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Betreft : Startbanen bij de Vlaamse overheid 

Geachte heer, mevrouw, 

De wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid 
voorziet in een stelsel van startbanen voor jonge schoolverlaters en 
j onge werkzoekenden. 
In de samenwerkingsovereenkomst met de federale overheid, goedgekeurd 
door de Vlaamse regering op 25 februari 2000, werden met betrekking tot 
de startbanen afspraken gemaakt voor projectmatige invulling, naast de 
mogelijkheid tot lineaire invulling. 

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 maart 2000 ter uitvoering 
van de artikelen 30, 39 S1 en §4, tweede lid, 40 tweede lid, 41, 43 
tweede lid, en 47 S1 vijfde lid en S 5 tweede lid van de wet van 24 
december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, werd het aantal 
startbanen voor de Vlaamse overheid, hierin begrepen alle Vlaamse 
openbare instellingen, vastgesteld op 394 of 1,5 % van het 
personeelsbestand op 30/06/1999. 

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap nam in overleg met mijn kabinet 
een initiatief naar de departementen en de V01 om voorstellen inzake 
projecten en lineaire invulling in te dienen. 

Uw instelling ging hierop in en diende één of meerdere voorstellen in. 
Het betreft het of de project (en) als bijlage. 
Mag ik u vragen uw opmerkingen op deze inventaris aan de afdeling 
Wervingen en Personeelsbewegingen te bezorgen uiterlijk .... 

Met genoegen kan ik u meedelen dat het (de) door u ingediende project (en) 
goedgekeurd werd(en) en dat de nodige middelen op de begroting van de 
Vlaamse Gemeenschap zijn voorzien om het uit te voeren. 

Teneinde de werving en begeleiding bij het MVG en de VOI's op gelijke 
wijze te laten verlopen verzoek ik u met volgende richtlijnen te willen 
rekening houden: 



1. Werving en doelgroepenbeleid 

De Vlaamse regering besliste inzake startbanen bijzondere aandacht te 
besteden aan een doelgroepenbeleid in de Vlaamse administratie en meer 
specifiek gericht naar allochtone jonge werklozen. 
De startbanen geven de Vlaamse overheid de kans om mensen uit deze 
doelgroepen een jaar werkervaring te bieden in het ministerie en de VOI. 

Wanneer we jongeren uit de doelgroepen willen bereiken, moet een aantal 
randvoorwaarden worden ingevuld en is een gerichte toeleiding een 
absolute noodzaak. 

De rekrutering van de jongeren verloopt via een rekruterings- en 
sensibiliseringscampagne die in samenspraak met de VDAB wordt gevoerd en 
die een beroep doet op alle moderne kanalen naar de arbeidsmarkt. 
Ook de startbanen die in uw instelling zijn voorzien worden mee opgenomen 
in de campagne. 

De VDAB zal ook mee instaan voor de toeleiding van de in de wet van 
24/12/1999 bedoelde jongeren en de doelgroepen. 

Voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zal de rekrutering en de 
communicatie met de VDAB gebeuren via de afdeling Wervingen en 
Personeelsbewegingen van het departement Algemene Zaken en Financiën. 

Voor de instellingen is het aangewezen dat elke instelling zelf instaat 
voor de werving van de jongeren in samenspraak met de VDAB en dit aan de 
hand van de functiebeschrijving(en) die door aw instelling hiertoe zullen 
worden opgemaakt. 
In het kader van een doelgroepenbeleid verzoek ik u bij de opmaak van de 
functiebeschrijvingen rekening te willen houden met de gevaren van 
onbewuste discriminatie van te veeleisende functiebeschrijvingen in een 
moeilijk te bevatten taal. 
Nuttige raadgevingen en checklists kan u vinden in de bijgevoegde 
brochure 'Hoe omgaan met (indirect) discriminerende vacatures?' van de 
Begeleidingscel Werkgelegenheid Migranten. Hierin vindt u ook 
raadgevingen voor 'eerlijke' selectiegesprekken terug. In de 
functiebeschrijvingen kan ook standaard worden opgenomen dat in het kader 
van het doelgroepenbeleid allochtonen en personen met een handicap worden 
aangespoord te solliciteren. 

Het spreekt vanzelf dat de functies moeten beperkt worden tot deze die in 
het project worden voorzien en dat de jongeren moeten worden 
tewerkgesteld in de voorziene functies. 
Het is niet de bedoeling van de startbanen dat de jongeren worden ingezet 
om reguliere personeelsbehoeften in te vullen; hiertoe zijn andere 
instrumenten voorzien. 

Door de VDAB werden Ida Dequeecker, kennisbeheerster trajectwerking, en 
John Boone, diensthoofd, aangewezen om het project startbanen te 
begeleiden. 
Elke instelling kan bij hen terecht voor informatie en ondersteuning bij 
de aanwerving. 

2. Vorming en opleiding 

De jongeren die worden aangeworven via de startbanen moeten zo veel 
mogelijk bijleren gedurende het jaar dat ze bij de overheid werken om 
sterker in hun schoenen te staan bij hun verdere zoektocht naar werk. 



Hieraan kan vorming een belangrijke bijdrage leveren. Het belangrijkste 
is echter dat de jongeren hiertoe voldoende kansen, ondersteuning en 
ruimte krijgen. Dit hangt zeer sterk samen met de begeleiding en de 
opvolging op de werkplek zelf. 
Het is belangrijk dat de jongeren goed ontvangen worden op hun werkplek 
en dat er steeds een vertrouwenspersoon (coach) is bij wie zij 
terecht kunnen. 

Van in het begin van de aanwerving moeten met de jongeren duidelijke 
afspraken gemaakt worden over de wederzijdse verwachtingen naar taken en 
resultaten. 
Op basis hiervan kan een opleidingsprogramma worden afgesproken. In dit 
opleidingsprogramma zullen naast 'theoretische' opleidingen ook 
afspraken worden gemaakt inzake de uit te voeren taken. 

Voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zal de algemene vorming 
worden georganiseerd door de afdeling Vorming van het departement 
Algemene Zaken en Financiën; de verticale departementen staan in voor de 
specifieke vorming. 
voor de VOI's is -het aangewezen de vorminq te organiseren binnen de V01 
zelf. 
Er zal echter een overleg worden georganiseerd met de afdeling Vorming 
van het MVG om informatie uit te wisselen. 

3. Evaluatie 

Een drietal maanden na de start van het project moet een evaluatiemoment 
plaatsvinden waarbij de startbaners hun mening kunnen geven over het 
project en hun aspiraties kunnen bekendmaken. Eventueel kan daaruit een 
bijsturing volgen. 
De VOIrs moeten zelf instaan voor de evaluatie van hun projecten via de 
HRM verantwoordelijken. 

Teneinde het bereiken van de doelgroepen te kunnen evalueren moeten de 
departementen en VOI's informatie verschaffen over welke doelgroep- 
startbaners zij hebben aangeworven en welke toeleidingskanalen hiervoor 
werden gebruikt. Hiertoe moeten ook de VOI's registreren of ze 
allochtonen of personen met een handicap aangeworven hebben. Teneinde 
registratie mogelijk te maken kunnen de personen die worden aangeworven, 
bevraagd worden of zij zich tot een doelgroep rekenen. 
Indien u hierover vragen hebt kan u zich wenden tot de coördinator van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (zie supra). 

4. Financiering 

Voor de financiering - ook van de startbanen voor de Vlaamse openbare 
instellingen - zal als aanspreekpunt de coördinator voor het 
wedderefertekrediet van de administratie Ambtenarenzaken van het 
ministerie van de Vlaamse gemeenschap fungeren. 
Het betreft de heer Jef Mannaerts, directeur bij de administratie 
ambtenarenzaken van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

5. Coördinatie 

Bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt een coördinator 
aangeworven die het gehele startbanenproject zal begeleiden. 
Deze persoon zal het startbanenproject opvolgen voor het MVG en 
coördineren voor de VOI's. 



Hierbij wordt gedacht aan volgende taken: 
- briefings organiseren voor de personeelsdiensten/VOIfs die vacatures 

hebben. 
- een helpdeskfunctie vervullen voor coaches en jongeren; 
- op regelmatige tijdstippen evaluatiemomenten organiseren tijdens de 

duurtijd van de startbaancontracten, zowel met de coaches als met de 
jongeren; 

- uit de evaluaties en de opvolging van dit project een aantal 
voorstellen doen naar de toekomst over de toeleiding, vorming en 
opvolging van de startbanen; 

- de kennis in verband met dit project inventariseren, toegankelijk 
maken en doorgeven, zodat deze kennis kan gebruikt worden voor 
volgende projecten of volgende jaren. 

Van zodra het betrokken personeelslid werd aangeworven zal u verder 
worden geïnformeerd over de wijze waarop de ondersteuning voor uw 
instelling zal opgevat worden, en zullen u de referenties van de 
betrokkene worden meegedeeld. 

Teneinde de startbanen voor de jongeren een succes te maken is het 
belangrijk dat zowel het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als de 
Vlaamse Openbare Instellingen hun medewerking ten volle verlenen. 

Met de meeste hoogachting, 

Johan Sauwens 
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Sport 


