ingediend op

883 (2015-2016) – Nr. 1
15 september 2016 (2015-2016)

Verslag van de gedachtewisseling
namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
uitgebracht door Joris Poschet

over het Vlaamse beleid inzake Werk en Sport
in Brussel en de brede Vlaamse Rand

verzendcode: BRU

2

883 (2015-2016) – Nr. 1

Samenstelling van de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand:
Voorzitter: Katia Segers.
Vaste leden:
Lieve Maes, Bart Nevens, Peter Persyn, Willy Segers, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe;
Michel Doomst, Katrien Partyka, Joris Poschet, Peter Van Rompuy;
Lionel Bajart, Jo De Ro;
Yamila Idrissi, Katia Segers;
Elke Van den Brandt.
Plaatsvervangers:
Piet De Bruyn, Matthias Diependaele, Marc Hendrickx, Marius Meremans, Nadia Sminate,
Karim Van Overmeire;
Karin Brouwers, Sonja Claes, Martine Fournier, Ward Kennes;
Ann Brusseel, Gwenny De Vroe;
Bruno Tobback, Joris Vandenbroucke;
An Moerenhout.
Toegevoegde leden:
Tom Van Grieken;
Christian Van Eyken.

Vlaams Parlement  –  1011 Brussel  –  02/552.11.11  –  www.vlaamsparlement.be

883 (2015-2016) – Nr. 1

3
INHOUD

1.

Uiteenzetting door Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk,
Economie, Innovatie en Sport...........................................................

4

1.1. Sport.....................................................................................

4

1.2. Werk.....................................................................................

7

Vragen en opmerkingen van de leden................................................

10

2.1. Vragen en opmerkingen van Lieve Maes.....................................

10

2.2. Vragen en opmerkingen van Michel Doomst................................

10

2.3. Vragen en opmerkingen van Joris Poschet...................................

11

2.4. Vragen en opmerkingen van Willy Segers...................................

12

2.5. Vragen en opmerkingen van Katia Segers...................................

12

Antwoord van de minister en repliek van leden....................................

13

Gebruikte afkortingen............................................................................

16

2.

3.

V l a a m s Par l e m e nt

883 (2015-2016) – Nr. 1

4

Op woensdag 13 juli 2016 hield de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
een gedachtewisseling met Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie,
Innovatie en Sport, over het Vlaamse beleid inzake Werk en Sport in Brussel en de
brede Vlaamse Rand.
De gedachtewisseling past in de beslissing van de commissie om voor verschillende beleidsdomeinen dieper in te gaan op het beleid van de Vlaamse Regering
ten aanzien van Brussel en de brede Vlaamse Rand. De commissie nodigde
daarom verschillende ministers afzonderlijk uit voor een gedachtewisseling over
de impact van hun beleid in Brussel en/of de brede Vlaamse Rand. Het gaat om de
bevoegdheidsdomeinen Onderwijs, Inburgering, Wonen, Armoedebeleid, Mobiliteit
en Openbare Werken, Welzijn en Volksgezondheid, Sport, Werk, Leefmilieu en
Ruimtelijke Ordening.
1.
1.1.

Uiteenzetting door Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk,
Economie, Innovatie en Sport
Sport

Minister Philippe Muyters licht eerst de toepassing van het Vlaamse sportbeleid in
Brussel en de Vlaamse Rand toe. Daarna gaat hij dieper in op de toepassing van
het sportinfrastructuurbeleid in Brussel.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is uiteraard de partner voor
Vlaanderen voor sportbeleid in Brussel via het decreet Lokaal Sportbeleid. De VGC
is vertegenwoordigd in diverse organen, zoals in G-sport Vlaanderen, de Vlaamse
Sportraad, Vlabus, het overleg rond kansarmoede en het permanent overlegorgaan
Sportpromotie. In al deze organen kan de VGC een mandaat opnemen.
In 2016 heeft de VGC in het kader van het Sport voor Allen-decreet een subsidie van
750.000 euro ontvangen met de vraag aandacht te schenken aan vier beleidsprioriteiten:
- ondersteunen van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen (25% van de
subsidies);
- stimuleren van professionalisering bij sportverenigingen, met speciale aandacht
voor jeugdsportbegeleiding en samenwerking (35%);
- activeringsbeleid tot levenslang sporten en bewegen via een anders georganiseerd en laagdrempelig aanbod (10%);
- inzetten op participatie van kansengroepen via transversale samenwerking
(10%).
Dat waren ook de vier beleidsprioriteiten die in het verleden aan de Vlaamse
gemeenten opgelegd werden. Met de overheveling van de middelen naar het
Gemeentefonds geldt dat nu niet langer voor de gemeenten.
Aan de VGC wordt gevraagd om minstens 30% te cofinancieren bovenop de toegekende subsidies, ook volgens de genoemde prioriteiten.
De vroegere subsidies aan de VGC voor het ter beschikking stellen van de pool van
gediplomeerde lesgevers werden eind 2015 stopgezet. Vanaf 1 januari 2016 worden
ze opgenomen door Vlabus, die deze opdracht uitvoert voor heel Vlaanderen, inclusief Brussel. Hiervoor stort de VGC 80.000 euro door naar Vlabus en worden tussen
beide instanties afspraken gemaakt.
De VGC werkt samen met de sportfederaties voor de oprichting van Nederlandstalige
clubs in Brussel. Dat heeft alsnog weinig succes wegens een tekort aan infrastructuur voor nieuwe sportclubs of omdat Brusselse sportclubs gemakkelijker
aansluiten bij de Waalse federaties.
V laams Par le m e n t
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Voor sportpromotie werkt de VGC samen met Sport Vlaanderen. Voor de jeugd is
er bijvoorbeeld Ket2Sport, initiatiecursussen voor meer dan dertig sporten voor
leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van Brusselse basisscholen. Het is een
initiatief van Sport Vlaanderen waar de VGC aan meewerkt en waar de VUB en
Brusselse sportclubs bij betrokken zijn. Een ander voorbeeld is Stadskriebels, een
initiatief van de VGC waar Sport Vlaanderen aan meewerkt. Het betreft sportinitiaties voor iedereen van 3 tot 99 jaar. Een derde initiatief is Zomer Sportpromotietoer
(Koekelberg) waarbij Sport Vlaanderen met de VGC en de Vlaamse sportfederaties
sportinitiatie geeft aan gezinnen. De minister meent dat Sport Vlaanderen samen
met de VGC en andere partners daarmee drie mooie initiatieven inzake sport
initiatie en -kennismaking uitrolt.
Daarnaast is er het sportaanbod van de Brede School, met Sportsnack (basis
onderwijs) en de SNS-pas. De Sport na School-pas bestaat in Vlaanderen, maar in
Brussel worden daarvoor twee Follo-leerkrachten aangeduid. Dat zijn leerkrachten
lichamelijke opvoeding die halftijds zijn vrijgesteld van hun lesopdracht om die
producten te promoten en te ontwikkelen en om jongeren met sport kennis te laten
maken.
Verder zijn er de natuurgebonden sporten zoals loopomloop in Jette en Fit-o-meter
op de VUB. Er wordt een lessenreeks Start to Mountainbike georganiseerd.
Vijf initiatieven voor senioren worden financieel ondersteund: Brussel Beweegt.
Voorts is er lokale ondersteuning voor een sportkamp dat gericht is op kwetsbare
doelgroepen.
Voor de gemeenten in de Vlaamse Rand zijn er drie mogelijkheden. Vooreerst wordt
de financiële ondersteuning geïntegreerd in het Gemeentefonds. Daarbij vertrouwt
de minister erop dat de gemeenten zelf blijven investeren in sport. Voor de faciliteitengemeenten is er subsidiemogelijkheid via het decreet Lokaal Sportbeleid
(Sint-Genesius-Rode en Wemmel maken daar gebruik van) of via vzw ‘de Rand’
(Kraainem, Linkebeek, Wezembeek-Oppem). Sport Vlaanderen werkt ook samen
met vzw ‘de Rand’ voor de organisatie van het Gordelfestival (173.000 euro).
Voorts gaat er dan een derde van het budget voor Steunpunt Sport naar wetenschappelijk onderzoek aan de VUB. De VUB heeft heel wat expertise ter zake,
ontwikkelt ook onderzoek over semiagorale arbeid voor de sportbegeleider en een
valorisatietraject competentieontwikkeling van kwetsbare jongeren in de sport.
Het is een van de stokpaardjes van de minister dat men via de sport competenties
en attitudes kan meegeven aan jongeren, zeker aan kwetsbare jongeren.
Een ander mooi project is The Vertical Club: daar wordt klimsport ingezet als
hefboom tot integratie, opleiding en werk bij jongeren, met focus op vluchtelingen.
Ze kunnen er competenties leren die ze later als hoogtewerker kunnen aanwenden.
Sport wordt ingezet als voorbereiding op een specifieke job.
De Rode Antraciet wordt ondersteund voor het organiseren van sport in Brusselse
gevangenissen.
Sportinfrastructuur
Voor Vlaanderen wordt een Globaal Sportinfrastructuurplan gemaakt, dat aanbod
en noden inzake lokale en bovenlokale infrastructuur en topsportinfrastructuur in
kaart brengt. Brussel wordt als afzonderlijk thema opgenomen. Er wordt ook nagegaan hoe de centra van Sport Vlaanderen (vroeger Bloso) ingezet kunnen worden.
WES-KU Leuven voert in dat verband een behoefteonderzoek ‘Sportinfrastructuur
Vlaanderen’ uit. Naast de Vlaamse gemeenten werd ook de VGC gecontacteerd. De
V l a a m s Par l e m e nt
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VGC heeft niet op de vragen geantwoord via de voorziene onlinebevraging, maar
heeft wel een afzonderlijke nota ingediend. Dat is op zich geen probleem vermits
Brussel als een afzonderlijk thema wordt opgenomen. WES-KU Leuven heeft ook
een experteninterview gedaan met de VGC. Daarnaast is er overleg geweest
tussen het kabinet Sport, de VGC en Sport Vlaanderen over de input van Brussel.
De minister hoopt het Globaal Sportinfrastructuurplan in de zomer 2016 te kunnen
afronden. Het zal als basis dienen voor het decretale kader ter ondersteuning van
bovenlokale sportinfrastructuur, waar Vlaanderen volgens het regeerakkoord prioritair moet op inspelen. De minister hoopt het decreet in 2017 te voltooien.
De minister gaat verder in op de nota van de VGC. Ze bevat een inventaris van de
sportinfrastructuur in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, alsook een overzicht
van de prioritaire noden en behoeften. In het algemeen is er een tekort aan zwemwater en zijn er knelpunten rond schoolsportinfrastructuur. De nota heeft het ook
over de rol van Vlaanderen en de VGC. De concrete wensen voor deze legislatuur
zijn het realiseren van een polyvalente zaal op de COOVI-campus (Anderlecht) en
de start van de uitrol van een centrum van Sport Vlaanderen. Het regeerakkoord
voorziet in een onderzoek naar het nut van een dergelijk centrum. De VGC heeft
de eerste elementen daarvoor gegeven. De minister zal verder met de VGC overleggen: in eerste instantie over de concrete noden en dus het gewenste bouwprogramma, vervolgens over de financiering.
Deze nota werd met de VGC verder besproken (vergadering op 1 juli 2016) in het
kader van het hoofdstuk Brussel in het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen.
Bijkomende input werd gevraagd en wordt binnenkort aangeleverd door de VGC.
Welke concrete acties werden sinds 2013 ondernomen? Een derde cluster van
kunstgrasvelden werd gelanceerd (Vlaams Infrastructuurplan – pps): multifunctio
nele kunstgrasvelden voor voetbal die ook inzetbaar zijn voor andere sporten, en
ook specifieke kunstgrasvelden zoals voor hockey. Ook de VGC kon een aanvraag
indienen, maar heeft dat niet gedaan in 2013.
Daarnaast werd in 2013 een projectoproep gelanceerd voor bovenlokale sportinfrastructuur (budget: 10 miljoen euro voor cofinanciering). De VGC werd als
partner betrokken, net zoals de vijf provincies, inzake de beoordeling van dossiers
(regierol bovenlokale sportinfrastructuur). In 2014 werd aan de VGC een subsidie
toegekend voor de renovatie van het zwembad van de VUB (483.000 euro).
In 2015 werd een nieuwe oproep gedaan voor de ondersteuning van de renovatie
van zwembaden. De focus lag op renovatie, maar nieuwbouw was ook mogelijk.
Het moest vooral gaan om bovenlokale initiatieven en om minstens 25 meterbaden. Een budget van 10 miljoen euro was ter beschikking voor cofinanciering. De
administratie heeft geen aanvraag ontvangen vanuit Brussel, wat verwonderlijk is
aangezien de VGC zelf op de nood aan zwemwater gewezen heeft. In 2016 wordt
echter een nieuwe oproep gelanceerd voor renovatie en nieuwbouw van zwembaden. Voorwaarden en budget zijn dezelfde. Om sterkere dossiers te kunnen
opmaken, wordt in begeleiding voorzien via een begeleidingstraject met onder
andere verschillende workshops en individuele begeleiding. De deadline voor het
ontvangen van de dossiers is 23 december 2016. De selectiebeslissing valt eind
februari, begin maart 2017.
Tot slot geeft de minister mee dat het budget van Vlaanderen voor sport in Brussel
schommelt rond de Brusselnorm.
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Werk

Omgevingsanalyse
Het deel van de uiteenzetting van de minister over Werk omvat een omgevingsanalyse, het arbeidsmarktbeleid van VDAB in Brussel, de interregionale mobiliteit (IRM) Brussel-Rand, Brussels Airport House-Luchthavenhuis, de acties van
SYNTRA Vlaanderen, ESF en Tracé Brussel vzw.
De omgevingsanalyse biedt een atypisch beeld. Een eerste element is de vergroening in Brussel. Meer jongeren treden toe tot de arbeidsmarkt dan dat er ouderen
uittreden. De vergrijzing zal zich dus minder laten voelen dan elders. Er zal voor de
jongeren in Brussel meer werkgelegenheid komen in de Rand waar meer ouderen
uittreden dan jongeren intreden.
Een tweede element is de Brusselse werkgelegenheidsparadox. Er is een enorme
kloof tussen het door de bedrijven verwachte opleidingsniveau en het opleidingsniveau van de werkzoekenden. Er is veel werkgelegenheid maar een grote mismatch
tussen vacatures en werkzoekenden.
Er is nu al een grotere stijging vast te stellen van de werkgelegenheid in de Rand.
Dat opent tewerkstellingsperspectieven voor werkloze Brusselaars. Een aantal
beleidsinstrumenten kunnen daarop inspelen, waar de minister verder op ingaat.
Arbeidsmarktbeleid VDAB in Brussel
VDAB heeft twee eigen opleidingslocaties in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest,
namelijk in Brussel en Anderlecht. VDAB heeft ook een sterk netwerk van partners
waar de dienst mee samenwerkt. Werkzoekenden kunnen dus op meer locaties
terecht voor opleidingen dan in die twee gemeenten.
Vlaanderen is bevoegd voor de organisatie van beroepsopleiding in Brussel voor
burgers met een Nederlandstalig beroepsperspectief. De op te leiden kandidaten
komen uit de negentien gemeenten van het BHG en uit de Rand rond Brussel. In
2015 volgden 2239 werkzoekenden uit het BHG een opleiding bij VDAB. Het gaat om
opleidingen naar knelpuntberoepen, NT2-opleidingen voor anderstalige cursisten
en oriënterende modules (zeer belangrijk voor laaggeschoolden). Het voorbije jaar
zijn een aantal nieuwe of vernieuwde opleidingen gestart die ingaan tegen de
drempels voor werkzoekenden in Brussel: een intensief taalbad Nederlands (in
samenwerking met volwassenenonderwijs), geïntegreerde taalberoepsopleidingen
en tweetalige opleidingen (in samenwerking met Bruxelles Formation).
Inzake de Brusselnorm deelt de minister mee dat het opleidingsbudget van VDAB
voor Brussel in 2015 11.096.103 euro bedroeg of 5,55% van het totale opleidingsbudget voor Vlaanderen in datzelfde jaar (199.802.120 euro).
Belangrijk is de nieuwe dynamiek in de samenwerking tussen VDAB Brussel (opleiding Vlaamse Gemeenschap), Bruxelles Formation (opleiding Franse Gemeenschap)
en Actiris (bemiddeling Brusselse Hoofdstedelijke Gewest), onder meer binnen
Synerjob. VDAB Brussel verhuist eind 2016 van de Wetstraat naar de Astrotoren,
zodat er één locatie komt voor de Brusselse werkzoekenden (huisvesting voor
Actiris, VDAB Brussel, Werkwinkel, Leerwinkel, Beroepenpunt).
Op 1 juli 2015 werd een zeer belangrijk samenwerkingsakkoord tussen Actiris
en VDAB afgesloten. Actiris kan VDAB mandateren om Brusselse werkzoekenden
ook te bemiddelen – eigenlijk een gewestbevoegdheid – naar vacatures zowel in
Brussel als Vlaanderen. Voor veel werkzoekenden is een traject met eerst opleiding
en daarna bemiddeling niet het beste. Het vervlechten van opleiding en bemiddeV l a a m s Par l e m e nt
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ling is de werkwijze van VDAB. Doelgroep zijn alle Brusselse werkzoekenden met
een Nederlandstalig jobdoelwit. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest financiert
dit.
Sinds maart 2016 informeert Actiris werkzoekenden over het opleidings- en bemiddelingsaanbod van VDAB en verwijst bij interesse door naar VDAB. VDAB koppelt
terug. Tussen maart en mei 2016 werden 78 personen doorverwezen naar VDAB.
32 personen zijn bij VDAB gestart met een bemiddelingsaanbod. 18 personen
moeten nog op gesprek komen. 27 hebben er uiteindelijk voor gekozen om niet via
VDAB bemiddeld te worden, maar om naar de Franstalige tegenhanger te gaan.
Eén persoon had een multiproblematiek waardoor bemiddeling door VDAB niet
mogelijk was.
Dit samenwerkingsakkoord betekent volgens de minister een echte doorbraak in
de samenwerking. Naarmate vooruitgang wordt geboekt en mensen zien dat ze op
die manier aan een job kunnen geraken, zit er in dit akkoord veel potentieel, aldus
de minister.
Interregionale mobiliteit (IRM) Brussel-Rand
Het samenwerkingsakkoord tussen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het
Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap betreffende onder meer de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden dateert van 15 juli 2011. Het gaat
onder meer om automatische vacature-uitwisseling, actieve vacaturebemiddeling
en versterkt inzetten op taalbeleid.
In het kader van de automatische vacature-uitwisseling van openstaande en knelpuntenvacatures werden 65.840 vacatures van VDAB doorgegeven aan Actiris en
4710 vacatures van Actiris aan VDAB.
Inzake actieve bemiddeling werden 1150 specifiek voor de Brusselse werkzoekenden in de Rand geselecteerde vacatures, goed voor 1708 jobs, door VDAB
doorgegeven aan Actiris. Daarop heeft Actiris in totaal 10.282 Brusselse werkzoekenden gemobiliseerd. 1820 Brusselaars gingen aan het werk in Vlaanderen via
deze acties.
Andere instrumenten die worden ingezet zijn jobdatings. Jobdating geeft de mogelijkheid aan werkzoekenden om zich snel bij verschillende werkgevers aan te prijzen.
Andersom krijgen werkgevers de kans om op korte termijn veel werkzoekenden te
ontmoeten. Belangrijk is ook het akkoord tussen de Synerjob-partners van 19 maart
2015 waar iedereen gebruik maakt van Competent, eenzelfde gemeenschappelijke
competentiestandaard, ontwikkeld door de SERV, voor het automatisch koppelen
van vacatures en werkzoekenden. Het gaat om meer dan diploma’s of cv’s die aan
een job gekoppeld worden: er wordt gekeken naar talenten en competenties. Dit
systeem scoort ook internationaal; andere landen maken er reeds gebruik van.
Dit wordt nu geïmplementeerd in de informaticasystemen van Actiris en Le Forem.
Doel is een betere afstemming van beroepen en studiedomeinen in de zoektocht
naar werk.
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IRM: pendelcijfers Brussel Vlaanderen Wallonië 2013-2014
2014
Woonplaats Brussels Gewest

Brussels
Gewest

Werkplaats
Vlaams
Gewest
Waals Gewest

Totaal

356.350

47.151

21.676

425.177

Vlaams Gewest

233.851

2.480.084

25.170

2.739.105

Waals Gewest

129.935

49.553

1.093.827

1.273.315

720.136

2.576.788

1.140.673

4.437.597

Totaal

2013
Woonplaats Brussels Gewest

Brussels
Gewest

Werkplaats
Vlaams
Gewest
Waals Gewest

Totaal

343.092

45.143

21.035

409.270

Vlaams Gewest

230.582

2.478.250

26.367

2.735.199

Waals Gewest

135.436

49.547

1.101.516

1.286.499

709.110

2.572.940

1.148.918

4.430.968

Totaal

In 2013 waren er 45.143 personen die woonden in het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest en werkten in het Vlaamse Gewest. In 2014 stijgt dit aantal naar 47.151.
De minister hoopt dat deze evolutie zich verder doorzet in de toekomst.
Brussels Airport House – Luchthavenhuis
Dit belangrijke project is een gezamenlijk initiatief van onder meer VDAB, de
provinciale ontwikkelingsmaatschappij, Voka, Brussels Airport, De Lijn, Airport
Academy, en in nauwe samenwerking met de Brusselse en Waalse collega’s van de
verschillende partners zoals BECI, UWE, Brussels Metropolitan, Actiris en Le Forem.
Bedoeling is een onestopdienst in de luchthaventerminal waar alle nuttige informatie en begeleiding is samengebracht over de arbeidsmogelijkheden op Brussels
Airport. Een gemengd team mobiliseert en informeert Vlaamse en Brusselse werkzoekenden en bemiddelt de verkregen vacatures. Er is een goede samenwerking
met de uitzendsector en specifieke opleidingscentra (onder meer Airport Academy).
SYNTRA Vlaanderen
Een ander belangrijk instrument in het werkgelegenheidsbeleid is SYNTRA
Vlaanderen. Er is bewust gekozen voor een aanwezigheidspolitiek in Brussel, voor
de vorming van jongeren (leertijd) en voor ondernemersvorming (ondernemersopleiding, bijscholing en voortgezette vorming). De voorbije twee jaar werden bijzondere inspanningen gedaan om jongeren voor de leertijd aan te trekken, onder
meer via een verruimd aanbod. De helft van de leerjongeren is van niet-Belgische
origine. Een specifieke aanpak van taal- en leerproblematiek is dus nodig; dat
gebeurt door nauwe samenwerking met Huis van het Nederlands. Inzake ondernemersvorming doet SYNTRA inspanningen om allochtonen door combinatie van
taal- en ondernemersopleiding toe te leiden naar een zelfstandige praktijk.
Duaal leren kan ook ingezet worden tegen jeugdwerkloosheid. In september 2016
start men in samenwerking met het buso De Vest (Vilvoorde) met de eerste proeftuin Schoolbank op de werkplek rond groen- en tuinbeheer en vanaf 1 september
2017 zal ook het kta Halle elektromechanische technieken duaal aanbieden.

V l a a m s Par l e m e nt

883 (2015-2016) – Nr. 1

10
ESF-projecten

Het betreft oproepen ter versterking en vernieuwing van de arbeidsmarkt, in het
BHG, rond hieraan verwante gemeenschapsthema’s. In 2015 werden vijf Brusselse
projecten goedgekeurd, voor in totaal 461.178,28 euro aan subsidies (ESF en
Vlaams Cofinancieringsfonds):
– twee pilootprojecten in het kader van het nieuwe duaal leren;
– twee projecten voor begeleiding Romagemeenschap richting werk;
– een innovatieproject met een vernieuwend wijkzorgmodel.
ESF organiseert eveneens de oproep voor het Vlaamse onderdeel in het kader van
het Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren (YEI NL) in Brussel. Doel van het
initiatief is NEET-jongeren (NEET: not in education, employment or training) te
begeleiden naar werk, stage of opleiding via geïntegreerde trajecten. Het betreft
jongeren die niet bij VDAB ingeschreven zijn en moeilijk op te sporen zijn. Er
lopen nu vier YEI-projecten, met als doelstelling 1350 jongeren te bereiken, voor
een totale subsidie van 1.775.855,88 euro uit de drie verschillende financieringsbronnen (YEI-middelen, ESF-middelen en VDAB-cofinanciering).
Tracé Brussel vzw
In 2016 heeft de minister het streekbeleid in Vlaanderen hervormd. Gezien de
specifieke institutionele situatie van Brussel heeft hij er toen voor gekozen om
Brussel niet in dat nieuwe traject te vatten. Tot 2016 werd het BNCTO (Brussels
Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding) vanuit Vlaanderen gesubsidieerd in het kader van streekbeleid. Om die middelen voor Brussel te vrijwaren
worden ze vanaf 2016 overgeheveld naar Tracé Brussel vzw (205.000 euro). Tracé
Brussel vzw zal enerzijds het Vlaams gemeenschapsbeleid omtrent opleiding in
Brussel versterken en heeft anderzijds opdrachten op het raakvlak onderwijs-opleiding-werk.
2.
2.1.

Vragen en opmerkingen van de leden
Vragen en opmerkingen van Lieve Maes

Lieve Maes is onder de indruk van de opgesomde initiatieven. De afspraken met de
Brusselse overheden werken en die manier van aanpakken zet men best voort. Ze
prijst de focus op specifieke groepen die opvolging en begeleiding nodig hebben,
en vindt het voorbeeld van de hoogtewerkers daarbij uniek.
Heeft de minister zicht op de redenen waarom mensen uiteindelijk ervoor kiezen
om niet via VDAB verder te gaan? Het Luchthavenhuis ligt het lid na aan het hart.
Na de aanslag op de luchthaven is het tijdelijk verhuisd naar een andere locatie.
Is het ondertussen al naar de luchthaven zelf teruggekeerd? Worden er successen
geboekt met de aanpak ten aanzien van de NEET-jongeren? De spreekster weet
dat het zeer moeilijk is om hen op te sporen. Wordt duaal leren ook mogelijk in
Brussel?
2.2.

Vragen en opmerkingen van Michel Doomst

Michel Doomst onderstreept het belang van de gedachtewisselingen met de
verschillende vakministers. Ook deze gedachtewisseling met minister Muyters
bevestigt dat. Is er in verband met sport ook een behoeftenonderzoek mogelijk
voor de brede Vlaamse Rand? Sport kan een vehikel zijn om de vervreemding
door de toenemende internationalisering tegen te gaan, meent het lid. In de brede
Vlaamse Rand zoekt men naar hefbomen om die vervreemding aan te pakken. De
minister kan daar een bondgenoot in zijn.
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Het Luchthavenhuis heeft een enorm potentieel, aldus het lid. Er duiken echter
problemen op: enerzijds inzake mobiliteit – hoe geraakt men in Zaventem? –, en
anderzijds zijn er de gevolgen van de terreur. Kan de minister de gevolgen van
de terreur al inschatten? Hoe kan men de aantrekkingskracht van de luchthaven
verhogen? Hoe kan men die enorme tewerkstellingspool voor zo veel mogelijk
mensen toegankelijk maken?
2.3.

Vragen en opmerkingen van Joris Poschet

Joris Poschet benadrukt het belang van sport op zowel fysiek, mentaal en sociaal
vlak. Sport kan een hefboom zijn voor integratie en verbondenheid. Dat geldt
misschien nog meer in Brussel en de brede Rand. De bevolking in Brussel is de
laatste twintig jaar enorm toegenomen en zal nog toenemen. Er is dus een enorme
druk op de sportinfrastructuur. Er is een zeer grote behoefte aan nuttige tijdsinvulling, zeker in de vakantieperiode.
Er is een acute nood aan zwembaden. Het zou nuttig zijn dat de gemeenten, de
VGC en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest samen bekijken waar er nood is aan
renovatie of nieuwbouw van zwembaden. In 2004-2009 werd er al onder Charles
Picqué een studie besteld inzake het aanbod van de zwembaden. Het Globaal
Sportinfrastructuurplan is een mooi kader om de koppen bijeen te steken, aldus
het lid. De VGC heeft tot eind 2016 de tijd om een aanvraag in te dienen. Joris
Poschet zal daar bij zijn collega’s in het Brussels parlement op aandringen.
Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft met de zesde staatshervorming een
bevoegdheid bijgekregen: de financiering en subsidiëring van de gemeentelijke
sportinfrastructuur. Deze bevoegdheid doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van
de gemeenschappen. De Vlaamse Gemeenschap blijft dus volledig bevoegd inzake
sportinfrastructuur in Brussel. Het blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van
Brussel om een subsidieaanvraag in te dienen.
Er was sprake van om een sportinfrastructuurfonds op te richten. Gaat er bijzondere aandacht naar Brussel en de Rand?
De spreker vindt dat het tijd is om een globale visie rond sport in Brussel op
papier te zetten en om samen te zitten met de Franse Gemeenschap en andere
betrokken partijen. Het aanbod en de noden aan sportinfrastructuur moeten in
kaart gebracht worden, alsook de mogelijke inspanningen. Welke plaats krijgen
het Koning Boudewijnstadion en het Eurostadion? Het Koning Boudewijnstadion
is eigendom van de stad Brussel, maar het is de enige sporttempel waar Vlaamse
atleten zich aan de wereld kunnen tonen. Het lid vindt dat men moeilijk van een
van de 589 Belgische gemeenten kan verwachten dat die de verantwoordelijkheid
en financiële last op zich kan nemen van een nationale sporttempel. Het lid vraagt
niet dat de minister volgende maand 50 miljoen euro uit zijn hoed tovert voor de
renovatie, maar misschien kan hij het heft in handen te nemen om samen met de
Franstalige en Brusselse partners te bekijken hoe men de sportinfrastructuur in
het noorden van Brussel zal uitbouwen. Persoonlijk is het lid voorstander van het
behoud van het Koning Boudewijnstadion als multifunctionele sportsetting als het
Eurostadion er komt. De pers maakt gewag van een studie van de VUB over een
nieuw multifunctioneel sportstadion op de Heizelvlakte dat 64 miljoen euro zou
kosten. Er is echter al een stadion met een historiek waarvoor een mooi project
is uitgewerkt. Misschien kan daar een centrum van Sport Vlaanderen gevestigd
worden. De behoefte daaraan is groot in Brussel.
Is Actiris betrokken bij The Vertical Club – dat overigens een mooi initiatief is? Bij
de VUB loopt een studie over de attitudes van sport die helpen om te functioneren
op de arbeidsmarkt. De minister zou dit omzetten in de praktijk. Kan de minister
een tip van de sluier oplichten?
V l a a m s Par l e m e nt
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Joris Poschet feliciteert de minister met zijn beleid rond werk dat een no-nonsense,
pragmatisch beleid is om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Het
samenwerkingsakkoord tussen Actiris en VDAB van vorig jaar is zeer positief.
Voorlopig gaat het om tientallen geholpen personen maar dat kan verder toenemen.
Voorziet de minister in groei in de komende jaren? Hoeveel betaalt het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest daarvoor?
Positief zijn vanzelfsprekend ook de uitwisseling van vacatures en het
Luchthavenhuis. Hoe is de samenwerking voor duaal leren in Brussel geregeld?
Verloopt dat via Tracé Brussel vzw? Zijn de 205.000 euro daarvoor bedoeld?
2.4.

Vragen en opmerkingen van Willy Segers

Willy Segers sluit zich aan bij de idee dat sport een ideale opstap is voor anderstaligen en nieuwkomers in de Vlaamse Rand en om hen bij de gemeenschap te
betrekken. De ministers van Sport, Integratie en Vlaamse Rand kunnen er samen
vorm aan geven. Ter plekke beseft men in ieder geval het belang ervan.
Het lid stelt met plezier vast dat de minister het beleid ten aanzien van de faciliteitengemeenten steunt in het kader van het decreet Lokaal Sportbeleid en via
vzw ‘de Rand’. Uiteraard moet erop worden toegezien of alles consequent wordt
toegepast.
In Brussel sluiten sportverenigingen zich gemakkelijker aan bij de Waalse sportfederaties. Een aantal federaties werkt niet meer gemengd, maar in de Rand blijven
een aantal competities toch gemengd. Dat geeft soms problemen op voetbalvelden.
Het lid vraagt dat daar strenger wordt op toegezien.
Voorts steekt het lid een pluim op de hoed van de minister voor de samenwerking
tussen VDAB en Actiris. Die vorm van samenwerking is mogelijk zonder dat er
extra organen, metropolitane of andere, in het leven geroepen worden. Dat kan
rechtstreeks tussen de gewesten geregeld worden.
2.5.

Vragen en opmerkingen van Katia Segers

Ook Katia Segers waardeert de diepgang waarmee de minister is ingegaan op zijn
beleid in Brussel en de brede Rand. Hij is zich duidelijk bewust van de hele problematiek: de jonge bevolking, de opleidingsparadox, de taalproblematiek enzovoort.
Het Luchthavenhuis is een belangrijk instrument in het Strategisch Actieplan voor
de Reconversie en Tewerkstelling in de Luchthavenregio (START). Het lid vraagt
de minister zijn collega-minister Weyts te ondersteunen opdat START tot concrete
acties leidt.
De samenwerking tussen VDAB en Actiris is uiteraard zeer belangrijk. In zijn
beleidsbrief zegt de minister meer te willen inzetten op de taalondersteuning en hij
verwijst naar de Huizen van het Nederlands. Welke middelen worden specifiek voor
die taalondersteuning uitgetrokken?
Onlangs was er in de commissie voor Werk een gedachtewisseling met de minister
over discriminatie op de arbeidsmarkt en de werkvloer (Parl.St. Vl.Parl. 2015-16,
nr. 862/1). De minister was voorstander van mysterycalls in de dienstenchequesector. Zeker Brussel en de Rand, waar veel nationaliteiten aanwezig zijn, kampen
met discriminatie. Hoe ver staat de uitwerking van een sanctionerend onderdeel
van de aanpak van discriminatie?
De Plantentuin van Meise valt niet onder Werk of Sport, maar de minister is er wel
bevoegd voor. De spreekster vraag naar de stand van zaken.
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Zitten er in het kader van het streekbeleid initiatieven in de pipeline voor de Rand
rond Brussel?
Katia Segers juicht de projecten toe die in het kader van ESF zijn genomen. De
YEI-projecten zijn heel belangrijke hefbomen. Kan de minister eventueel schriftelijk meer uitleg verschaffen over de looptijd en de verwachte output?
Het lid sluit zich aan bij vorige sprekers over het belang van sport om mensen bij
elkaar te brengen en elkaar te leren kennen.
De asielcrisis is sterk voelbaar in Brussel en de Rand. Ziet de minister tendensen
in deze regio wat betreft de begeleiding van inburgeraars naar de arbeidsmarkt?
3.

Antwoord van de minister en repliek van leden

Minister Philippe Muyters dankt de leden voor de positieve reacties en neemt hun
bedenkingen mee. Hij beantwoordt de vragen in de volgorde waarin ze gesteld
werden.
De redenen waarom mensen uiteindelijk kiezen om niet via VDAB verder te gaan zijn
divers, zegt de minister. Sommigen wensen uiteindelijk toch naar een Franstalige
job bemiddeld te worden, hun kennis van het Nederlands blijkt onvoldoende en ze
wensen de extra inspanning niet te doen of ze hebben al werk gevonden.
Het Luchthavenhuis is terug operationeel. De bewegwijzering is nog niet in orde
maar men is terug gestart.
De minister vindt dat men een ongelooflijke ambitie nastreeft door 1350 NEETjongeren te willen bereiken. In het verleden liep in Antwerpen al een project met
straathoekwerk. Eenzelfde methodologie wordt nu ook gehanteerd: find, bind and
mind of de jongeren vinden en leren kennen, een band scheppen en begeleiden.
Duaal leren is gemeenschapsmaterie en zal ook in Brussel ingevoerd worden.
SYNTRA Vlaanderen is de regisseur – niet Tracé Brussel vzw – en zal de nodige
werkplekken zoeken.
Minister Philippe Muyters ziet sport niet enkel als doel op zich maar ook als een
middel. In de WIJ!-projecten (Werkinleving voor Jongeren) is sport een middel
om talenten en competenties aan te scherpen. Ook voor integratie kan sport een
middel zijn.
Alle gemeenten van de Vlaamse Rand zijn aangeschreven in het kader van de
behoeftestudie ‘sportinfrastructuur Vlaanderen’. De minister verwacht de resultaten daarvan eerstdaags. De presentatie ervan is voor na de zomer.
Met betrekking tot de opmerking van Michel Doomst over de luchthaven en het
effect van de terreur, verwijst de minister naar zijn antwoord op de schriftelijke
vraag nr. 515 van Peter Van Rompuy (Schriftelijke vragen Vl.Parl. 2015-16, nr. 515,
aan minister Philippe Muyters).
Er is inderdaad nood aan zwembaden in Brussel. De minister begrijpt ook niet goed
dat de VGC enerzijds die nood aankaart in zijn nota, maar anderzijds in 2015 geen
projectaanvraag ingediend heeft. Het zou goed zijn als er van verschillende kanten
aandacht voor gevraagd wordt. De VGC kan bij ISB terecht voor begeleiding voor
het opzetten van een sterk project. Een vraag alleen is niet voldoende, belangrijk
is dat er een sterk project wordt opgezet. De middelen zijn immers beperkt en er
wordt geen specifiek budget voorbehouden voor Brussel.
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Minister Muyters neemt de opmerkingen van Joris Poschet inzake de sportstadions
mee. De Vlaamse Regering heeft een duidelijke visie die de minister nog steeds
verdedigt.
De minister denkt niet dat Actiris bij The Vertical Club betrokken is, omdat opleiding een Vlaamse bevoegdheid is. Aangezien er goede contacten zijn tussen VDAB
en Actiris zullen opportuniteiten voor bemiddeling allicht aan elkaar doorgegeven
worden.
De minister vindt dat studies voor het Steunpunt Sport moeten resulteren in
instrumenten. 2016 was een overgangsjaar om de vier bestaande studies die niet
resulteerden in een praktisch instrument, toch een praktische invulling te geven.
De VUB-studie inzake attitudes bij de jeugd was er een van. De theoretische benadering moet worden opgezet in een praktische tool die op het veld kan worden
gebruikt.
Voor de samenwerking tussen VDAB en Actiris inzake bemiddeling zijn er geen
streefcijfers. (Die waren er wel voor het Luchthavenhuis.) VDAB verleent immers
een betaalde dienst in de plaats van Actiris die bepaalt wie het doorstuurt.
De minister beaamt dat de samenwerking tussen VDAB en Actiris een prachtige
realisatie is, die tot stand gekomen is in rechtstreeks contact tussen de gewesten
zonder een bijkomend orgaan op te richten.
Voorts neemt minister Muyters de vraag van Katia Segers mee over de ondersteuning van zijn collega Weyts voor START.
Op de vraag over de middelen voor taalondersteuning kan de minister niet onmiddellijk antwoorden. Hij stelt voor dat Katia Segers een schriftelijke vraag indient.
Er werden in ieder geval bijkomende cursussen gegeven samen met de centra voor
volwassenenonderwijs: enerzijds een fulltime onderdompeling in taal en anderzijds
een combinatie van een technische opleiding met een taalopleiding.
De minister heeft inderdaad twee zaken niet aangehaald in zijn uiteenzetting
omdat het gewestmateries zijn: de mysterycalls in de dienstenchequesector en
de Plantentuin in Meise. De minister is niet bevoegd voor de dienstenchequeactiviteiten in Brussel. Het renovatieproject voor de plantentuin loopt goed. Recent
werd een prachtig project gestart: de digitalisering van een enorm herbarium. De
investeringen om de plantentuin zijn allure terug te geven zijn volop aan de gang.
Zoals de minister heeft toegelicht gaan de middelen voor het streekbeleid nu naar
Tracé Brussel vzw met twee duidelijke opdrachten.
Voor het antwoord over de YEI-projecten stelt de minister voor dat het lid daarover
een schriftelijke vraag indient.
Ten gevolge van de asielcrisis verwacht VDAB ongeveer 10.000 personen die zich
zullen inschrijven in 2016 en 2017. De eerste opstoot van aanvragen dateert van
maart-april 2016. De toeleiding vraagt veel werk inzake opleiding en taal. De ingeschrevenen zijn niet direct inzetbaar op de arbeidsmarkt. De gevraagde competenties en talenten zijn vaak niet aanwezig. 4,6% heeft al werk gevonden. Over
Brussel kan de minister niets zeggen, hij is immers enkel bevoegd voor opleiding.
Peter Persyn merkt op dat met 10 miljoen euro voor zwembaden al wat gerealiseerd kan worden. Hij verwijst naar de renovatie van het zwembad van de VUB
voor ongeveer een half miljoen euro. Er is een behoefteanalyse en begeleiding voor
de indiening van een aanvraag, maar komt er ook een actieve promotiecampagne?
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Sport kan verbinden maar kan ook aanleiding geven tot conflicten, zoals de laatste
maanden over de zwembaden, door een andere invulling door de verschillende
gemeenschappen (gescheiden zwemmen, geweld ten aanzien van jonge meisjes
enzovoort). Het lid vraagt proactief met alle gemeenschappen (institutionele en
etnische) een praktisch beleid te ontwikkelen om te vermijden dat het verbindende
element verstoord zou worden door incidenten. Misschien zijn er good practices.
Katia Segers verduidelijkt dat haar vraag inzake streekbeleid niet over Brussel,
maar over de Rand ging.
Minister Philippe Muyters antwoordt dat de eerste oproep afgerond is. De twee
in de eerste indieningsperiode ingediende projectvoorstellen uit Vlaams-Brabant,
werden beide goedgekeurd. Het gaat om:
– Taskforce Spitsregio Leuven, een samenwerkingsverband uit het arrondissement Leuven;
– Toekomstforum/Themawerkgroep Werk & Economie Vlaams-Brabant, dat het
arrondissement Halle-Vilvoorde omvat.
De suggestie van de heer Persyn over het vermijden van incidenten in zwembaden, zal de minister doorgeven aan minister Liesbeth Homans die ter zake meer
bevoegd is.
De minister betwijfelt het nut van een promotiecampagne voor zwembaden. Alle
gemeentebesturen zijn daarover aangeschreven. Bij de eerste oproep werden er
veel meer projecten ingediend dan er middelen waren. 10 miljoen euro voor zwembaden is snel op. Voor nieuwbouw legt de Vlaamse Gemeenschap 10% bij, met
een maximum van 1,2 miljoen euro en voor verbouwing 30%, met een maximum
van 500.000 euro. Daarmee geeft men gemeenten en vooral bovengemeentelijke
samenwerkingen een teaser – een kus van Doornroosje – om nu een aanvraag in
te dienen. Het percentage cofinanciering kan laag lijken, maar zo kan men met
weinig geld op veel plaatsen stimulansen geven om te investeren in zwembaden.
In 2015 heeft men zo negentien projecten kunnen steunen. Vier projecten werden
niet geselecteerd en vijf projecten waren niet ontvankelijk. Eventueel kunnen deze
initiatiefnemers hun project dit jaar opnieuw, verbeterd, indienen. De minister
vindt promotie niet nodig.
Joris Poschet laat weten dat hij de kus van Doornroosje aan Brussels minister voor
Sport, Pascal Smet, zal doorgeven.
Katia SEGERS,
voorzitter
Joris POSCHET,
verslaggever
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Gebruikte afkortingen
BECI
BHG
Bloso
BNCTO
buso
cv
ESF
Follo
Forem
G-sport
IRM
ISB
kta
KU Leuven
NEET
NT2
pps
SERV
SNS
START
UWE
VDAB
VGC
Vlabus
Voka
VUB
vzw
WES
WIJ!
YEI

Brussels Enterprises Commerce and Industry
(het) Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling,
de Sport en de Openluchtrecreatie
Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding
buitengewoon secundair onderwijs
curriculum vitae
Europees Sociaal Fonds
Flexibele Opdracht van de Leerkracht Lichamelijke Opvoeding
Service Public Wallon de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
sport voor personen met een handicap
interregionale mobiliteit
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid
koninklijk technisch atheneum
Katholieke Universiteit Leuven
not in education, employment or training
Nederlands als tweede taal
publiek-private samenwerking
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Sport na School
Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de
Luchthavenregio
Union Wallonne des Entreprises
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Vlaamse Gemeenschapscommissie (van het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest)
Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding
Vlaams netwerk van ondernemingen
Vrije Universiteit Brussel
vereniging zonder winstoogmerk
West-Vlaams Economisch Studiebureau
Werkinleving voor Jongeren
Youth Employment Initiative
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