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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 2 MEI 2005 

I DAGORDE 

1. Toelichting m.b.t. uitwisselingsprogramma bedrijven - overheid; 

2. Mededeling: actieplan 'meer stageplaatsen bij de Vlaamse overheid' 

11. NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 
AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Vaste delegatie 

1.De heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse regering, Voor- 
zitter, vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, plaatsvervanger; 

2.De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands 
beleid, Media en Toerisme, vertegenwoordigd door de heer Wim Van Beeck, 
plaatsvervanger; 

3.De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting 
en Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door de heer Lieven Dejaeg- 
her, plaatsvervanger. 

Bijkomende leden: 

1. Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van   con om ie, Ondernemen, 
Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigd door de 
heer Pierre Ruyffelaere, plaatsvervanger; 

2. De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en 
Vorming, vertegenwoordigd door de heer Patrick de Prins, plaatsvervan- 
ger; 

3. Mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, vertegenwoordigd door de heer Marc Kerkhofs, plaatsvervanger; 



4. De heer Kris Peeters Vlaams minister van openbare Werken, Energie, 
Leefmilieu en Natuur, vertegenwoordigd door de heer Ward Kennes, 
plaatsvervanger; 

5. de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Ste- 
denbeleid, Wonen en Inburgering, vertegenwoordigd door mevrouw Myriam 
Parys, plaatsvervanger. 

111. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 
AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

1. E.Al~emene..~ntraleeeder..Oo~ee34!ai^e..Oien.~.t:.en 
de heren Richard De Winter 

Hilaire Berckmans 

pe..Federatig..van ..de..Cd_elij. ke..Syndi.c.at en .. van .nd.e...O~en.bareeeD.iiee~:. 
sten (CCOD - CVCC) : ..................................... 

mevrouw Ann Vermorgen 
de heer Christoph Vandenbulcke 
mevrouw Annelies Schepers 

4 . ~ e t  .. v r i j  ... Synbica %...v an..het ..O~enbaa~..Ambt 
de heren Jos Mermans 

Céderic Eerebout 
Francis Van Lindt 
Yvo Peeters 

IV NAAM VAN DE TECHNICI 

Kabinet Bestuurszaken 
de heer Tom Somers, raadgever 

ACOD 
de heer Ronny Vande Winkel 

FCSOD 
De heren Willy Du Bois 

~ndré T' seyen 

Administratie Personeelsontwikkeling 
De heer HERWIG Van Nerum, afdelingshoofd van de afdeling Vorming 

V11 KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER: 

1. Toelichting m.b.t. uitwisselingsprogramma bedrijven - overheid 
Het afdelingshoofd van de afdeling Vorming geeft een toelichting 
over het uitwisselingsprogramma -overheid: vastlegging principes 
en een proefproj ect . 

Een vertegenwoordiger van de ACOD uit een aantal bedenkingen 
m.b.t. het beperk aantal personeelsleden(6) dat kan deelnemen aan 
het proefproject, de beperkte duurtijd van het uitwisselingspro- 
ject, de coaching en de evaluatie. Volgens deze vertegenwoordiger 
geloven de leidend ambtenaren niet in de doelmatigheid van dit 
uitwisselingsproject. 



Een vertegenwoordiger van de FCSOD vraagt of dit uitwisselingspro- 
ject niet statutair moet verankerd worden en of over het voorge- 
legde voorstel niet moet onderhandeld worden. Is dit voorstel van 
uitwisselingsprogramme prioritair en kon hier niet best mee ge- 
wacht worden tot na de implementatie van BBB. 

Een vertegenwoordiger van het VSOA sluit zich aan bij de standpun- 
ten van de andere vakbonden. Deze vertegenwoordiger vraagt ook 
waarom contractuele personeelsleden en ambtenaren die de pensioen- 
gerechtigde leeftijd naderen (na de uitwisselperiode minder dan 5 
jaar tot de wettelijke pensioenleeftijd) worden uitgesloten. 

Het afdelingshoofd van de afdeling Vorming antwoordt dat dit her- 
beken kan worden bij de evaluatie van dit project. 

Een technicus van het kabinet Bestuurszaken verwijst naar een ver- 
slag dat werd opgemaakt door een stagiair bij de afdeling Econo- 
misch Ondersteuningsbeleid en de interessante aanbevelingen m.b.t. 
bekommernissen van de privé sector versus ambtenarij. 
Volgens deze technicus dient dit uitwisselingsproject niet statu- 
tair verankerd te worden. 

De voorzitter vat de bekommernissen van de vakbonden als volgt sa- 
men: dit project raakt de arbeidsorganisatie . Op lange termijn, 
na de proeftijd, dient onderzocht te worden of deze aangelegenheid 
niet statutair moet verankerd worden. Dit is een initiatief naast 
andere initiatieven waarbij de vraag kan gesteld worden of dit wel 
prioritair is. Er dient rekening gehouden te worden met de rappor- 
teringslast voor de leidend ambtenaren. De afbakening van de doel- 
groepen dient na de proeftijd herbeken te worden. 

Tot slot deelt het afdelingshoofd van de afdeling Vorming mee dat 
over de evaluatie van het uitwisselingsproject zal gerapporteerd 
worden in het Hoog Overlegcomité. 

2. Mededeling: actieplan 'meer stageplaatsen bij de Vlaamse overheid' 

Het afdelingshoofd van de afdeling Vorming geeft een toelichting 
bij dit actieplan. 

Volgens een vertegenwoordiger van het VSOA is het aantal stage- 
plaatsen te weinig en kadert dit actieplan niet in het project On- 
derwijs- Tewerkstelkling. Dit plan heeft enkel betrekking op sta- 
geplaatsen en niet op startbanen. 

Een vertegenwoordiger van de FCSOD zegt dat dit actieplan gevolgen 
heeft op de werkvloer o.m. op de tijdsinvestering van de stagemen- 
toren. Dit actieplan mag geen verdoken besparingsvoorstel zijn 
maar het moet de bedoeling zijn dat jongeren echte ervaring op- 
doen. 

Volgens een vertegenwoordiger van de ACOD moet dit actieplan kade- 
ren in een leeftijdsbewust personeelsbeleid en moet de discussie 
in de werkgroep ter zake worden gevoerd. 



De voorzitter vat de twee signalen van de vakbonden als volgt sa- 
men. Dit actieplan dient, naast andere initiatieven ter zake, van- 
uit een integrale benadering deel uit te maken van een leeftijds- 
bewustpersoneelsbeleid. De nodige aandacht moet gaan naar een kwa- 
litatieve ontvangst van jongeren op de werkvloer. Om die reden 
moet het lijnmanagement ruimte voorzien in het takenpakket van de 
stage-mentoren. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

 des Leterme 
Minister-president van de Vlaamse 
regering 
i.o. Martin Ruebens 


