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RAADSCOMMISSIE 4 - Gemeenteraad 

 

Uitgebreide interpellatie Raadscommissie 4  

 

IR 1 Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Uitgebreide Interpellatie: Werkzaamheidsbeleid 

stadcoalitie 

 

Benjamin Vandorpe, auteur van de uitgebreide interpellatie, neemt deel aan RC2 en is er dus niet om 

de toelichting op de door hem gevraagde gegevens te bespreken.  

 

Philippe De Coene geeft toelichting.  

 

Er lopen meerdere samenwerkingsovereenkomsten tussen de Stad Kortrijk en de VDAB zoals onder 

meer rond de specifieke opleidingen in VORK, ’t Werkt en samenwerkingen die in onderhandeling zijn 

in het kader van Jonk en kinderopvang. Zo willen we kinderopvangplaatsen in het nieuwe 
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opleidingscentrum bij VDAB creëren. We zouden dit alles eventueel willen vatten in een nieuwe globale 

samenwerkingsovereenkomst.  

 

Er was allicht begripsverwarring van de Vlaamse minister rond de samenwerkingsovereenkomsten. Het 

is immers niet zo dat er geen overeenkomsten zijn. Maar blijkbaar wil men vanuit de VDAB nieuwe 

overeenkomsten afsluiten. De bevoegde ambtenaar bevestigt dat er bij het lokale bestuur evenwel geen 

uitnodiging hiervoor is ontvangen. Op 18 september vorig jaar werd op een vergadering van de 

Regioraad (opvolger van RESOC) door de heer Bart Pyncket van de VDAB wel opgeroepen om 

samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten. Ook toen verwees schepen De Coene naar de 

verschillende lopende overeenkomsten. We zijn rond verschillende thema’s in dialoog maar kregen van 

VDAB tot op heden geen uitnodiging in het kader van die nieuwe overeenkomsten. Men kan het lokale 

bestuur op dit moment dus moeilijk aanwrijven dat er geen ‘nieuwe' overeenkomst zou bestaan. We 

kunnen de afgesloten overeenkomsten en bijgaande resultaten doorgeven aan deze commissie. Toch 

is het zo dat de resultaten van het programma ’t Werkt al eerder werden besproken op de raad naar 

aanleiding van de verlenging van de overeenkomst.  Schepen De Coene is van mening is dat het om 

behoorlijke resultaten gaat. ’t Werkt richt zich bijvoorbeeld op nieuwkomers die moeilijk werk vinden op 

de reguliere markt. In Kortrijk slagen we erin 1 op 2 te laten doorstromen. We voeren een actief beleid 

rond activering.  

Men moet wel weten dat niet alle werkzoekenden in deze stad terecht komen bij het lokale bestuur. Dat 

gebeurt enkel voor inwoners die bvb aangewezen zijn op een leefloon of die we begeleiden, in 

samenwerking met onder meer de VDAB, omwille van specifieke kenmerken (bvb. taalachterstand, 

ongeletterdheid, gebrek aan opleiding, enz.). Iemand die werkloos wordt ten gevolge van bijvoorbeeld 

een faillissement komt in de regel niet in contact met ons. Zij komen bij VDAB terecht die 

arbeidsbemiddeling doet. Steeds meer processen worden bijvoorbeeld gedigitaliseerd wat de zoektocht 

niet zo evident maakt.  

 

Samen met heel wat andere partners trachten we alles te doen om mensen te begeleiden. Ons doel is 

steeds mensen sterker te maken om hen te kunnen laten doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt.  

Er worden bijvoorbeeld eigen werkvloeren georganiseerd bij Food Act en Stal 13 om mensen die 

competentietekorten hebben te laten groeien. Bij artikel zestigers moet toch wat zekerheid zijn dat zij 

kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt, anders krijgen we geen vergoeding. Daar zijn we wat 

voorzichtiger moeten worden. 

 

Een lokaal bestuur heeft niet de mogelijkheden, de middelen en het personeel om een eigen 

arbeidsmarktbeleid te voeren en bvb. zelf de of werkzaamheidsgraad substantieel te beïnvloeden. Maar 

we kunnen natuurlijk door flankerende maatregelen veel mensen helpen en dat doen we ook: 

- via de reeds genoemde samenwerkingsovereenkomsten zorgen we voor opleidingen en 

competentieversterkingen; 

- we organiseren zelf werkvloeren; 



- we zorgen voor meer én betaalbare kinderopvang via de zgn. Kortrijknorm (richting 60% aanbod 

voorschoolse kinderopvang). 

We zijn nu ter beschikking van de VDAB om desgevallend een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af 

te sluiten. 

 

Helga Kints treedt schepen De Coene bij. Er zijn geen hefbomen om het arbeidsbeleid als stad zelf te 

bepalen maar er lopen heel veel projecten zoals samenwerking met Vork in kader van taalondersteuning, 

alfa naar werk (taalondersteuning in de opleiding), geletterdheid met oog op toeleiding naar werk,... 

Dit wordt allemaal zeer sterk ondersteund door de stad. Ook bij CVO’s lopen verschillende projecten. 

Om dit allemaal te monitoren is dit een moeilijke zaak.  

 

Schepen De Coene geeft nog mee dat we de vraag misschien breder moeten trekken: wat kan een 

lokaal bestuur doen om mensen aan een job te helpen? Hij vraagt Nele Verhaeghe alle taalversterkende 

initiatieven tegen volgende maandag te verzamelen en breder, alle projecten en rechtstreekse 

overeenkomsten rond taal, kinderopvang en mobiliteit. Dit zal een mooi zicht bieden op wat we doen. 

Voor veel mensen start de opstart naar werk bij elementaire kennis van het Nederlands of rekenen, 

schrijven, lezen, ICT vaardigheden. Dit is ook het geval bij ontzettend veel “autochtone” Vlamingen.   

 

 

 

 

 

Notulist 

Hanne Van Beneden  
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