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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
16 december 2015
Aanwezig
Voor de werkgevers
Bart Moens (Voka KvK), Han Vloeberghs (UNIZO) en Peter Van Biesbroeck (Voka KvK)
Voor de werknemers
Johan Vervoort (ACV), Riky De Bièvre (ACV) en Steven Marchand (ABVV)
Voor de steden en gemeenten
Kris Cornelissen (Tielt-Winge), Jan Depester (Gooik), Herman Depré (Huldenberg),
Johan Dewolfs (Tienen), Alfred Francart (Hoegaarden), Paul Hermans (Grimbergen),
Luc Janssens (Bekkevoort), Renaat Kamers (Landen), Joël Vander Elst (Bertem), Bieke
Verlinden (Leuven) en Bertrand Waucquez (Kraainem)
Voor de provincie
Marc Florquin, Tom Vanquaethem, Sien Raskin en Monique Pypops
Waarnemers
Marja Alaerts (Tracé Brussel), Patrick Wauters (Wonen&Werken), Maarten Smeyers
(IGO) en Leen Geldof (VDAB)

Voor ERSV Vlaams-Brabant vzw
Cil Cuypers, Khadidja Ali Haimoud, Hellen Kippes, Famke Soenen en Koen Neyens
Volmacht
Jos Ceyssens (Zoutleeuw), Els Corbeels (Boerenbond), Inez De Coninck (Opwijk), Yves
De Muylder (Lennik), Ben Debognies (ACV), Irène Gijbels (Diest), Geert Janssens
(Scherpenheuvel-Zichem), Kris Lenaerts (Kampenhout), Maarten Mast (Merchtem),
Bob Michiels (Begijnendijk), Mattias Paglialunga (Aarschot), Veerle Pas ( Jos Thomas
(Kapelle-Op-Den-Bos), Willy Segers (Dilbeek), Nancy Van Espen (UNIZO), Jan Van
Herck (Tremelo), Bob Vandamme (Herent), Marleen Vannieuwenhuijsen (Linter), Sofie
Vansweevelt (ACLVB) en Francis Vermeiren (Zaventem)
Verontschuldigd
Bart Barbier (Groep Intro), Armand Biesemans (Galmaarden), Eddie Boelens
(Grimbergen), Nico Bogaerts (Haacht), Hans Bonte (Vilvoorde), Joeri Buttiens (Diest),
Jos Ceyssens (Zoutleeuw), Greta Cochez (Pepingen), Els Corbeels (Boerenbond), Inez
De Conick (Opwijk), Veerle De Graeve (Voka KvK), Yves De Muylder (Lennik), Koen
De Reu (Intercommunale Haviland), Ben Debognies (ACV), Erwin Jennes (Diest),
Fatima Lamarti (Vilvoorde), Rik Lassaut (Geetbets), Kris Leaerts (Kampenhout),
Maarten Mast (Merchtem), Benny Munten (Geetbets), Walter Op de Beeck (IGO),
Martine Ouderits (ABVV), Mattias Paglialunga (Aarschot), Veerle Pas (Londerzeel),
Bruno Peeters (Steenokkerzeel), Jules Philipsen (Rotselaar), Lotte Ribbens (Voka
KvK), Luc Robijns (Provincie Vlaams-Brabant), Steve Roobaert (Drogenbos), Michel
Ruykens (Beersel), Willy Segers (Dilbeek), Mia Smets (Boutersem), Sarah Sneyers
(Provincie Vlaams-Brabant), Yvette Sterkendries (Glabbeek), Jos Thomas Kapelle-OpDen-Bos), Erik Torbeyns (Provincie Vlaams-Brabant), Lieven Van der Stock (Verso),
ERSV Vlaams-Brabant VZW,• Provincieplein 1, 3010 Leuven

Nancy Van Espen (UNIZO), Jan Van Herck (Tremelo), Jean-Paul Van Horenbeke
(Hoeilaart), Armand Van Malderen (Ternat), Dirk Van Roey (Zemst), Bob Vandamme
(Herent), Patrick Vandijck (Kortenaken), Marleen Vannieuwenhuijsen (Linter), Sofie
Vansweevelt (ACLVB), Francis Vermeiren (Zaventem) en Hugo Vleugels (Boerenbond)

Er zijn voldoende effectieven aanwezig en volmachten gegeven om rechtsgeldig te
kunnen vergaderen.

1. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen, de vergadering keurt het verslag goed.

2. Jaarprogramma en budget 2016
Cil Cuypers overloopt het Jaarprogramma 2016 dat bestaat uit verschillende
hoofdstukken: algemene werking, werking SERR Vlaams-Brabant, RESOC Leuven en
RESOC Halle-Vilvoorde, PWK, streekdossiers, vernieuwd streekbeleid en doorstart,
loopbaan- en diversiteitsbeleid.
Maar eerst wordt uitleg gegeven bij de conceptnota van de V.R. van 17 juli 2015 en de
mededeling van de V.R. op 4 december jl. omdat die de bakens uitzetten voor een
vernieuwd streekbeleid vanaf 2016.
Streekbeleid en streekoverleg blijven maar dan eerder als ‘intergemeentelijke’
samenwerkingsverbanden, wat ook in de lijn ligt van vroegere aankondigingen vanuit
de Vlaamse Regering.
Er wordt begin januari 2016 een competitieve oproep gelanceerd voor piloten met een
duurtijd van 3 jaar, daarna wordt beleid bijgestuurd.
Men wil projecten vanuit (groepen van) steden en gemeenten. Eerst was er het
criterium van minstens 5 gemeenten met 150.000 inwoners maar dat is ondertussen
weer losgelaten. Deze streken moeten een sociaaleconomische samenhang kunnen
bewijzen. De minister verwacht verschillende piloten: een samenwerking vanuit
intercommunale, een samenwerking met centrumstad, een samenwerking tussen
groep kleinere gemeenten, een samenwerking over de provinciegrens heen, enzovoort
De Provincie kan een coördinerende rol spelen, en sociale partners zijn aanwezig.
In het nieuwe streekbeleid krijgen we niet zo zeker een gebiedsdekkend verhaal maar
eerder een bottom-up initiatief.
De bestaande structuren worden voorlopig ‘on hold’ gezet maar ERSV-vzw’s kunnen
bij de doorstart nog een rol spelen. De Vlaamse middelen bedragen 2,5 mio euro en er
wordt van de initiatiefnemers een cofinanciering van minstens 50% gevraagd. De
Vlaamse middelen moeten dienen voor de werking van het samenwerkingsverband
gericht op personeel, niet op projectuitvoering. De opdracht is nog steeds een visie
betreffende streekbeleid ontwikkelen. Er gaat ook uitdrukkelijk aandacht naar
bovenlokaal werkgelegenheidsbeleid en afstemming met andere
werkgelegenheidsmaatregelen maar hoe dit moet gebeuren is vooralsnog onduidelijk.
Cil vertelt hoe het personeelsbestand evolueerde vanaf begin 2015. Intussen zijn er
nog 6 medewerkers actief, waarvan een iemand al in vooropzeg staat en iemand
anders nog in vooropzeg wordt gezet.
De huidige werking zal worden verdergezet tot en met eind augustus 2016. De Raad
van Bestuur besliste om vanuit het RESOC medewerkers, middelen en partners in te
zetten om een mogelijke doorstart voor te bereiden. Dus wordt er nu volop overlegd
met het Toekomstforum Halle-Vilvoorde en met het Burgemeestersoverleg van
Interleuven.

Mogelijke inhoudelijke thema’s borduren verder op de dossiers die al aangedragen
werden in het verleden en waarover consensus bestaat. De concrete
projectvoorstellen zullen samen met de burgemeesters van de twee arrondissementen
worden uitgewerkt.
Het loopbaan- en diversiteitsverhaal loopt ten einde. De resterende
projectontwikkelaars blijven de bedrijven en organisaties verder begeleiden tot eind
augustus 2016 en zorgen voor een overdracht van knowhow. Daartoe wordt een
provinciaal evenement georganiseerd in het voorjaar.
Het budget 2016 is opgedeeld in twee periodes: voor 1 september met de Vlaamse
middelen zoals in het verleden, en na 1 september met te verwerven middelen via de
projectoproep ‘Naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal
werkgelegenheidsbeleid’.
In de bijlage is de samenstelling van de algemene vergadering opgenomen.
Er is een nieuwe vertegenwoordiger van de stad Tienen, Johan Dewolfs, en een
nieuwe vertegenwoordiger van UNIZO, Sofie Vanhout.
Er zijn geen opmerkingen, de vergadering keurt de documenten goed.

3. Hervormingen in de sociale economie en de gevolgen in Vlaams-Brabant
Net omdat 2015 een woelig jaar was met veel hervormingen in het
werkgelegenheidsbeleid is een getuigenis uit de praktijk tijdens deze algemene
vergadering op zijn plaats. Patrick Wauters van Wonen en Werken geeft een relaas op
basis van zijn dagboek 2015 (zie bijlage).
De voorzitter dankt de heer Wauters voor zijn pakkende getuigenis en zijn
kerstboodschap. We zullen inderdaad allemaal meer inclusieve ondernemer moeten
worden om het nieuwe werkplekleren te doen slagen.

4. Varia
Er zijn geen varia punten.
De voorzitter verwijst naar de cadeaubonnen die de aanwezigen hebben ontvangen.
Het is een zeer concrete uitnodiging voor het ondersteunen van de sociale economie
en meer bepaald de kringwinkels.
Dan volgt een netwerkmoment.

