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Mevrouw Hilde CREVITS 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Consciencegebouw 

Koning Albert II laan 15 

B-1210 Sint-Joost-ten-Node 

Gemeenschapsdienst 

Mevrouw de viceminister-president 

De sociale partners willen samen met de Vlaamse Regering zoeken naar een 

gepast traject en aanbod voor de nog steeds omvangrijke groep van langdurig 

werkzoekenden. Omtrent de voorgestelde invulling van een dergelijk traject 

door de Vlaamse Regering wensen de sociale partners alvast het volgende te 

signaleren:  

• Belangrijke randvoorwaarden zijn enerzijds competentieversterking en 

begeleiding van de langdurig werkzoekenden om hun toegang tot de 

arbeidsmarkt te faciliteren. De sociale partners zijn niet overtuigd dat 

dit gegarandeerd wordt in voorliggend voorstel gelet op de beperkte 

begeleiding door lokale besturen in het wijk-werken. Een kwalitatief op-

leidingsplan is essentieel.   

 

• De sociale partners gaan er van uit dat ook tijdens dit traject, VDAB en 

tenderpartners een actieve rol opnemen in het beoordelen van de in-

vulling van de werkervaringsstage in functie van de bemiddeling naar 

gepast werk, op basis van de competenties van de werkzoekende en de 

beschikbare vacatures. Immers moet elk ingezet instrument bijdragen 

aan een zo kort mogelijk traject naar duurzaam werk. Daarom is derge-

lijke stage eindig en is het herhaaldelijk inzetten ervan onwenselijk. Na 

elke stap in het traject moet geëvalueerd worden welke de volgende 

stappen zijn.  

 

• De sociale partners wijzen op de mogelijke verdringing bij het vrijwilli-

gerswerk, wijk-werken en reguliere tewerkstelling. De beoogde activi-

teiten zijn momenteel niet duidelijk.  

 

• Momenteel ligt een wijziging van de invulling van de werkervarings-

stage voor binnen VDAB waarmee schijnbaar nog geen rekening is ge-

houden en verdere afstemming nodig is.  
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• In eerdere adviezen vroegen de sociale partners naar een evaluatie van 

tijdelijke werkervaring en wijk-werken in het licht van de complementa-

riteit van de verschillende instrumenten. Overlap tussen de activiteiten 

moet worden vermeden. 

 

• Gemeenschapsdienst is een beladen term die een traject bemoeilijkt 

voor alle actoren zowel wat betreft de communicatie als de uitstroom 

naar werk. Een andere benaming is aangewezen  

Hoogachtend  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


