
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 13 december 2002 heeft de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme de 
Raad om advies verzocht over het voorontwerp van decreet betreffende de lokale 
werkwinkels. 
De Raad heeft hierbij het volgende advies geformuleerd.  
 
 
1. ALGEMEEN 
 
De Raad wijst  erop dat de lokale werkwinkels (LWW) op een ad hoc basis opgestart zijn en 
kan de globale optie onderschrijven dat er werk wordt gemaakt van een decretale basis.  In 
een lokale werkwinkel worden verschillende partners met autonome bevoegdheden 
samengebracht en een decreet geeft de mogelijkheid om duidelijkheid in die bevoegdheden 
te creëren, taken af te bakenen en de samenwerkingsmodaliteiten te regelen.   Het 
voorontwerp van decreet dat nu voorligt, creëert echter niet genoeg duidelijkheid en zal op 
het terrein daardoor aanleiding geven tot bevoegdheidsgeschillen, uiteenlopende 
interpretaties en rolverwarring. De sociale partners wensen dan ook op een aantal leemten 
en onduidelijkheden te wijzen.     
Zo wordt nergens in het decreet duidelijkheid gecreëerd over de concrete opdrachten van de 
lokale werkwinkels noch over de rolverdeling en de betekenis van de respectieve 
regiefuncties.  Er worden geen lijnen getrokken over de mogelijke partnerships of over een 
mogelijke wettelijke  structuur.    
Andere pijnpunten zijn voor de sociale partners vooral: 

- de erg minimalistische invulling van de taak van de lokale werkwinkels inzake de 
dienstenwerkgelegenheid; 

- onvoldoende garanties op een volwaardige betrokkenheid van OCMW enerzijds 
en ATB anderzijds; 
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- geen garanties dat de private actoren op de arbeidsmarkt actief worden 
betrokken; 

- de zwakke bevoegdheid van het Forum Lokale Werkgelegenheid; 
- de problemen die de openstelling van de VDAB-databestanden voor derden 

inhoudt t.a .v. de bescherming van de privacy; 
- geen garanties dat de universele dienstverlening naar de werkzoekenden en 

werkgevers gegarandeerd blijft, indien de lokale overheid geen initiatief 
onderneemt of bij het afspringen van lokale onderhandelingen. 

De sociale partners wensen via het beheerscomité van de VDAB actief betrokken te worden 
bij de uitvoering van het decreet en meer bepaald bij : 

- de precisering van de inhoud van de universele basisdienstverlening ; 
- de bepaling van de verzorgingsgebieden ; 
- de erkenning van de lokale werkwinkels ; 
- de modaliteiten van de lokale overeenkomsten ; 
- de aansturing op het Vlaamse niveau. 

De Raad wenst dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de plaats van de lokale 
werkwinkels binnen de globale hervormingen van de VDAB en over de inhoud van de notie 
regie van de VDAB.   De vraag stelt zich eveneens of de VDAB over voldoende middelen en 
personeel zal beschikken om een kwalitatieve dienstverlening aan elke werkgever en 
werknemer via de lokale werkwinkels te kunnen garanderen.  
 
De Raad is ook  bezorgd dat de verschillende schaalgrootte van LWW nadelig kunnen zijn 
voor de kleine gemeenten die de universele dienstverlening op eenzelfde kwalitatieve manier 
moeten kunnen waarborgen.   In het bijzonder stelt zich de vraag welke de plaats gaat zijn 
van de zogenaamde antennes – in het voorontwerp van decreet is hiervan geen sprake meer 
-  en hoe van daaruit een kwalitatieve dienstverlening kan worden gegarandeerd  
De Vlaamse sociale partners vragen dat de antennes een minimale kwalitatieve 
dienstverlening kunnen verstrekken en daarvoor is bestaffing onvermijdelijk. Omdat het 
onmogelijk is dat de VDAB hiervoor instaat, moet worden bekeken op welke wijze dit kan 
gebeuren door gemeentelijk personeel en/of PWA-beambten.  Er is hierover dringend 
overleg nodig.  Essentieel is dat de betrokken personeelsleden de nodige informatie en 
vorming krijgen om een dergelijke dienstverlening (onthaal en inschrijving) te garanderen.     
 
De Raad verwijst verder naar het SERV-advies inzake het voorontwerp van decreet lokaal 
sociaal beleid en de opmerkingen terzake over het sociaal huis : het sociaal huis en de 
lokale werkwinkel zijn allebei aparte initiatieven met een eigen specifieke taak (zoals een 
betere toegankelijkheid tot de arbeids- en opleidingsmarkt) en een eigen structuur.   Op 
dezelfde wijze moet worden uitgeklaard hoe de lokale adviesprocedures die zijn voorzien 
voor de totstandkoming van het lokaal sociaal beleid, zich verhouden tot de adviesfunctie 
van het Forum Lokale Werkgelegenheid. 
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De Raad  vraagt om dringend overleg te plegen met de betrokken federale instantie, in het 
bijzonder om duidelijkheid te krijgen over de engagementen van RVA en van de PWA’s om 
in te stappen in de voorgestelde structurele regeling.  Het is niet bevorderlijk voor een 
partnership als essentiële partners voor voldongen feiten worden geplaatst.  Er is zo snel 
mogelijk een nieuw samenwerkingsakkoord nodig tussen de regeringen.     
 
 
2. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 
 
Hoofdstuk II. Doelstellingen 
 
Art. 3 
 
De rol van de lokale werkwinkel inzake dienstenwerkgelegenheid wordt hier, in strijd met de 
vroegere intenties van de Vlaamse regering, herleid tot een eenvoudige informatiefunctie 
inzake dienstenwerkgelegenheid.   De regiefunctie van de lokale besturen inzake 
dienstenwerkgelegenheid en a fortiori de advies- en overlegfunctie terzake van het Forum 
Lokale Werkgelegenheid lijkt daardoor te worden herleid tot een lege doos.  
Ook in Art. 9 en 10 wordt verwezen naar de 2° pijler van de LWW.  Maar terwijl in art.3 de rol 
van de werkwinkel wordt herleid tot “basisinformatie geven over dienstenwerkgelegenheid” 
genoemd, wordt in art. 10 over de “inrichting van lokale dienstenwerkgelegenheid” 
gesproken. Dit zijn echter  verschillende zaken.   Ook hier wordt niet gespecificeerd wat regie 
betekent.  
 
Art. 6 
 
Art. 6 geeft de Vlaamse Regering de bevoegdheid om de inhoud van de universele 
basisdienstverlening te preciseren.  De Raad wenst dat hierbij een verplicht advies van het 
Beheerscomité van de VDAB wordt voorzien. 
 
Art. 7 en 8 

 
Er wordt in dit artikel zeer beknopt vermeld wat de inhoud is van de geïntegreerde 
dienstverlening. De dienstverlening van de ATB-diensten wordt daarbij niet vermeld.  Om 
elke verwarring terzake te vermijden is het wenselijk deze expliciet op te nemen als partner 
in het decreet. 
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De geïntegreerde  dienstverlening valt onder de regie van de VDAB.  Het begrip regie wordt 
echter nergens omschreven.  Ook de Memorie van Toelichting geeft niet voldoende 
duidelijkheid.   Welke  de taken en de rollen op het lokale niveau van de verschillende 
partners zijn, ontbreekt in de paragraaf.   Er dient duidelijk te worden gemaakt welke taken er 
zijn, wie welke taken op zich neemt, wie exclusieve bevoegdheden heeft en welke taken een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zijn.  
 
In artikel 7 wordt bepaald dat ook de dienstverlening van 'lokale actoren' (andere dan de 
gemeente en het OCMW) via de lokale werkwinkel kan worden aangeboden.  De Raad 
dringt erop aan dat door de lokale werkwinkels alleszins samenwerking wordt gezocht met 
alle private actoren, zowel commerciële als niet-commerciële en sociale partners, die in het 
werkgebied van de werkwinkel actief zijn op vlak van arbeidsmarkt-dienstverlening, 
arbeidsbemiddeling en trajectbegeleiding. Deze samenwerking kan o.m. bestaan in de 
deelname aan door de werkwinkel georganiseerde jobbeurzen en de mogelijkheid om 
informatie ter beschikking te stellen over o.a. vacatures, de toeleiding naar opleidings- en 
begeleidingsinitiatieven, e.a.   De Raad dringt erop aan dat deze beoogde samenwerking 
met de privé-sector in het decreet wordt ingeschreven. 
 
Art. 9 en 10 
 
Cfr. de uiteenzetting over par. 3 
 
 
Hoofdstuk III. Structuren 
 
Art. 11 
 
In artikel 11 wordt bepaald dat het Vlaams Gewest wordt opgedeeld in verzorgingsgebieden 
en dat er per verzorgingsgebied één of meerdere lokale werkwinkels zullen worden 
opgericht.  Er wordt echter niet bepaald wie het Vlaams Gewest opdeelt in 
verzorgingsgebieden en op basis van welke criteria dit zal gebeuren.   Volgens de Raad 
dient de Vlaamse regering gemachtigd te worden om deze verzorgingsgebieden te bepalen, 
dit na advies van het Beheerscomité van de VDAB. 
 
Tot nu toe ontstond een werkwinkel bottom-up door het plaatselijk initiatief.  Maar wat 
gebeurt er als het lokale  overleg faalt en een lokaal bestuur niet wenst mee te werken?  Wat 
voor gevolgen heeft dit voor de universele dienstverlening?  Daarom moet ofwel een 
afdwingbare verplichting worden ingebouwd voor de lokale besturen om een lokale 
werkwinkel op te richten, ofwel een suppletoire regeling worden voorzien waarbij de Vlaamse 
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overheid in de plaats kan treden van het stilzittende lokale bestuur, teneinde de universele 
dienstverlening te garanderen. 
 
Art. 12 
 
De Raad is tevreden dat in art. 12 de criteria m.b.t. toegankelijkheid en bereikbaarheid 
worden vermeld.    De decretale bepaling blijft echter te vaag.   De memorie van toelichting is 
terzake explicieter.  Zo is sprake van: 

- bereikbaarheid binnen het half uur met het openbaar vervoer; 
- toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en mensen die moeilijk te been zijn; 
- laagdrempelige dienstverlening; 
- ondersteuning voor personen die minder zelfredzaam zijn, inz. begeleiding bij 

gebruik informaticatoepassingen. 
De Raad stelt voor deze criteria expliciet op te nemen in het decreet als 
erkenningsvoorwaarden voor de lokale werkwinkel. 
 
Art. 13 
 
In dit artikel wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen de partners van de lokale 
werkwinkel toegelicht.  
De Raad stelt vast dat volgens het decreet een samenwerking tussen een gemeente en de 
VDAB volstaat.    Een uitbreiding naar andere lokale partners behoort tot de mogelijkheden.   
Van een  volwaardige LWW kan volgens de Raad echter slechts sprake zijn als ook het 
OCMW en bij voorkeur ook ATB en het PWA worden opgenomen in de lokale werkwinkel.  Al 
deze partijen dienen van bij aanvang te worden betrokken in het concept.  De Raad stelt 
voor om de volgende tekst in te voegen: “Voorafgaand aan de oprichting van de lokale 
werkwinkel wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de VDAB, de lokale 
overheid, het OCMW en evt. andere partners.”   
 
De Raad stelt vast dat de uitvoering in sterke mate wordt overgelaten aan de Vlaamse 
Regering of de Minister van Werkgelegenheid, zonder dat er enige inspraak is voorzien van 
de sociale partners, ook niet via het Beheerscomité van de VDAB.   Dit creëert ook 
onduidelijkheid over de globale regiefunctie die de VDAB kreeg toegewezen in het kader van 
het beter bestuurlijk beleid en de in VESOC overeengekomen VDAB-hervorming. 
In elk geval pleiten de sociale partners expliciet te voorzien dat de lokale werkwinkel slechts 
kan worden erkend, na goedkeuring door het Beheerscomité van de VDAB. 
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Art. 14 
 
Artikel 14 licht de mogelijke juridische structuren van een lokale werkwinkel toe en geeft twee 
mogelijkheden: een VZW dan wel een feitelijk samenwerkingsverband.   
De Raad stelt uitdrukkelijk één model van structuur voorop.  De Vlaamse sociale partners 
kiezen voor een vzw-structuur, waarvan de rol beperkt is tot logistieke en organisatorische 
aangelegenheden.  In de beslissingsorganen van de vzw mag geen overwicht zijn van één 
van de centrale partners, er moeten een evenwicht tussen de verschillende partners worden 
gerealiseerd.   
Tevens moet in deze afdeling worden bepaald welke bevoegdheid de bestuursorganen en 
de operationele leiding hebben.  In geen geval is het aanvaardbaar dat de VZW de 
regiefunctie van hetzij de VDAB (inzake de dienstverlening aan werkzoekenden en 
werkgevers), hetzij het lokale bestuur (inzake dienstenwerkgelegenheid) uitholt.  De sociale 
partners zien de VZW vooral als een praktische oplossing voor een aantal problemen en 
onduidelijkheden inzake infrastructuur en werkingsmiddelen.  Daarom ook moet de opdracht 
van de vestigingsverantwoordelijke strikt worden omlijnd.  Zijn opdracht vloeit enerzijds voort 
uit de beperkte opdrachten van de VZW en anderzijds is hij of zij de verbindingsfiguur tussen 
de verschillende instanties.   Ook de opdracht inzake dagelijks bestuur werd te algemeen 
verwoord en creëert rolverwarring. 
De Raad stelt voor om te werken met modelstatuten en op basis hiervan de erkenning te 
laten gebeuren.  
 
Art. 16 
 
De Raad pleit ervoor om de modaliteiten van de lokale overeenkomsten door de regering te 
laten bepalen na advies van het Beheerscomité VDAB. 
 
Art. 17 
 
In artikel 17 wordt de oprichting van een Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid bepaald.  
De bevoegdheden van dit forum zijn uitermate zwak geformuleerd: 

- van een globale advies- of overlegfunctie inzake de globaliteit van het lokale 
werkgelegenheids- en tewerkstellingsbeleid is geen sprake; 

- er wordt niet gepreciseerd over welke materies het forum verplicht om advies 
moet worden gevraagd. 

Het forum dient echter een overlegorgaan te zijn waarin bindende afspraken worden 
gemaakt.  De verantwoordelijkheden moeten breed zijn, dwz niet alleen gericht op de LWW, 
maar op alle dossiers van lokaal sociaal-economisch beleid.  Uiteraard kunnen deze taken 
ook overgedragen worden aan een bestaand plaatselijk overlegorgaan.  
Het lokale forum kan drie taken op zich nemen :  
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- klankbord van gebruikers 
- ontwikkeling van de dienstenwerkgelegenheid 
- breed overleg inzake sociaal-economische materies (inclusief inzake het lokaal 

sociaal beleidsplan). 
De sociale partners stellen in elk geval vast dat de taken van het forum in de vroegere  
samenwerkingsakkoorden ruimer waren voorzien. 
 
Indien er adviezen worden gevraagd aan het Lokale Forum, roept dit vragen op naar 
samenstelling en stemrecht.   Volgens de principes van het behoorlijk bestuur moet immers 
vermeden worden dat bepaalde actoren zich zelf adviseren.    
De forumpartners dienen alleszins te worden betrokken voor de opstart van het lokale 
werkwinkel.  
 
Er dient een formelere band tussen de STC’s en de fora te komen door ondermeer een 
verplichte rapportering aan de STC’s en een vertegenwoordiging van de STC’s in de fora 
van de 13 centrumsteden.   
 
Art. 21 en 22 
 
Artikel 21 en 22 bepalen de aansturing op het Vlaamse niveau.   De Raad wijst erop dat er 
dreigt rolverwarring te ontstaan tussen deze Stuurgroep enerzijds en het Beheerscomité 
anderzijds.  De opdracht die toevertrouwd wordt in het ontwerp van decreet aan de 
Stuurgroep is te ruim  zodanig dat de regiefunctie van de VDAB dreigt te worden uitgehold.  
De Raad dringt erop aan dat de opdracht van de Stuurgroep decretaal wordt vastgelegd en 
wordt beperkt tot een technisch en uitvoerende opdracht, op een wijze die de regie van de 
VDAB respecteert.  
 
 
Hoofdstuk V 
 
Art. 28 
 
Artikel 28 gaat in op het statuut van de personeelsleden van de lokale werkwinkel.  De Raad 
wenst  geen vorm van detachering van personeel, maar verkiest een formule met geheel of 
gedeeltelijke overdracht van gezag, conform de principes van Hoofdstuk III van de Wet op de 
Tijdelijke Arbeid van 24 juli 1987.  Deze formule dient te worden geëxpliciteerd in het decreet 
en de uiteindelijke modaliteiten kunnen via een convenant tussen de centrale actoren 
worden vastgelegd na toepassing van de geëigende overlegprocedures .      
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Art. 29 
 
Volgens art.29 zullen gecertificeerde werkwinkelconsulenten eenzelfde toegang hebben tot 
de databanken van de VDAB.   Dit roept problemen op m.b.t. de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer.   De Raad is van mening  dat de privacy van de cliënten dient te 
worden gevrijwaard en pleiten ervoor om organisaties die hiervoor geen actieve toestemming 
heeft gekregen van de betrokken werkzoekende, ook geen toegang te geven tot gegevens.  
Er dienen echter soepele procedures te worden uitgewerkt om als gecertificeerde 
werkwinkelconsulent deze toestemming wel te verkrijgen.   
 


