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Betreft: Uitstroombegeleiding.

Geachte mevrouw De Herdt,
Ik heb uw brief van 20 oktober 2015 en de daaropvolgende e-mails in goede orde ontvangen, waarvoor
dank. Ik nam in het bijzonder nota van uw bezorgdheid met betrekking tot het belang van een kwalitatieve
sectorale uitstroombegeleiding.
Graag breng ik u in herinnering dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie(VGO, via het Stedenfonds II,
sinds 2008 voor de ondersteuning heeft gezorgd van 'samenwerkingsverbanden in de sectoren bouw, zorg
en horeca' en 'doorstroombegeleiding voor deelnemers uit werkervaringsprojecten'. Op voorstel van het
werkveld werden de begeleiders bij JES en Groep Intro tewerkgesteld. Met de doorstroombegeleiders werd
afgesproken dat ze nauw zouden samenwerken - onderling en met Tracé Brussel - en op termijn een overdracht van expertise en/of personeel naar Tracé Brussel en/of de werkwinkel verder zou worden onderzocht.
Met de overgang van Stedenfonds II naar Stedenfonds III werd in 2014 beslist om de samenwerkingsverbanden/doorstroombegeleiding niet meer te financieren met stedenfondsmiddelen. Desalniettemin werden de
projecten, als overgangsfase, wel tijdelijk verlengd met reguliere middelen van de VGc. Samen met deze verlenging werden een aantal bijsturingen gevraagd aan Tracé Brussel en de partners. Hierin werd onder meer
opgenomen: "overleg met VDAB en Actiris in functie van de overdracht van de projecten". De doorstroombegeleiding voor de sectoren bouwen zorg werd door Groep Intro tot eind 2014 opgenomen. De doorstroombegeleiding in de sector horeca werd in het voorjaar 2014 opgenomen door JES, maar stopgezet eind
juni 2014. In overleg met de partners ging JES akkoord om het project in te bedden bij Tracé Brussel.

vlaamse gemeenschapscommissie

Eind 2014 werd alsnog beslist om de projecten nogmaals te verlengen. tot september 2015. Gelet op het aflopen van de subsidie werd aan Tracé Brussel en Groep Intro gevraagd om de mogelijkheden tot erkenning
en financiering dringend verder uit te klaren bU de bevoegde instanties. Arbeidsbemiddeling is immers een
gewestbevoegdheid en dient opgenomen te worden door de instanties die bevoegd zijn voor arbeidsbemiddeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nI. Actiris en de VDAB (via de werkwinkels). In Brussel zijn er
drie werkwinkels die de expliciete opdracht hebben om werkzoekenden te begeleiden naar werk.
Kortom. de VGC heeft heel wat inspanningen geleverd en haar verantwoordelljkheoen ter zake opgenomen.
Tracé Brussel heeft de opdracht gekregen. en aangenomen. om een oplossing te zoeken. Als trekker van het
overleg tussen Actiris. de VDAB en het BNCTO. zUn zl] hiertoe het best geplaatst.
De expertise die ter zake werd opgebouwd. blUft aldus aanwezig binnen de werking van de vzw Tracé. die
de koepelorganisatie is op het vlak van Opleiding en Tewerkstelling.
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