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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse regering, 
voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams rriirrister van Financiën en 
Begroting eri Ruimtelijke Ordening 

enerziids, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten 
die onder meer de ACV-Openbare Diensten en de ACV-Transport 
en Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

mevrouw Ann Vermorgen 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Jos Mermans 

anderziids, 
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Werd het volgende vastgesteld over de voorcielegde 
ontwerprondzendbrief betreffende de aanwervings- en arbeidsvoorwaarden 
van jobstudenten. 

1. De afvaardigingen van de Algemene Centrale der Openbare 
Diensten en het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt gaan 
akkoord met de voorgelegde ontwerpomzendbrief. De afvaardiging 
van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt betreurt echter dat er 
geen bepaling is opgenomen i.v.m. de voorrang van de kinderen van 
personeelsleden bij de diensten van de Vlaamse overheid. 

De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der 
Operibare Diensten kan niet akkoord gaan om volgende redenen. In 
het protocol nr. 235.749 van 12 juni 2006 heeft deze vakbond al 
gepleit om de vroeger gangbare criteria te behouden zoals kinderen 
van personeelsleden voorrang te laten hebben op kinderen van 
derden en in eerste orde de kinderen aan bod te laten komen die 
aanspraak maken op een studiebeurs. Deze vakbond blijft bij dit 
standpunt. Daarnaast was het de bedoeling om met de 
representatieve vakorganisaties een meer genuanceerde discussie 
te voeren over de instroom van kandidaten als jobstudent bij de 
Vlaamse overheidsadministratie, om op deze manier een gezond 
evenwicht te kunnen vinden tussen de instroom van kinderen van 
personeelsleden en de kinderen vanuit kansengroepen. Deze 
vakbond heeft er geen probleem mee dat men de toegang van 
kinderen uit kansengroepen wil aanmoedigen, maar het werken met 
streefcijfers en zelfs stellen dat men het dubbele moet proberen 
nastreven vindt deze vakbond wat veel van het goede. Deze 
vakbond hoopt dat men eerst inspanningen doet om de streefcijfers 
voor kansengroepen te realiseren in de algemene tewerkstelling bij 
de Vlaamse overheid. Voorts stelt deze vakbond vast dat er een 
heleboel aanwervings- en opvolgingsprincipes worden gecreëerd 
waarbij men zich kan afvragen of het hier niet eerder om een 
ontmoedigingsbeleid gaat voor de aanwerving van jobstudenten? 

Brussel, 
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DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGAN ISA-1-1 ES: 

Voor de Algemene Centrale der 
Openbare bensten: 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 
n 

Voor' het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
OVERHEID 

De Voorzitter, 

Mi ister-president van de Vlaamse regering ." 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

J 
P- 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 


