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Brussel, 9 november 2015
Betreft : Atelier Groot Eiland mogelijk verlies DAC-contracten gesubsidieerd vanuit
Vlaanderen
Mijnheer de minister,
Wij wensen U met dit schrijven te attenderen op het feit dat Vzw Atelier Groot Eiland in
Molenbeek, dreigt zijn 3 DAC-contracten (4 koppen) te verliezen. Dit is een loonsubsidiering
van 3 VTE die men vanuit Vlaanderen ontvangt sedert 1985!
De Vzw bouwde mede met Vlaamse ondersteuning een mooie status uit in het Brusselse
nederlandstalige werkveld. Dankzij een gediversifieerde werking, oa een sociaal restaurant
(Heksenketel), een verzendatelier, een schrijnwerkerij… legt men al jaren uitstekende
resultaten voor op het vlak van sociale tewerkstelling, begeleiding en werkervaring.

Atelier Groot Eiland is erkend als Plaatselijk initiatief voor de Werkgelegenheid (PIOW).
FeBIO, Federatie van de Brusselse Initiatieven voor de Ontwikkeling van de werkgelegenheid
wijst er op dat deze activiteiten, met name tewerkstelling bieden aan laag- en ongeschoolden, één van de prioriteiten van het Brussels en Vlaamse beleid is.
In 2012 werd deze subsidielijn geregulariseerd in die zin dat er een subsidie voor 3 jaar voor
de (ex-) DAC-werknemers werd toegekend. Op 13 oktober 2015 ontving Atelier Groot Eiland
een schrijven van minister Philippe Muyters dat de subsidie verlengd werd tot eind 2015 en
dat men op korte termijn een beslissing neemt voor de middellange termijn.
Bij de regularisatie in 2012 waren sommige DAC-projecten inderdaad uitdovend. Voor
Atelier Groot Eiland was dit niet het geval. Even was er sprake van een omzetting van de
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DAC-statuten van Atelier Groot Eiland, dat valt onder het paritair comité 319.01, naar
gesco’s (lijst Actiris) maar uiteindelijk werd gekozen voor een subsidieregeling van minimaal
3 jaar en een inpassing in het betrokken beleidsdomein.
Voor Atelier Groot Eiland leveren die 3 VTE’s (begeleiders horeca en verzendatelier,
administratie, communicatie) een onmisbare bijdrage aan de werking. Zonder deze subsidie
kan men aan een ruime groep aan Nederlandstalige werkzoekenden alsmede Nederlandstalige vnl. socio-culturele organisaties (KVS, Kaaitheater, Brussel deze week…) in het
Brusselse geen service (catering, verzending…) meer bieden.
De betrokken werknemers werden in vooropzeg geplaatst. Voor een aantal betreft het een
opzeg van 2,5 jaar.
Vanuit het Kabinet Muyters vermoeden wij dat men meent dat de financiering nu moet
gedragen worden door het BHG, mogelijks in het kader van de bevoegdheidsoverdracht ivm
de zesde staatshervorming (oa ivm Beroepsopleiding en het Doelgroepenbeleid).
FeBIO vraagt uitdrukkelijk dat Brusselse Nederlandstalige organisaties niet het slachtoffer
worden van bevoegdheidsherverdelingen. Wij vragen dat U als Vlaams minister voor
Brusselse aangelegenheden uw mediatorrol opneemt tussen de twee gewesten tot er een
oplossing gevonden is opdat er geen eenzijdige beslissingen genomen worden die bijdragen
tot de afbraak van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en jarenlange inspanningen teniet
doen.
Wij danken U voor uw aandacht en blijven graag tot uw beschikking voor verdere vragen.
Hoogachtend

Nora DE HERDT
Coördinator
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