DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE
Iedereen mee, iedereen actief
Reflecties over samenwerking tussen Vlaamse overheid en lokale besturen
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De theorie: conceptnota(2007) en ERSV decreet (2004)
“Het lokaal bestuur dat bewust kiest voor een werkgelegenheidsbeleid en
de politieke daadkracht heeft krijgt de lokale regie inzake
werkgelegenheidsbeleid.”
“Lokale besturen moeten dus meer zijn dan een uitvoerende instantie van
beslissingen die op een hoger niveau worden genomen. Erkenning van de
lokale overheden als mede-overheid in het werkgelegenheidsbeleid staat
centraal.”
“De lokale overheden nemen deze regierol op binnen de algemene Vlaamse
en Europese beleidslijnen.”
“Samenwerking en afstemming tussen de diverse partners op het lokale
vlak is hierbij van essentieel belang.”
RESOC: “binnen elk Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité vindt het
overleg tussen de sociale partners, de gemeentebesturen en het
provinciebestuur inzake de sociaaleconomische streekontwikkeling plaats.”
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Mogelijke partners
Gemeenten / OCMW: grote heterogeniteit inzake schaalgrootte
en bestuurskracht
RESOC’s : grote heterogeniteit inzake betrokkenheid
gemeenten
Provincies???
VDAB (regie arbeidsmarktbeleid): centrale / provinciale / lokale
werking
Vlaamse overheid (WSE, Onderwijs,…): WIP /
Loopbaanakkoord; ondersteuning regierol gemeenten inzake
SE
Sociale partners
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Mogelijke kruispunten
Werkwinkels / Fora lokaal werkgelegenheidsbeleid /
lokale samenwerkingsovereenkomst: vooral VDAB
Streekpacten RESOC’s: weinig concrete
beleidsengagementen
Lokaal sociaal- of werkgelegenheidsplan : ook indien
er geen Vlaamse middelen tegenover staan?
excellente centra: samenwerkingsplatformen van
sectoren, arbeidsmarkt-, opleidings- en
onderwijsactoren
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De praktijk: zeer verschillend
politieke regie inzake het lokale werkgelegenheidsbeleid wordt
zelden opgenomen door gemeenten
Fora: Indien samenwerking, meestal eerder een
taakafbakening dan een co-regie of laat staan een coproductie:
VDAB doet decretaal toegewezen regierol inzake het
arbeidsmarktbeleid,
het lokaal bestuur de regierol inzake lokale diensteneconomie,
OCMW de regierol inzake het welzijnsbeleid en activering van
leefloners

streekpacten: zeer verschillend van streek tot streek
good practices: lokale samenwerkings(akkoorden), excellente
centra…
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Voorbeelden good practices
Samenwerkingsconvenanten Gent en Antwerpen tussen Stad –
OCMW – VDAB:, stadsmanagers VDAB, versterkte co-regie ?
Gent Stad in Werking
Talentenwerf Antwerpen: samenwerking tussen de Stad
Antwerpen, VDAB, het bouwonderwijs en de bouwsector
Samenwerking VDAB - OCMW Leuven
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Kritische succesfactoren
Samenwerking: de theoretische meerwaarde van een grotere
lokale aanpak ligt in de mogelijkheid van lokale besturen om
een geïntegreerd beleid te voeren met een grotere aansluiting
van de verschillende beleidsdomeinen zoals onderwijs, welzijn
en economie
Schaalgrootte:
voldoende kritische massa
specificiteit arbeidsmarkt
bestuurlijke daad- en draagkracht, visie en expertise
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Recente ontwikkelingen
Interne staatshervorming:
versterking bestuurskracht gemeenten, o.m. door schaalvergroting via
intergemeentelijke samenwerking

Planlastendecreet:
Minder planlasten, meer beleidsvrijheid voor gemeenten

Ondersteuningsdecreet sociale economie met
uitvoeringsbesluit regierol gemeenten
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Recente ontwikkelingen werk
Uitgangspunten (versterken lokaal) werkgelegenheidsbeleid
Witboek ISH
Regionale verschillen op de arbeidsmarkt
Bestaande lokale en subregionale bevoegdheden worden met wisselend
succes ingevuld
Geven van meer lokale bevoegdheden veronderstelt voldoende
schaalgrootte, bestuurskracht, expertise en specificiteit

Geen blauwdruk voor gans Vlaanderen, maar maatwerk met
aandacht voor specifieke grootstedelijke situatie en
onderscheid (grote) steden en de rest, geen verschuiving
middelen, wel mogelijk grotere lokale vrijheidsgraden
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Recente ontwikkelingen sociale economie
ondersteuningsdecreet sociale economie 17 februari
2012, artikel 15:
“ De gemeenten vervullen een regierol op het vlak van
de lokale sociale economie”
“binnen perken begroting kan de Vlaamse regering de
gemeenten ondersteunen bij hun regierol.”
Regierol lokale sociale economie:
ontwikkelen van beleidsvisie op lokale sociale economie
faciliteren en stimuleren van samenwerking met en tussen
de sociale economie
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Begunstigden ondersteuning regierol lokale sociale
economie (uitvoeringsbesluit 26/10/2012)

13 Centrumsteden
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
IGS met centrumsteden
IGS los van centrumsteden
Criteria:
aantal inwoners
voor de centrumsteden tot 80.000 inwoners of
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met 60.000 tot
80.000 inwoners: 25.000 euro
50.000 euro voor de centrumsteden of intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden met 80.000 tot 150.000 inwoners
etc.: per 70.000 inwoners extra 25.000 euro extra
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Conclusie
inzetten op wat werkt (bottum-up): niet de
structuren maar de resultaten tellen
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Voorbeeld: Samenwerking VDAB - OCMW Leuven
duidelijk afsprakenkader i.v.m. doorverwijzing en begeleiding
Samenwerking VDAB met activeringsconsulenten OCMW en/of
met welzijnsbureau OCMW voor wat betreft welzijnsluik
Samenwerking art 60 OCMW – VDAB (proeftuin, ESF project):
overleg met VDAB 3 maanden voor beëindigen art 60
Samenwerking met IGO (dienstverlenende intergemeentelijke
vereniging) met overleg tussen VDAB en de verschillende
OCMW’s die samengebracht zijn in een groter netwerk

