
 

 

 

  

PERSTEKST: Oprichting interlokale vereniging “Werkgelegenheidsbeleid Midden-

Limburg”  

  

De stad Hasselt, Diepenbeek en Zonhoven richten samen de interlokale vereniging 

‘Werkgelegenheidsbeleid Midden-Limburg’ op. Hiermee nemen de drie gemeenten hun 

verantwoordelijkheid op als regisseur van het lokale werkgelegenheidsbeleid. Hasselt is 

aangeduid als beherende gemeente die de interlokale vereniging vertegenwoordigt.  

  

“Via de interlokale vereniging Werkgelegenheidsbeleid willen we samen met Diepenbeek en 

Zonhoven een voortrekkersrol spelen op het vlak van economie. Zowel de reguliere, sociale en lokale 

diensten economie hebben hierin een plaats”, aldus schepen van economie Tom Vandeput. “Alle drie 

de besturen willen hetzelfde: groeien, werkgelegenheid scheppen en welvaart en welzijn creëren maar 

ook garanderen voor de inwoners. De interlokale vereniging maakt het mogelijk om op een 

gecoördineerde wijze te werken aan oplossingen voor problemen die gemeentegrenzen overstijgen 

waarbij de kennis die aanwezig is in de drie gemeenten optimaal wordt aangewend. Om de 

beleidsbeslissingen mee vorm te geven en concrete acties te ontwikkelen, werd één voltijdse 

beleidseconoom aangeworven. De personeelskost zal de eerste jaren grotendeels gerecupereerd 

worden gezien het intergemeentelijk samenwerkingsverband een jaarlijkse subsidie van 50.000 EUR 

betekent vanwege minister van sociale economie, Freya Van den Bossche.”  

 

“Een kerntaak van de interlokale vereniging is de ontwikkeling van een strategie die bijdraagt tot het 

versterken van de reguliere en sociale economie in functie van werkgelegenheidscreatie. Hierbij 

worden er behalve economische overwegingen, ook sociale en milieuoverwegingen in acht genomen”, 

licht schepen Bernaert verder toe. “Samen met Hasselt en Diepenbeek onderschrijven wij de principes 

van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): voorrang van arbeid op kapitaal, 

democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding , transparantie, kwaliteit en duurzaamheid. 

Specifiek wat de sector sociale economie en lokale diensteneconomie betreft nemen we onze decretaal 

vastgelegde regierol ter harte. Milieuvriendelijke productieprocessen, kwaliteit van relaties, creatie van 

tewerkstelling voor kansarmen … staan centraal. De uitgewerkte strategie zal worden verankerd in een 

‘Strategisch Actieplan Lokaal Werkgelegenheidsbeleid’ dat door de drie gemeenten wordt 

bekrachtigd. Concrete acties die hierin worden opgenomen zijn o.a. de ontwikkeling van een 

geïntegreerd financieel instrumentarium ter ondersteuning van de werkgelegenheid, het promoten van 

opleidingen die de mismatch tussen onderwijs en arbeid wegwerken, het ontwikkelen van assistentie 

aan huis voor specifieke doelgroepen, … . Dit actieplan zal jaarlijks worden geactualiseerd teneinde 

flexibel in te kunnen spelen op de maatschappelijke evoluties.”  

  



De interlokale vereniging wordt in zijn werkzaamheden geadviseerd door het Forum Lokaal 

Werkgelegenheidsbeleid Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek. Behalve de lokale overheden en het OCMW 

zijn o.a. ook de vakbonden, werkgeversorganisaties, de VDAB en de RVA vertegenwoordigd in dit 

Forum. Op die manier wordt er gestreefd naar een evenwichtig beleid waarbij  de verschillende 

maatschappelijke invalshoeken aan bod komen.  

  

“Het actieplan betekent een sterk fundament om tot een duurzame economie te komen”, besluit 

schepen Prévot. “Het belangrijkste is en blijft, en nu nog meer dan anders in voor de lokale overheden 

moeilijke financiële en economische tijden, samen vooruitkomen, samen ervoor durven gaan, ten bate 

van de ondernemingen, ten bate van de werkgelegenheid en vooral ten bate van de burgers. Dat is de 

essentie van publieke dienstverlening!”  
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