Persbericht
Samen sterk voor lokaal werk
DIEST – Om nog meer mensen, regiogenoten, Diestenaren aan werk te helpen, stapt
de stad Diest in een samenwerkingsovereenkomst met VDAB Vlaams-Brabant en
andere lokale besturen.
Duurzame tewerkstelling
Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren 120.000 Vlamingen
extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Één van de
hefbomen om dit te realiseren, is een versterkte samenwerking tussen lokale
besturen en VDAB. Aan de lokale besturen wordt daarom gevraagd om mee te
werken aan een duurzame tewerkstelling van zoveel mogelijk burgers, met
betrokkenheid van lokale partners uit allerlei sectoren.
“Om lokaal het verschil te maken en mensen aan een job te helpen moeten we onze
krachten bundelen. Deze samenwerkingsovereenkomst met de VDAB en de andere
lokale besturen in de regio is daar een goed voorbeeld van,” vertelt schepen van
Welzijn, Monique De Dobbeleer.
Deze samenwerkingsovereenkomst beoogt een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie
tussen VDAB Vlaams-Brabant en de lokale besturen Aarschot, Begijnendijk,
Bekkevoort, Diest en Scherpenheuvel-Zichem. De samenwerkingsovereenkomst
loopt tot 31 december 2025.
Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst gaat uit van drie ambities: meer mensen aan de
slag krijgen, zorgen voor veerkrachtige en toekomstgerichte ondernemingen, en
sterkere loopbanen en een stimulerend leerklimaat ontwikkelen. De uitwerking van
de ambities is onderdeel van het actieplan, waarin 19 acties vervat zijn. Bestaande
acties worden maximaal ingeschoven in het actieplan.

In Diest gaan de VDAB en de sociale diensten van de betrokken OCMW’s zo
bijvoorbeeld in overleg om hun dienstverlening te optimaliseren. Dit moet ervoor
zorgen dat cliënten van de sociale diensten vlotter doorstromen naar
tewerkstellingstrajecten en naar de arbeidsmarkt.
In samenwerking met partners zoals Arktos organiseren we projecten voor onder
andere jongeren die een extra duwtje in de rug richting de arbeidsmarkt kunnen
gebruiken. Ook in de toekomst willen we deze samenwerkingsopportuniteiten blijven
verkennen.
Samen met VOKA en de VDAB versterken we het talentenplatform waarmee we de
aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio Demerland willen
verbeteren.
Tijdens de gemeenteraad van mei 2021 is de samenwerkingsovereenkomst
goedgekeurd door de stad Diest. De officiële ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst door de verschillende betrokken lokale besturen volgt
in juni (datum nog te bepalen).

2

