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Het Vlaams Parlement,
– overwegende :
1° dat er ook bij een economische hoogconjunctuur, altijd een groep werkzoekenden zal
blijven die niet, of moeizaam, geactiveerd
kan worden in het normale economische circuit, om zeer uiteenlopende redenen ;
2° dat een uitgebreid onderzoek, gebaseerd op
de actieve medewerking van 95 arbeidszorgcentra die samen werk verschaffen aan 1.908
doelgroepmedewerksters, aangetoond heeft
dat 'arbeidszorg' een concept is met een duidelijke maatschappelijke waarde ;
3° dat arbeidszorg een zinvolle activiteit creëert
en stimulerend werkt voor een groot aantal
mensen die anders moeilijk terecht kunnen ;
4° dat er binnen de arbeidszorg ook nog steeds
kansen open blijven voor doorstroming ;
5° dat er ondanks de snelle ontwikkeling van de
arbeidszorginitiatieven, nog een probleem
rond de stabiliteit van de financiering bestaat
in de zin dat er op dit ogenblik geen beroep
kan worden gedaan op structurele middelen ;
6° dat zowel doelgroepmedewerkers als promotoren geconfronteerd worden met rechtsonzekerheid inzake de uitvoering en vergoeding van de activiteiten ;
7° dat er eveneens onduidelijkheid bestaat op
het vlak van de toe te passen procedures,
zowel voor het activeren van de doelgroepmedewerkers als voor het valoriseren van
nieuwe initiatieven ;
– vraagt de Vlaamse regering :
1° dat de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen en de Vlaamse
minister van Werkgelegenheid en Toerisme
de nodige initiatieven nemen voor de financiering van 'arbeidszorg', gekoppeld aan de
formele valorisatie van deze werkvorm ;
2° bij de federale regering aan te dringen op de
uitwerking van een rechtszekere positie van
doelgroepmedewerker in de arbeidszorg
waarbij de uitkeringsgelden op een activerende manier kunnen worden ingezet ;

3° dat de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen en de Vlaamse
minister van Werkgelegenheid en Toerisme
de nodige initiatieven nemen om de doorstromingskansen voor de doelgroep te optimaliseren via een adequate trajectbegeleiding ;
4° de nodige maatregelen te nemen om arbeidszorg binnen de bestaande structuren en sectoren op een eenvoudige en transparante
wijze te regelen ;
5° met de federale regering – gelet op de verdeling van de bevoegdheden – de nodige afspraken te maken over de financiering van
arbeidszorg binnen de sector van de geestelijke gezondheidszorg.

