vroeg om gedetailleerd na 
te kunnen gaan of dit een verschil heeft gemaakt. 
Ik verwacht geen cijfers van u, maar hebt u er een 
algemeen zicht op of die overdracht een verbete-
ring of een verslechtering is geweest? Is het zo dat 
personen met een handicap minder snel of sneller 
werk vinden door die overdracht?

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het 
woord.

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voor-
zitter, dit is inderdaad een erg belangrijk thema. 
Het Vlaamse Werkgelegenheidsakkoord 2005-
2006 voorziet niet in specifieke en exclusieve maat-
regelen gericht op personen met een handicap. Wel 
krijgen de kansengroepen, zoals deeltijds lerende 
jongeren, ouderen, kortgeschoolden, langdurig 
werkzoekenden, allochtonen en personen met een 
handicap, bijzondere beleidsaandacht. Er is dus 
geen sprake van categoriale maatregelen, maar wel 
van algemene, zoals het creëren van werkervarings-
plaatsen, het ontwikkelen van de invoegeconomie, 
instapopleidingen en titels van beroepsbekwaam-
heid. We moeten dus volgen wat het resultaat van 
deze algemene maatregelen is voor kansengroepen. 
Dat kunnen we doen door wat we de diversiteits-
toets noemen: we onderzoeken of deze groepen 
evenredig zijn vertegenwoordigd, niet alleen op de 
arbeidsmarkt, maar ook bij het beleid dat we op 
poten zetten. Deze toets moet dus garanderen dat 
personen met een handicap daadwerkelijk verte-
genwoordigd zijn in de maatregelen met het oog 
op het verhogen van hun werkzaamheidsgraad.

U vroeg vervolgens wat er binnen het reguliere 
beleid gebeurt, dus naast het werkgelegenheidsak-
koord. We volgen de methodiek die hier in de vo-
rige zittingsperiode tot ontwikkeling is gekomen. 
We streven evenredige participatie na. We hebben 
dat ook decretaal vastgelegd. We onderwerpen ons 
beleid aan een diversiteitstoets. Er gebeurt toch wel 
een en ander, in het bijzonder voor mensen met een 
arbeidshandicap. Zo zal de VDAB bijvoorbeeld in 
2005, naast de opname van personen met een han-

dicap binnen zijn reguliere takenpakket en de con-
tinuering van de mainstreamingsprincipes – dus 
het nastreven van evenredige participatie – 1750 
extra integrale trajecten uitbesteden aan ATB. 
Dat zijn trajecten waarbij men oriënteert, screent 
en opleidingsacties onderneemt. Binnen het ATB-
netwerk wordt voor elke naar ATB doorverwezen 
werkzoekende een traject op maat uitgestippeld. 
Daarnaast zal vanaf 2006, met de overheveling 
van de cel Professionele Integratie van Personen 
met een Handicap van het Vlaams Fonds naar 
Werk en Sociale Economie, de groep personen met 
een handicap een duidelijkere plaats krijgen in het 
reguliere werkgelegenheidsbeleid en zo zichtbaar-
der worden in het geheel van de reguliere werkge-
legenheidsmaatregelen. Daarmee ga ik al in op de 
vraag van de heer Laurys. Mijnheer Laurys, ik kan 
niet vooruitlopen op de resultaten van deze over-
heveling. We zullen proberen dat zo goed mogelijk 
te doen. Persoonlijk kijk ik daarnaar uit. Dit moet 
immers toelaten dat beleidsmaatregelen beter op 
elkaar worden afgestemd.

Ik meen dat personen met een handicap eigenlijk 
al vrij goed vertegenwoordigd zijn in het beleid. In 
de populatie die bij de VDAB of een van zijn part-
ners in trajectbegeleiding is, vertegenwoordigen de 
personen met een handicap 7,3 percent, wat een 
quasi-evenredige vertegenwoordiging betekent, 
gelet op hun aanwezigheid binnen de totale popu-
latie van de in 2004 ingeschreven werkzoekenden, 
namelijk 7,5 percent. Voor de opleidingen van de 
VDAB is er zelfs een meer dan evenredige opname 
van personen met een handicap. In 2004 begonnen 
in totaal 84.251 werkzoekenden met een opleiding 
bij de VDAB. Daarvan waren 8,6 percent – name-
lijk 7274 mensen – personen met een handicap. 
Er is echter geen reden voor zelfgenoegzaamheid. 
Daar de evenredige vertegenwoordiging nog niet 
bereikt is in de werkgelegenheid en de werkzaam-
heidsgraad van personen met een handicap – ook 
in Europees comparatief  perspectief  – nog opval-
lend lager ligt dan de gemiddelde werkzaamheids-
graad, moet de trajectbegeleidingsaanpak worden 
versterkt. In het ontwerp van nieuwe beheersover-
eenkomst tussen de VDAB en de Vlaamse Rege-
ring is dan ook bepaald dat er voor bepaalde doel-
groepen die ondervertegenwoordigd zijn op de 
arbeidsmarkt, zoals personen met een handicap, 
een oververtegenwoordiging moet worden bereikt 
in de trajectwerking.

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord.

Laurys
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Mevrouw Vera Jans: Mijnheer de minister, ik dank 
u voor uw uitvoerige en duidelijke antwoord.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Jan Laurys tot de heer 
Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van 
de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, 
Onderwijs en Vorming, over de activering en con-
trole van werklozen

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van de heer Laurys tot de heer Vandenbroucke, 
vice-minister-president van de Vlaamse Regering, 
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 
over de activering en controle van werklozen.

De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys: Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer de minister, geachte leden, de aanleiding 
voor mijn vraag is de rel die enkele weken geleden 
ontstaan is in de media over de versoepeling van 
het koninklijk besluit over de sluitende aanpak. 
Unizo, maar ook anderen aan werkgeverszijde, 
hadden moeite met het feit dat werkzoekenden die 
tweemaal niet hadden gereageerd op hun oproe-
ping en dus moesten worden bestraft door de RVA, 
toch nog een derde kans zouden krijgen, wanneer 
ze zich spontaan zouden komen aanbieden bij de 
RVA. Mochten ze zo hun werkbereidheid bewijzen, 
dan zouden ze ontkomen aan een straf en in aan-
merking komen voor het afsluiten van een traject 
bij de VDAB. Het probleem was toen dat de RVA 
niet zomaar met terugwerkende kracht een straf 
kan tenietdoen. Daarom stelde men een wijziging 
van het KB voor. Ik dacht dat die beslissing werd 
genomen in het interministerieel comité, en u daar 
ook aanwezig was. We hadden toen een vraag wil-
len stellen. Sommigen insinueerden immers dat zo 
het principe van de sluitende aanpak werd aange-
tast. Bij nader inzien bleek dit echter een storm in 
een glas water.

In het federale parlement hebben mevrouw 
D’Hondt en de heer Bacquelaine minister Van den 
Bossche hierover ondervraagd, net op de dag dat 
de evaluatiecommissie inzake die sluitende aanpak 
voor de eerste keer bijeenkwam. Daarom had mi-
nister Van den Bossche nog niet alle cijfers en kon 

ze nog geen verslag uitbrengen van de vergadering 
van die commissie. Een positieve vaststelling is dat 
de overgrote meerderheid van de jongeren, als eer-
ste doelgroep die in het kader van de sluitende aan-
pak wordt aangeschreven, ingaan op de VDAB-
uitnodiging. Als ik me niet vergis werden er 9.000 
mensen uitgenodigd. Daarvan zijn 659 niet komen 
opdagen, waarna 459 personen zijn geschorst voor 
een termijn van 4 weken. Met 1.258 mensen werd 
er een verbintenis ondertekend. Er werd dus vast-
gesteld dat zij onvoldoende inspanningen hadden 
gedaan om werk te vinden.

Dat is goed en slecht nieuws. Het is goed nieuws, 
want er wordt al eens twijfel gezaaid over de werk-
bereidheid van de grote restgroep van werkzoeken-
den. Met dat gebrek aan bereidheid blijkt het niet 
zo’n vaart te lopen. Het is wel slecht nieuws indien 
men hoopte dat men op die wijze een aantal werk-
lozen uit de statistieken zou kunnen verwijderen. 
Dat is natuurlijk geen oplossing. Dit legt een gro-
tere verantwoordelijkheid bij de instellingen die 
de werkzoekende moeten begeleiden, namelijk de 
VDAB en de RVA, maar ook bij de overheid, die 
zich ertoe heeft verbonden werk te creëren voor die 
groep.

Mijnheer de minister, zijn er resultaten van de 
bijeenkomst van die evaluatiecommissie? Bestaat 
daar een officieel verslag van? Kunnen we daar 
kennis van nemen? Wat houdt die verbintenis tus-
sen de VDAB en die 1.258 werkzoekenden concreet 
in? Welke verbintenis neemt die werkzoekende op 
zich? Op 30 april 2004 werd een samenwerkings-
akkoord afgesloten tussen de federale staat, de ge-
westen en de gemeenschappen over het actief  be-
geleiden en het volgen van de werkloze. Hoe werkt 
dat in de praktijk? Kunnen die afspraken zonder 
problemen worden nagekomen?

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het 
woord.

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voor-
zitter, mijnheer Laurys, over die evaluatie kan ik 
niet zo veel meer zeggen dan wat u zelf  hebt ge-
zegd. Ik heb ook die cijfers, maar we hebben daar 
nog geen echte bespreking aan kunnen wijden. De 
interministeriële conferentie is één keer bijeenge-
komen. Toen werden ons die cijfers voorgesteld. 
We hebben van gedachten gewisseld over de cor-
rectie op het sanctiemechanisme, maar eigenlijk 
hebben we die evaluatie nog niet echt doorgepraat. 
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Overigens is de RVA nog niet begonnen met de 
volgende fase van de procedure, waarbij bij vol-
doende inspanningen na 16 maanden een nieuw 
gesprek wordt georganiseerd, of bij onaangepaste 
inspanningen na 4 maanden een tweede gesprek en 
een evaluatie van de uitvoering van het actieplan.

Ik kan u ook geen antwoord geven op de precieze 
inhoud van dat tweede gesprek. Dit is echt wel een 
louter federale bevoegdheid. Ik kan het eerlijk ge-
zegd ook niet voor de vuist weg zeggen, hoewel 
ik destijds dat rooster heb opgesteld, samen met 
mijn medewerkers. Ik denk dat het een zeer correct 
rooster is, waarbij aan mensen wordt gevraagd dat 
ze aantonen dat ze inspanningen hebben gedaan 
om werk te zoeken.

Mijnheer Laurys, ik kan u wel vertellen hoe we 
met de RVA samenwerken. De werkzoekende die 
een verbintenis aangaat met de RVA, is verplicht 
contact op te nemen met de VDAB.

We maken een onderscheid tussen de curatieve en 
de preventieve werking. De curatieve doelgroep 
omvat werkzoekenden die langdurig werkloos zijn, 
in het kader van de vernieuwde procedure bij de 
RVA. Elke werkzoekende die de afgelopen 2 jaar 
geen VDAB-aanbod kreeg, wordt opgeroepen.

De werking voor de curatieve doelgroep verloopt 
in drie stappen. De mensen moeten verplicht naar 
een oriëntatiecentrum, met aansluitend een in-
take. In het oriëntatiecentrum komen de volgende 
thema’s aan bod: informatie over de vormen van 
dienstverlening aan werkzoekenden; informatie 
over de arbeidsmarkt, in het bijzonder de regio-
nale arbeidsmarkt; zelfanalyse, met aandacht voor 
mogelijkheden, beperkingen en aspiraties en de 
oriëntatie op de arbeidsmarkt. Op het einde van 
het oriëntatie wordt een concreet actieplan met 
een realistisch jobdoelwit opgesteld, op basis van 
de mogelijkheden en de wensen van de werkzoe-
kende.

Indien nodig onderneemt de werkzoekende reme-
diërende acties, door een opleiding te volgen of 
door werkervaring op te doen.

De laatste stap is de intensieve toeleiding naar 
werk gedurende zes maanden, waarbij de betrok-
kene maandelijks zijn trajectbegeleider bezoekt.

In het kader van het praktisch uitwerken van 
het samenwerkingsverband tussen de RVA en de 
VDAB, zijn er om te beginnen engagementen van 
de VDAB. De Vlaamse Regering geeft de VDAB 
de opdracht een sluitende aanpak uit te werken 
voor zowel de preventieve als de curatieve doel-
groep. Daarvoor kreeg de VDAB 33 miljoen euro 
extra.

De VDAB ging het engagement aan dat elke werk-
zoekende voorafgaand aan de RVA-controle min-
stens één aanbod heeft gekregen tijdens de laat-
ste 24 maanden. Wie dit nog niet heeft gekregen, 
wordt ondergebracht in de curatieve doelgroep.

We geven informatie aan de werkzoekenden. Bij 
de inschrijving informeert de VDAB de werkzoe-
kende dat bij langdurige werkloosheid een con-
trole door de RVA zal gebeuren, op basis van de 
basisinformatie die aanwezig is bij de start van de 
werkloosheid.

Bij de intake vraagt de VDAB de werkzoekende 
om alle documenten in verband met solliciteren 
en dergelijke bij te houden in de werkmap voor de 
werkzoekende. De map bevat basisinformatie van 
de VDAB en uitleg over de procedure van de RVA. 
De werkzoekende moet de map zelf  aanvullen met 
sollicitatiemateriaal en andere documenten. Zo 
wordt deze map een persoonlijke verzameling van 
alle bewijzen naar de zoektocht naar werk, zowel 
via de VDAB als via andere wegen.

Om zich voor te bereiden op het gesprek bij de RVA 
krijgt de werkzoekende de mogelijkheid om de 
naar de RVA doorgestuurde gegevens af te druk-
ken. Op de website van de VDAB kan de werkzoe-
kende alle acties in zijn dossier terugvinden.

De VDAB neemt de bewijslast van de werkzoeken-
de niet over. De werkzoekende moet zelf  zijn zoek-
gedrag bewijzen bij de RVA. De VDAB faciliteert 
wel de bewijslast van de werkzoekende en stelt alle 
mogelijke positieve elementen ter beschikking.

Tussen de RVA en de VDAB bestaat een gegevens-
uitwisseling via de Kruispuntbank. Dat is een on-
derdeel van het samenwerkingsakkoord. Van de 
VDAB gaan maandelijks begeleidingsgegevens 
naar de RVA. Deze gegevens maken het de RVA 
mogelijk te bepalen of de werkzoekende uitstel 
van controle krijgt of niet. De gegevens zijn aan-
toonbare elementen van de zoektocht naar werk: 

Vandenbroucke



-5- Vlaams Parlement – C112 – ECO11 – donderdag 17 februari 2005

de begeleidings- en opleidingsacties die de persoon 
heeft ondernomen en het werkaanbod dat werd 
ontvangen van de VDAB.

De begeleidingsgegevens worden maandelijks voor 
alle werkzoekenden in de bestanden aan de RVA 
bezorgd, zonder rekening te houden met het feit of 
ze tot de preventieve of de curatieve doelgroep be-
horen. De VDAB geeft dus allerlei gegevens door 
die beschrijven wat de werkzoekende doet. De ge-
gevens worden door de RVA enkel gebruikt om te 
bepalen of de werkzoekende moet worden gecon-
troleerd of uitstel krijgt. Tijdens een controle kun-
nen de gegevens dienen als bewijs van het zoekge-
drag van de werkzoekende.

De VDAB doet daarnaast verder de transmissie 
van gegevens over werkzoekenden die weigeren in 
te gaan op een uitnodiging of een passende job. 
Daarbij worden de bestaande transmissieproce-
dures gehanteerd. Er gaan ook gegevens van de 
RVA naar de VDAB. De RVA zal aan de gewesten 
tweemaal per jaar de gegevens doorspelen over de 
controle op de langdurig werkzoekenden. Het gaat 
over de identificatie van de werkloze aan de hand 
van het INSZ-nummer, het feit of de werkzoeken-
de tot de doelgroep behoort en de datum van in- of 
uittreding en de datum van de verwittigingsbrief  
voor de eerste controle bij de RVA.

De voorzitter: De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys: Mijnheer de minister, ik be-
grijp dat het te snel is om nu al een evaluatie te 
maken van de eerste doelgroep van de curatieve 
aanpak. Misschien is het nuttig in een later sta-
dium een algemene bespreking te wijden aan de 
sluitende aanpak en de gevolgen hiervan.

Ook tijdens de vorige legislatuur heeft de commis-
sie hier veel werk aan besteed. We werden gecon-
fronteerd met de mismatch, waarbij de VDAB er 
niet in slaagt de grote groep werkzoekenden naar 
de arbeidsmarkt te leiden, maar waar er wel knel-
puntvacatures zijn.

Er werd regelmatig de aandacht gevestigd op het 
verschil tussen de gegevensoverdracht van Wallo-
nië en Vlaanderen. Uit cijfers bleek dat Wallonië 
schromelijk tekortschoot. Ik laat in het midden of 
dit goed is of niet.

We zijn voorstander van een systeem van solida-
riteit, op voorwaarde dat het transparant is en 
iedereen voor zijn verantwoordelijkheid wordt ge-
plaatst. Het zou nuttig zijn een verslag te krijgen 
over de sluitende aanpak en de resultaten.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Patricia Ceysens tot 
de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-presi-
dent van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Werk, Onderwijs en Vorming, over de invulling van 
de jobs in het kader van de dienstencheques

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van mevrouw Ceysens tot de heer Vandenbroucke, 
vice-minister-president van de Vlaamse Regering, 
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 
over de invulling van de jobs in het kader van de 
dienstencheques.

Mevrouw Ceysens heeft het woord.

Mevrouw Patricia Ceysens: Mevrouw de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega’s, de VLD is een 
fervent voorstander van het systeem van de dien-
stencheques.

Vaak wordt in de media bericht over de diensten-
cheques, meestal over het aantal verkochte en aan-
gevraagde cheques, maar ook over het aantal jobs 
dat ondertussen werd gecreëerd en hoe een evolutie 
van zwart naar wit werk is vast te stellen. De media 
berichtten over de Vlamingen die zitten te wachten 
op iemand die de diensten kan komen leveren. Dat 
betekent dat er nog wat schort aan het systeem. 
Elke partner heeft een taak. De RVA bewaakt de 
werkwilligheid. Dat is een federale materie. Ik zal 
het echter hebben over de rol van de VDAB.

Bij de VDAB zijn er twee knelpunten. De scree-
ning verloopt niet altijd even grondig. Hoe gaat 
het eraan toe en hoe kan dat beter? Daarnaast zit 
het ook nog altijd fout met de opleiding. Ik heb 
zelfs gehoord dat er geen opleiding zou bestaan 
voor werknemers die via de dienstencheques aan 
de slag willen gaan.

Er bestaan verschillende soorten dienstencheques-
bedrijven. Er zijn OCMW’s die een erkenning als 
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dienstenchequesbedrijf  hebben aangevraagd en 
gekregen. Er zijn de buurt- en nabijheidsdiensten 
en de invoegbedrijven. Dat zijn vzw’s met een er-
kenning. Die worden voor de opleidingen gefinan-
cierd door het departement Sociale Economie. Er 
zijn de privé-spelers: uitzendkantoren en andere. 
Er zijn kleine BVBA’s, eenmanszaken zelfs, die een 
nieuwe markt ontdekt hebben. Al deze actoren 
geven gestalte aan onze huishoudeconomie. Wij 
hechten daar ontzettend veel belang aan.

Het is niet eenvoudig om alle gegevens in kaart te 
brengen. De meeste van deze werkgevers bieden 
zelf  geen opleiding aan. De VDAB zou het best 
in kaart kunnen brengen waar welke opleidingen 
beschikbaar zijn. In welk mate zal hieraan wor-
den doorgewerkt? Dat is een grote bekommernis 
van mij. Ik zou zeer graag zien dat de sector goed 
draait en bovendien nog groeit.

De dienstenchequesbedrijven dragen een deel van 
de verantwoordelijkheid. Ze nemen natuurlijk een 
risico. Ze nemen de werknemers op hun loonlijst. 
Ze willen duidelijk een langetermijnengagement, 
pas dan kunnen ze voluit hun rol spelen: coaching 
en waardering van de werknemers. Het is ver-
schrikkelijk, maar sommige klanten vinden een 
werknemer die ze betalen met een dienstencheque 
van minderwaardige kwaliteit. De bedrijven moe-
ten daar iets aan doen. Elke speler in het systeem 
moet weten waar hij staat en wat zijn rol is. Voor 
de dienstenchequesbedrijven is het van cruciaal 
belang om te weten dat het de overheid menens is.

We hebben zelf  via eenvoudig telefoneren gepro-
beerd om gegevens over het systeem in kaart te 
brengen. Ongetwijfeld hebt u daarvoor andere in-
strumenten. Ik vind het vreemd dat er nog altijd 
zoveel vacatures zijn. We hebben nochtans nog 
veel laaggeschoolde werkzoekenden.

Komen er nog specifieke acties – naar de VDAB 
gericht – om meer mensen te activeren voor het sys- 
teem? Kunt u bij de VDAB erop aandringen dat 
de dienst initiatieven zou nemen om de mensen 
te sensibiliseren? Kunt u erop aandringen dat de 
screening vlotter verloopt? Kunt u benadrukken 
dat het om hele korte opleidingen moet gaan? Bij 
de PWA’s zou naar verluidt weinig enthousiasme 

bestaan om mensen door te sturen naar de dien-
stenchequesbedrijven.

Ik heb ook nog vragen over de dienstencheques 
en de kinderopvang. We hebben dat decreet in de 
vorige legislatuur bevochten. Dat was geen eviden-
tie. Er is hevig gediscussieerd. Het decreet moet nu 
worden uitgevoerd. Bij de begrotingsopmaak werd 
het debat opnieuw aangezwengeld. Ik heb nog 
vragen over de timing en de concrete uitwerking. 
Minister Van Brempt wil dit naar de buurt- en na-
bijheidsdiensten richten. Voor ons moeten niet de 
openbare diensten, maar wel de privé-markt het 
systeem opnemen. Zij doet dat al grotendeels en is 
daar goed in.

Mijnheer de minister, u was in de federale regering 
de grootste voorvechter van de dienstencheques. 
Minister Vande Lanotte is ook nog altijd een voor-
stander. Vlaanderen moet resoluut die kaart trek-
ken en daar alles op inzetten.

De voorzitter: De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys: De dienstencheque is een deli-
caat onderwerp. Het verwondert me dat een partij 
die altijd pleit voor een terugtrekkende overheid, 
nu resoluut de kaart trekt van dit systeem. Het is 
en blijft heel duur en de overheid draait daar voor 
op.

U beweert dat een massa jobs witgewassen zijn. 
Dit is een te simpele oplossing voor zwartwerk. 
De jobs zelf  zijn niet veranderd. Eigenlijk wordt 
er nog steeds in het zwart betaald en de overheid 
betaalt nu de rest.

Mevrouw Patricia Ceysens: Neen hoor, er is echt 
een transformatie.

De heer Jan Laurys: Het blijven zwaargesub-
sidieerde jobs. Ik vraag me af of dat op termijn 
houdbaar is. Moeten we dit niet zien als een over-
gangssysteem? We kunnen nu de behoefte creëren 
en werknemers klaarstomen en mettertijd kan dit 
allemaal in het reguliere circuit worden ingepast. 
Wie zal er dan meer moeten betalen? De consu-
ment wellicht.

Het debat over de kinderopvang loopt al jaren. 
Ik herinner me het project-Dewulf van 1992 met 
de gesco’s. Van die werknemers werd toen een op-
leiding geëist. Het waren vooral laaggeschoolde 
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langdurig werklozen. Die vereiste geldt nu niet. Ik 
heb het daar moeilijk mee. Alsof het ‘maar’ kin-
deropvang is, alsof iedereen dat maar moet kun-
nen. Kinderopvang vraagt een bepaalde deskun-
digheid. We moeten hier nu niet alle argumenten 
en debatten van vorig jaar herhalen. Ik vind het 
niet evident dat de markt van de kinderopvang 
zomaar wordt opengegooid voor het diensten-
chequesysteem zonder enige vereiste van opleiding 
of deskundigheid.

De voorzitter: De heer Bril heeft het woord.

De heer Louis Bril: Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer de minister, er zijn blijkbaar ook heel wat be-
denkingen bij de kwaliteit van de geleverde pres-
taties. Blijkbaar komen in het systeem heel wat 
werknemers terecht die in het normale circuit niet 
voldoen. Ze hopen op die manier aan een job te ra-
ken. Dat is wel de bedoeling, maar sommigen zijn 
helemaal niet geschikt. De kritiek is niet mals.

Er kan misschien in een opleiding worden voor-
zien, maar ook dat zal niet alleenzaligmakend zijn. 
Er moet veel selectiever worden gewerkt. Er zijn 
mensen die via het systeem van dienstencheques 
werken, maar kwalitatief  niet voldoen voor de ar-
beidsmarkt. Dat is een grote bedreiging voor het 
systeem.

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey: Mijnheer de 
minister, een vraag om uitleg is niet het beste in-
strument om te debatteren over de rol van de dien-
stencheques in het uitbouwen van een sociale eco-
nomie en de kinderopvang. We stellen ons vragen 
over op welke wijze het overheidsgeld het beste 
wordt besteed.

In het regeerakkoord wordt aandacht besteed aan 
de uitbouw van dienstencheques in de sociale eco-
nomie, de kinderopvang en thuiszorg. Als men dit 
op reguliere basis wil doen voor kinderopvang, 
dan hoort dit thuis binnen de sector Welzijn. Ik 
hoop dat zij die pleiten voor meer kinderopvang, 
dit zullen steunen als er wordt gepraat over de mid-
delen voor welzijn.

Via deze regeling is er een lovenswaardige poging 
om heel wat jobs uit het zwarte circuit te halen. De 
gebruikers van dat circuit maakten weinig opmer-
kingen over kwaliteit. Nu er met dienstencheques 

wordt gewerkt, stellen de gebruikers plots heel an-
dere kwaliteitseisen. Ik vind dat merkwaardig.

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het 
woord.

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw Ceysens,  
ik wil u danken voor de vriendelijke woorden voor 
een project dat ik op federaal vlak heb vormgege-
ven en in zekere zin heb onttrokken aan de gewes-
ten. Ik zeg dit niet polemisch. Het was nodig om 
een aantal inzichten die we in Vlaanderen helemaal 
niet als problematisch ervaren – zoals het betrek-
ken van de interimsector – te forceren in Brussel 
en Wallonië. We zijn daar ook in geslaagd. De in-
terimsector is een belangrijke katalysator in dit ge-
beuren. Dat hierdoor een aantal duizenden men-
sen aan het werk zijn, vind ik een succes. Beeldt 
u maar eens in dat een Japanner hier een bedrijf  
inplant waar 3.000 mensen aan het werk kunnen. 
Dat zouden we buitengewoon vinden.

Het systeem is een succes, maar het is niet perfect. 
In het federale parlement heb ik altijd gezegd dat 
het om een experiment ging. Het is een grootschali-
ge proeftuin, maar we hebben ons op onbekend ter-
rein begeven. Per definitie is zwartwerk onbekend 
en niet geregistreerd. We wilden een reguliere markt 
creëren. Mijnheer Laurys, het klopt dat dit telken-
male moet worden gekalibreerd en dat moet worden 
nagegaan of de prijs correct is. Het systeem is voor 
de gebruiker heel goedkoop, maar dat is de bedoe-
ling. Ik wilde de zwarte markt kapot concurreren. 
Het is ook goedkoop omdat we in een groeiscenario 
zitten. Er zijn inderdaad wat knelpunten qua aan-
bod, maar het systeem moet nog evolueren. Vlaan-
deren kan vanuit zijn bevoegdheden nog een aantal 
dingen doen met dienstencheques. Als we beslissen 
om dat te doen, is dat ook een experiment.

U vraagt of het systeem duur is. Ik ben het op 
dat punt eens en oneens met de heer Laurys. Voor 
poetshulp is het voor de samenleving niet zo’n 
duur systeem. We belasten laaggeschoolde arbeid 
bijzonder zwaar en we nemen dat weg met de dien-
stencheque. In vergelijking met andere landen is 
in ons sociaal en fiscaal systeem de loonwig voor 
laagbetaalde arbeid erg groot. Dat wegnemen door 
het systeem van de dienstencheques is duur, maar 
dat komt omdat we het zo zwaar belasten.

Of het duur is, hangt ook af waarvoor de cheques 
worden gebruikt. Als een cheque wordt gebruikt 
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om één kind op te vangen, dan is dat duur. Kinde-
ren kunnen ook per drie of vier worden opgevan-
gen. Het is echter niet mogelijk dat een persoon 
tegelijkertijd vier huizen poetst.

De cijfers die ik zal aanhalen, geven een beeld, 
maar we moeten niet denken dat we daarmee een 
antwoord krijgen op alle vragen van mevrouw 
Ceysens. Voor de VDAB betekent het aantal werk-
nemers die er in Vlaanderen nodig zijn in het sys-
teem van de dienstencheques het aantal vacatures, 
uitgedrukt in jobs, die aan de VDAB werden over-
gemaakt voor behandeling.

In 2004 bedroeg het aantal ontvangen jobs waar-
voor de werkgever selectie en verwijzing vroeg 
aan de VDAB 1.892. Bij ‘verwijzing’ is er steeds 
een persoonlijk contact tussen de VDAB en de 
werkzoekende. Er zijn 1.411 jobs vervuld, wat niet 
zo slecht is. Er zijn 157 jobs ingetrokken door de 
werkgever. Het saldo aan het einde van decem-
ber 2004 bedroeg 439. Dan zijn er nog het aantal 
vacatures in zelfbeheer door de werkgever en dat 
bedroeg 1.787. We kunnen daarover niet veel sta-
tistieken geven omdat we niet weten wat de werk-
gever ermee doet. Soms meldt hij niet af  dat de va-
cature openstaat terwijl hij toch iemand gevonden 
heeft. Er werden 5.417 werkzoekenden verwezen 
en 8.560 werkzoekenden aangeschreven.

Ik zal u ook de cijfers geven voor januari 2005. Het 
aantal ontvangen jobs waarvoor de werkgever se-
lectie en verwijzing vroeg aan de VDAB bedroeg 
337. Er werden 164 jobs ingevuld. Er werden 51 
jobs ingetrokken door de werkgever. Het saldo aan 
het einde van januari bedroeg 574. Het aantal va-
catures in zelfbeheer door de werkgever bedroeg 
224. Het aantal verwezen werkzoekenden bedroeg 
1.137 en het aantal ingeschreven werkzoekenden 
1.358. Een kwart van deze vacatures zijn vacatures 
voor voltijdse jobs, driekwart zijn vacatures voor 
een deeltijdse betrekking. Hierbij gaat het meestal 
om halftijdse contracten, maar sommige zijn be-
perkt tot 3 à 5 uur per week.

De vacatures in ‘zelfbeheer werkgever’ zijn de va-
catures waarbij de werkgever opteert om ze zelf  
te beheren of met andere woorden te verspreiden, 
aan te passen en uit de verspreiding te halen op het 
ogenblik dat ze ingevuld of niet meer nodig zijn.

Er is een stijging van het aantal ontvangen vaca-
tures tijdens de maand januari 2005 in vergelijking 
met de maand december 2004. Ik heb u die cijfers 
niet gegeven, maar kan ze u laten bezorgen. Die 
stijging kan te wijten zijn aan de opstart van een 
nogal intensieve campagne inzake het project van 
de dienstencheques.

De cijfers tonen aan dat de VDAB actief  is op deze 
markt en dat het patroon van de invulling van deze 
vacatures niet erg afwijkt van de invulling van an-
dere vacatures. Ik beantwoord hiermee uw vraag 
echter niet helemaal, want u vertrekt bij de dage-
lijkse problemen met wachtlijsten en mensen die 
niet komen opdagen.

Twee aspecten spelen een rol bij het moeilijk vinden 
van poetshulp, namelijk het soort job en de doel-
groep. Het is een lichamelijk erg belastende job, 
waarbij naast de technische vereisten ook de ken-
nis van producten en technieken is vereist. Daar-
naast worden ook eisen gesteld op het vlak van so-
ciale vaardigheden, zoals de omgang met klanten, 
flexibiliteit en mobiliteit, want er zijn veelvuldige 
verplaatsingen nodig tussen de verschillende werk-
posten. De doelgroep is moeilijk. Het gaat in veel 
gevallen over langdurige en ongeschoolde werk-
zoekenden. Binnen deze doelgroep komt afhaken 
tijdens het sollicitatieproces vaak voor, bijvoor-
beeld bij een tweede oproep door een toekomstige 
werkgever. Er zijn ook problemen met de kennis 
van de taal.

Als antwoord hierop heeft de VDAB in eigen be-
heer of in samenwerking met derden een opleiding 
‘particuliere schoonmaaktechnieken’ ontwikkeld, 
waarin ook het aspect attitudevorming wordt op-
genomen. Op dit ogenblik is reeds in 1.241 oplei-
dingen voorzien voor 2005. Dit aantal kan, indien 
nodig, worden verhoogd.

Ik geef u een illustratie van de moeilijkheden voor 
het bereiken en tewerkstellen van deze doelgroep. 
Het is een beetje een zorgwekkende illustratie. Op 
28 oktober 2004 heeft de lokale werkwinkel Leu-
ven-Herent in samenwerking met de VDAB en 
erkende dienstenchequewerkgevers een info- en 
jobbeurs georganiseerd in het licht van de dien-
stenchequetewerkstelling. Er werden 1.485 werk-
zoekenden uitgenodigd door de verschillende 
diensten. Uiteindelijk resulteerde dit in 11 tewerk-
stellingen. Dit bewijst dat de doelgroep moeilijk is. 
Er zijn slechts weinig mensen die echt gepast zijn 
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voor de feitelijke vacatures. Dit is zeker een maat-
schappelijke uitdaging.

De VDAB heeft een actieplan uitgewerkt om 
enerzijds de vraagzijde duidelijk in beeld te bren-
gen onder de vorm van de reële behoefte aan ar-
beidskrachten, en anderzijds om de toeleiding 
van kandidaat-werknemers naar deze vacatures te 
optimaliseren. Daarbij worden allerlei dingen ge-
daan zoals het contacteren en informeren van alle 
betrokken werkgevers en het maken van concrete 
afspraken rond samenwerking, het snel in kaart 
brengen van de reële behoefte, het actief  behan-
delen van alle dienstenchequevacatures, collectieve 
infovergaderingen voor de doelgroep van werkzoe-
kenden eventueel in samenwerking met de sector, 
onmiddellijke doorverwijzing van gemotiveerde, 
arbeidsgeschikte werkzoekenden voor de lopende 
vacatures, het standaard inbouwen van informatie 
over de dienstenchequetewerkstelling en een eerste 
summiere screening van de werkzoekenden uit de 
doelgroep en het opleiden. Dit actieplan werd eind 
vorig jaar opgestart en loopt momenteel op kruis-
snelheid. Ik hecht er nogal veel belang aan en zal 
nauwlettend toekijken op het verloop ervan.

U stelde me nog een vraag over de screening. Ik durf 
er niet echt op te reageren. We moeten in elk geval 
onze screening verbeteren, maar we mogen ook niet 
te kritisch zijn, want uiteindelijk verricht de VDAB 
bijzonder moeilijk werk. De kandidaten zijn immers 
niet aanwezig, de VDAB heeft enkel iets op papier 
staan. Toch moeten we ons afvragen of de persoon 
in kwestie geschikt is voor de job. Dat is bijzonder 
moeilijk, het kan natuurlijk beter. Daarom hebben 
we in het Vlaams werkgelegenheidsakkoord bepaald 
dat we extra geld zullen besteden aan screening voor 
allerlei knelpuntvacatures. Dit kan enkel gebeuren 
door meer mensen bij de VDAB te belasten met het 
contacteren en ontmoeten van mensen en met het 
nagaan of de papieren wel juist zijn ingevuld. Ik heb 
een tijdje geleden naast een medewerkster van de 
servicelijn van de VDAB gezeten en meegeluisterd 
naar een gesprek met een man uit West-Vlaande-
ren. Het was een goed en lang gesprek. Tijdens het 
gesprek werd vastgesteld dat het cv van de man wat 
verbeterd en gepreciseerd kon worden. Dat is heel 
arbeidsintensief werk. We mogen niet te kritisch 
zijn, want de eigenlijke job van de VDAB, namelijk 
het invullen van vacatures, wordt niet slecht gedaan. 
Ik ben het natuurlijk met u eens dat dit slechts het 
topje van de ijsberg is.

Ik wil er inderdaad bij de VDAB op aandringen 
om meer mensen te sensibiliseren om toe te treden 
tot het systeem van dienstencheques. We passen 
gangbare procedures toe en leggen ook sancties 
op. Ik denk daarbij aan de transmissie van gege-
vens. Als een werkzoekende zonder verwittiging 
of zonder geldige reden niet op een uitnodiging 
van de VDAB ingaat, dan sturen we die gegevens 
door naar de RVA. Als een werkzoekende om niet-
gegronde reden een passend werkaanbod weigert, 
maken we dat ook over aan de RVA. We gaan ook 
na of we de toeleiding nog kunnen verbeteren via 
bijvoorbeeld het systeem van job coaching. We 
onderzoeken de mogelijkheid tot individuele be-
roepsopleiding.

Mevrouw Ceysens, het verbaast me niet dat u 
vraagt of ik op de hoogte ben van praktijken bin-
nen de PWA’s die werklozen naar verluidt zouden 
ontraden om te solliciteren voor een job binnen 
het systeem van dienstencheques. Zulke zaken 
komt iedereen wel eens ter ore. Ik weet echt niet of 
dat een groot probleem is. Heel wat PWA-diensten 
hebben een aanvraag ingediend om erkend te wor-
den als onderneming die gemachtigd is om binnen 
het systeem van de dienstencheques te werken. Als 
zij dan werknemers nodig hebben, kunnen ze ook 
putten uit het bestand van hun PWA’ers. Het blijkt 
ook dat er nogal wat PWA’ers worden opgenomen 
in het circuit van dienstencheques door deze PWA-
diensten.

Vele PWA’ers stappen over of zijn overgestapt van 
PWA naar het reguliere circuit van de diensten-
cheques. Volgens mijn informatie kiest maar een 
kleine minderheid voor het statuut van PWA’er. 
Meestal gaat het om ouderen. De ondernemingen 
in kwestie willen overigens graag die PWA’ers heb-
ben. Meestal zijn ze in het bezit van een werkkaart, 
waardoor de bedrijven in aanmerking komen voor 
een lastenvermindering.

Het gebeurt wel dat PWA-diensten aan de VDAB 
vragen om hun PWA’ers niet door te verwijzen 
naar reguliere jobs, omdat ze anders hun poten-
tieel aan arbeidskrachten zien verminderen. Dat 
is natuurlijk totaal uit den boze. Bij de RVA zou 
volgens sommigen de tendens bestaan om niet op 
te treden tegen PWA’ers die niet wensen in te gaan 
op een werkaanbieding. Ik weet niet of dit gang-
baar is of gesteund wordt. Het is ook moeilijk te 
achterhalen of dat zo zou zijn.
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De dienstenchequevacatures worden behandeld 
zoals normale vacatures. Alles wordt in rekening 
genomen: passende dienstbetrekking, de door-
verwijzing bij weigering van een passende dienst-
betrekking, enzovoort. Sinds 1 oktober vallen de 
PWA’ers ook onder deze regelgeving. Vroeger was 
dat niet het geval.

Mevrouw Ceysens, u had ook nog vragen over de 
initiatieven inzake de kinderopvang. Ik heb daar-
over nog geen overleg gepleegd met de minister 
van Welzijn. Er is ook nog geen concrete timing, 
want er was een budgettair probleem. Minister 
Van Brempt, die verantwoordelijk is voor de ont-
wikkeling van lokale diensteneconomie, zal samen 
met minister Vervotte nagaan wat we in de toe-
komst kunnen doen om flexibele kinderopvang uit 
te bouwen als een onderdeel van de lokale dien-
steneconomie. We moeten dat goed aanpakken. 
Het gaat om een belangrijke maatschappelijke op-
dracht. Het eerste dat we daarvoor nodig hebben, 
is een budget. Op dit moment is dat er niet. Of het 
beschikbaar wordt, hangt natuurlijk af van de be-
grotingsbesprekingen. Ik weet niet wat de stand 
van zaken op dit moment is.

De voorzitter: Mevrouw Ceysens heeft het woord.

Mevrouw Patricia Ceysens: Mijnheer de minister, 
ik dank u voor uw antwoord, en ik dank de col-
lega’s voor het stofferen van het debat. Er zijn wel 
wat meningsverschillen.

Mijnheer de minister, de dienstenchequebedrijven 
beschouwen dit natuurlijk niet als een experiment. 
Voor hen zou dat heel gevaarlijk zijn.

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw Ceysens, 
u hebt me verkeerd begrepen. Ik heb gezegd dat we 
de zaak moeten bijstellen, niet afschaffen.

Mevrouw Patricia Ceysens: Daar zijn de bedrijven 
als de dood voor. Ik begrijp hen ook. Ik ben blij 
dat u ook de uitzendbureaus een plaats geeft, want 
ze leveren goed werk. Dat geldt ook voor de andere 
kleine privé-bedrijven. Voor hen is het belangrijk 
te weten dat het systeem bestendigd wordt.

Mijnheer Laurys, u zegt dat een en ander te duur 
is. Minister Vandenbroucke heeft dat voor een deel 
genuanceerd. Als dat zo is, is er maar één oplossing, 

namelijk de loonkosten verminderen, want anders 
kunnen mensen dit nooit betalen. Als de reguliere 
tarieven worden aangerekend, dan kan enkel een 
elite die betalen. Dat kan natuurlijk niet.

Er zijn heel wat tweeverdieners met een behoorlijk 
inkomen die ook nood hebben aan ondersteuning 
in het huishouden en bij de opvang van de kinde-
ren. Ze moeten op die manier worden geholpen. 
Anders moet er worden gedacht aan een drastische 
verlaging van de loonkost.

Als er iemand wordt ingebracht die een huis poetst, 
dan zitten we in een schaal van 1 op 1. Bij kin-
deropvang klopt dat in een aantal situaties. In een 
gewoon kinderdagverblijf  is die schaal 1 op 7. Ui-
teraard is dat goedkoper. Er zijn echter ook geval-
len waarbij voor de opvang van een ziek kind een 
schaal van 1 op 1 wordt gehanteerd. U kunt zich 
daarvoor informeren bij het eigen ziekenfonds. 
Dat gebeurt via uitzendkantoren.

Natuurlijk is er de zorg dat die opvang goed moet 
zijn, dat de screening goed moet gebeuren, dat de 
opleiding goed moet zijn. We moeten er echter ook 
geen karikatuur van maken. Die kinderopvang ge-
beurt in Vlaanderen al op heel wat plaatsen. Alleen 
zijn het nu in heel wat gevallen bijvoorbeeld de zie-
kenfondsen die deze diensten hebben uitgebouwd. 
Wij vinden dat mensen, ongeacht bij welk zieken-
fonds ze zijn aangesloten, gebruik moeten kunnen 
maken van zo’n systeem. Daarom zijn wij fervente 
verdedigers van dienstencheques.

Mijnheer de minister, ik ben blij met het actieplan. 
Ik ben benieuwd wie de derde is met wie de VDAB 
die opleiding ‘particuliere schoonmaak’ aanbiedt. 
Ook inzake de strijkdiensten zijn er nu heel wat 
ontwikkelingen. Er zijn gewone strijkdiensten, 
strijkdiensten aan huis, strijkdiensten in de sociale 
economie. Er zijn een aantal opleidingen, zoals bij 
de Landelijke Vrouwengilde. Voor de schoonmaak 
hebben we er geen gevonden.

Ik ben benieuwd hoe de zaak verder evolueert. We 
blijven vragende partij om, zoals trouwens is op-
genomen in het regeerakkoord, de mogelijkheden 
tot kinderopvang open te trekken voor gebruikers. 
Heel vaak gaat het om tweeverdieners die gezin en 
arbeid proberen te combineren.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vandenbroucke
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Vraag om uitleg van de heer Marnic De Meulemeester  
tot de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-pre-
sident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister 
van Werk, Onderwijs en Vorming, over de herstruc-
turering binnen de VDAB

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uit-
leg van de heer De Meulemeester tot de heer  
Vandenbroucke, vice-minister-president van de 
Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, 
Onderwijs en Vorming, over de herstructurering 
binnen de VDAB.

De heer De Meulemeester heeft het woord.

De heer Marnic De Meulemeester: Mevrouw de 
voorzitter, mijnheer de minister, geachte collega’s, 
bij de plaatselijke diensten van de VDAB blijkt er 
enige ongerustheid te zijn ontstaan over een her-
structurering binnen de VDAB. Naar ik heb ver-
nomen, zou er nog geen definitieve beslissing zijn 
gevallen. Het beheerscomité houdt zich daarmee 
bezig. 

Mijnheer de minister, ik zou hier een aantal be-
zwaren, beschouwingen en overwegingen over de 
reorganisatie naar voren willen brengen. De eerste 
bemerking gaat over de nabijheid van de VDAB. 
In elke provincie zou een provinciale structuur 
opgericht worden. De regionale en gewestelijke 
structuur van de VDAB zou aldus verdwijnen. De 
burger zou daardoor nog verder afstaan van de 
dienstverlening van de VDAB. De vraag is in hoe-
verre er een provinciaal tussenniveau nodig is. Ik 
zie niet onmiddellijk een meerwaarde. De afstan-
den worden groter. Nochtans is er momenteel een 
betere directe aansturing.

Wat het VDAB-personeelskader betreft, is de 
dienst de afgelopen jaren zo vaak hervormd, dat 
de minste interne verandering bij een aantal men-
sen de alarmbel doet rinkelen. De uitbouw van een 
provinciaal tussenniveau zal vermoedelijk perso-
neel onttrekken aan de subregio’s. Dat verklaart de 
ongerustheid binnen de VDAB-rangen. De idee om 
tot een meer gedragen herstructurering te komen, 
die vooral wordt geënt op een aanpassing van het 
bestaande, succesvolle model en totstandkomt via 
een betere inspraak met de regiodirecteurs, waarbij 
meer de nadruk wordt gelegd op de aspecten van 
afstemming van de training en de opleiding ener-
zijds en de werkwinkel van de VDAB anderzijds, 
speelt in het voordeel van de klant. Het personeel 

wil dat dit zo snel mogelijk wordt doorgevoerd. Het 
moet ditmaal wel gaan om een doordacht geheel 
op basis van een goedgekeurd personeelsplan.

Er zijn ook regionale verschillen. Er moet rekening 
worden gehouden met de eigenheid van regio’s en 
de gegroeide streekvisie. De hervorming betreft 
immers een enorm uitgestrekt gebied. De geplande 
schaalvergroting van de VDAB op provinciaal ni-
veau zal dus rekening moeten houden met eigen-
heden van de regio’s en zal een aantal coherente 
voordelen moeten bieden.

Ik sta wat argwanend tegenover de fusies van de 
regio’s. Ze zijn nu al groot en complex genoeg. In 
de provincie Oost-Vlaanderen wordt in een fusie 
voorzien tussen enerzijds de arrondissementen 
Sint-Niklaas-Dendermonde en anderzijds het ar-
rondissement Aalst-Oudenaarde. In dat gebied 
zijn er een zestiental werkwinkels. De afstanden 
zijn groot. Zo is de afstand tussen Ronse en Temse 
zo’n 100 kilometer.

Mijnheer de minister, zal de hervorming een ver-
betering van de werking van de VDAB-diensten én 
een kostenbesparing met zich meebrengen? Waar-
schijnlijk zal de reorganisatie kostenbesparend zijn. 
Daardoor mag de dienstverlening natuurlijk niet 
in het gedrang komen. Wat zijn de praktische ge-
volgen van deze beslissing voor een aantal mensen 
van de ondersteunende VDAB-diensten? Komt de 
hervorming tegemoet aan de sociaal-economische 
realiteiten van elke regio? In Zuid-Oost-Vlaande-
ren hebben alle sociaal-economische actoren hun 
bezorgdheid uitgedrukt in een brief  aan u op 18 
januari 2005.

De voorzitter: De heer Van Nieuwkerke heeft het 
woord.

De heer André Van Nieuwkerke: Mevrouw de voor-
zitter, mijnheer de minister, collega’s, de belang-
rijkste vraag is of een eventuele hervorming tege-
moetkomt aan de sociaal-economische realiteiten 
van elke regio. Enkele maanden geleden wees een 
of andere doorlichting uit dat de VDAB onvol-
doende is georganiseerd om de laaggeschoolden 
op de arbeidsmarkt te brengen en zich meer bezig-
houdt met hogergekwalificeerden. Ik heb daarover 
een actuele vraag gesteld. De minister antwoordde 
toen dat dat een realiteit is. Ik ben voorstander 
van verandering, maar een verandering moet van-
uit een bepaalde doelstelling gebeuren. De VDAB 
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moet een missie hebben en als er herstructurerin-
gen worden doorgevoerd, moet ervoor worden ge-
zorgd dat die missie kan worden uitgevoerd. Dat is 
mijn bezorgdheid.

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het 
woord.

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voor-
zitter, geachte leden, het beheerscomité van de 
VDAB heeft in de zittingen van juli en november 
2004 haar principiële goedkeuring gehecht aan de 
hervormingsplannen van de VDAB, op basis van 
vier krachtlijnen: het voorzien in een interne com-
partimentering binnen de VDAB-organisatie, met 
een duidelijk onderscheid tussen de regie- en ac-
torfuncties; het versterken van de basisdienstver-
lening in de werkwinkels door een uitbreiding van 
het aantal consulenten; de uitwerking van een toe-
komstgericht personeelsplan, waarbij moet worden 
beantwoord aan nieuwe uitdagingen en een goed 
verlonings- en promotiebeleid moet worden ge-
voerd; het doorvoeren van een schaalvergrotings-
operatie binnen de directies arbeidsmarktwerking 
en competentiecentra, gebaseerd op management-
matige overwegingen met voldoende oog voor het 
behoud van de subregionale dynamiek. Dit geheel 
maakt het voorwerp uit van de bedenkingen van 
de heren Van Nieuwkerke en De Meulemeester.

Met betrekking tot de schaalvergrotingsoperatie, 
heeft het beheerscomité van de VDAB geopteerd 
voor een provinciale structuur, waarbij de provin-
ciale managers samen met de verantwoordelijken 
op de centrale diensten het dagelijks bestuur zul-
len voeren. Via deze nauwere binding tussen de 
centrale en provinciale of regionale beleidsverant-
woordelijken wenst de VDAB haar dienstverlening 
aan de burger meer realiteitsgebonden en efficiën-
ter te organiseren.

Wat de arbeidsmarktwerking betreft, wordt per 
provincie telkens in twee regio’s voorzien, dat be-
tekent tien klantencentra in totaal. De regionale 
directie is verantwoordelijk voor de coördinatie en 
aansturing van de lokale dienstverlening via onder 
meer de werkwinkels. De bestaande services bin-
nen de werkwinkels, waarbij wordt geopteerd voor 
een dienstverlening zo dicht mogelijk bij de bur-
ger, worden verder geoptimaliseerd. Daarnaast is 
de regionale directie bevoegd voor de uitvoering 

van het regionaal extern relatiemanagement met 
de werkwinkelfora, de SERR’s, de Resoc’s en de 
lokale actoren en blijft zij het gemandateerd aan-
spreekpunt voor de regionale actoren en arbeids-
marktpartners.

In deze herstructureringsoperatie wordt uitdruk-
kelijk geopteerd voor het behoud van de regionale 
dynamiek en ontwikkelingsmogelijkheden in func-
tie van de lokale arbeidsmarktnoden en -adviezen. 
De VDAB zal de inhoudelijke werking en aanstu-
ring afstemmen op het niveau van de Resoc’s en 
SERR’s en elke subregio evenwaardig behande-
len.

Voor het management van de competentiecentra 
wordt binnen de nieuwe provinciale structuur ge-
opteerd voor de eenduidige benoeming van vesti-
gingsmanagers per grote vestiging of per cluster 
van vestigingen. Voor de ondersteunende diensten 
wordt de huidige provinciale werking per bevoegd-
heidsdomein verder doorgetrokken.

Ten aanzien van het personeel van de VDAB heeft 
de VDAB duidelijk gesteld dat de voorgestelde 
herstructureringsoperatie niet tot ontslagen zal lei-
den. Het betreft voornamelijk een operatie waar-
bij in een beperkt aantal functiewijzigingen voor 
het kaderpersoneel wordt voorzien. Er zal geen 
dienstverlenend personeel dat met werkzoekenden 
contact heeft, aan de subregio’s worden onttrok-
ken, maar er worden integendeel extra consulenten 
ingezet.

Ik benadruk dat het gaat om een beslissing van 
het beheerscomité van de VDAB en niet om een 
goedkeuring door de voogdijminister. Ik zal het 
beheerscomité begin maart ontmoeten alsook het 
directiecomité van de VDAB en op dat moment 
mijn standpunt ten aanzien van de voorliggende 
hervormingen kenbaar maken. Momenteel ben ik 
immers nog bezig met het aanhoren van diverse 
partijen over de hervormingsvoorstellen. Daarom 
kan ik thans terzake enkel volgende standpunten 
reeds innemen. Ten eerste sluit de compartimen-
tering met een scheiding tussen de regie- en actor-
functie aan bij de intenties van het regeerakkoord 
en moet die dus worden doorgevoerd. Uw eigen 
partij dringt daar trouwens in de regering sterk 
op aan, mijnheer De Meulemeester, maar ik ben 
het daarmee eens. Ten tweede bestaat de uitdaging 
van de VDAB er eerst en vooral in om energie vrij 
te maken voor de invoering van de sluitende bege-

Van Nieuwkerke
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leidingsaanpak van werklozen, met inbegrip van 
het opzetten van een tendering voor de begeleiding 
van langdurig werklozen. Deze uitdaging mag niet 
gehypothekeerd worden door nutteloze en tijd-
rovende hervormingen. Ik wens hervormingen te 
zien die hun doel bereiken, maar ik zal niet a pri-
ori zeggen dat elke hervorming goed en nodig is. 
We moeten in de eerste plaats onze fundamentele 
doelstellingen waarmaken, namelijk hulp en bege-
leiding aan alle werkzoekenden.

Ik heb zoals gezegd een belangrijke ontmoeting in 
maart met de leidende organen van de VDAB, en 
dan zal ik een definitieve positie innemen.

De voorzitter: De heer De Meulemeester heeft het 
woord.

De heer Marnic De Meulemeester: Mijnheer de mi-
nister, ik dank u voor uw antwoord. Ik hoop dat de 
dienstverlening op peil blijft en dat de beslissings-
bevoegdheid van de subregionale tewerkstellings-
diensten van de VDAB blijft bestaan. Uiteindelijk 
geven zij de dynamiek aan de VDAB. De centrale 
provinciale structuren mogen niet alleen alles te 
zeggen krijgen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 15.18 uur.

_______________________

Vandenbroucke
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