
 

Een historisch akkoord voor Brussel 

 

Op woensdag 28 februari 2018 is het eerste sectoraal raamakkoord van het Brussels Gewest 

ondertekend. Het verbindt de Brusselse Regering en de Sector Transport en Logistiek.  

« Voor mij was het essentieel dat we alle openbare actoren samen konden brengen die ook maar 

enigszins een rol spelen in de wereld van economie, werk en opleiding. Door voor het overleg een 

eenvoudige methode te hanteren, wordt het mogelijk om verandering te brengen in onze onderlinge 

betrekkingen en ons vermogen om een gemeenschappelijk project uit te bouwen dat de Brusselaars ten 

goede komt. Voortaan geldt het sociaal overleg als de rode draad in het beleid dat de Regering 

hieromtrent voert » verduidelijkt Minister-President Rudi Vervoort. 

Dit akkoord legt de basis voor de organisatie en de verdere uitbouw van het overleg tussen de 

overheden, de ondernemingen van de sector en de werknemers. Het is een sociale dialoog die streeft 

naar nieuwe kwaliteitsjobs in Brussel, naar betere kwalificaties voor de Brusselaars en naar de 

ontwikkeling van de activiteit van bedrijven die aanwezig zijn op ons grondgebied. 

Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding Didier Gosuin preciseert : « Dit 

akkoord is concrete materie ! En het eerste concrete resultaat wordt de pool Opleiding-Werkgelegenheid 

specifiek voor de sector Transport en Logistiek. Deze pool omvat het bestaande Referentiecentrum, het 

centrum van Bruxelles Formation en het dienstenaanbod van Actiris en de VDAB Brussel. De intensievere 

coördinatie van deze spelers zal de tewerkstelling van werkzoekenden versnellen, maar ook de 

opleidingen scherper toespitsen op de evoluties in de sector. Ze moet de beroepsoriëntering en -opleiding 

vlotter laten verlopen, het aantal stages in de onderneming en competentievalideringsproeven 

verdubbelen, het aantal jobaanbiedingen bij Actiris opdrijven, met als gevolg dat de werknemers in de 

sector hun competenties verder kunnen ontwikkelen en werkzoekenden betere kansen krijgen om werk 

te vinden. » 

« Ik ben blij met de ondertekening van dit akkoord dat duidelijk aantoont hoe belangrijk het is dat verder 

wordt ingezet op de samenwerking tussen de openbare sector en de beroepssectoren » aldus Fadila 

Laanan. « Als Minister-President van de Franstalige Brusselse Regering, bevoegd voor Begroting, verleen 

ik graag alle steun aan de verhoging van de middelen voor beroepsopleiding in Brussel. Dat komt ook 

zeer concreet tot uiting in bijvoorbeeld het nieuwe decreet van de Franstalige overheidsdienst voor 

beroepsopleiding in Brussel, dat in zijn herziening een groter gewicht legt bij de partnerwerking met 

zowel de openbare als privéspelers van de sector, die geacht worden meer middelen gemeenschappelijk 

te stellen met het oog op gedeelde doelstellingen. » 

Dit overlegd initiatief is volkomen ongezien en zal in de toekomst nog dienst doen voor andere 

activiteitendomeinen.  

“De werking en het beheer van de toekomstige pool moeten onder meer garanderen dat de overheids- 

en privéfinancieringen gebruikt worden voor concrete initiatieven die zorgen voor meer jobs en/of een 

beter aangepaste en beroepsgerichte opleiding. Ik hoop van ganser harte dat iedere partner die 

meewerkt aan de uitbouw van de opleidings- en tewerkstellingspool bij de toekomstige 



onderhandelingen indachtig houdt dat wij allemaal ijveren voor het welzijn van de gemeenschap en voor 

de toekomst van de werkgelegenheid, het onderwijs en de opleiding in de transport- en logistieksector 

in het Brussels Gewest en dat dit maar kan lukken met een sterke, autonome en solidaire OTP“, aldus 

Jean-Claude Delen, voorzitter van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek.  

 

Jan De Brabanter, voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, tot slot laat de volgende reactie optekenen: “De ondertekening van dit eerste Brusselse 

sectoraal raamakkoord stemt mij zeer tevreden. Ik ben er daarenboven van overtuigd dat de opgedane 

ervaring tijdens de onderhandelingen over dit raamakkoord ons nog van pas zal komen bij onze 

besprekingen met andere activiteitensectoren.“ 

 


