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PERSBERICHT 
 

AMBITIE INZAKE WERKGELEGENHEID EN OPLEIDING IN BRUSSEL 
 

BRUSSEL, België - 23 mei 2019: De Brusselse regering heeft kaderakkoorden gesloten met verschillende 

economische sectoren die in Brussel actief zijn. Deze kaderakkoorden passen binnen de Strategie Go4 

Brussels 2025 en moeten leiden tot de uitbouw van een echt partnerschap inzake werkgelegenheid en 

opleiding tussen het Gewest en de economische sectoren. 

Kaderakkoorden met de horeca, de technologische industrie, de elektrotechniek en de 

uitzendsector 
Er werden vier kaderakkoorden gesloten tussen de Brusselse regering en de vertegenwoordigers – zowel van 

de werkgevers als de werknemers – van deze sectoren. Ook het College van de Franse 

gemeenschapscommissie, die in Brussel bevoegd is voor beroepsopleiding, heeft drie van deze akkoorden 

medeondertekend (horeca, technologische industrie en elektrotechniek). 

Concreet heeft een kaderakkoord voornamelijk als doel om de tewerkstelling van Brusselaars in de beroepen 

van een sector te verhogen, de opleiding van werkzoekenden en werknemers te versterken volgens de 

noden van de ondernemingen en om de aantrekkelijkheid van de beroepen van de sector te verhogen. Ook 

de strijd tegen elke vorm van discriminatie maakt deel uit van de grote werven van deze kaderakkoorden. 

De uitdagingen inzake werkgelegenheid en opleiding zijn talrijk in het Brussels gewest. Rekening houdend 

met de bijzondere kenmerken van de verschillende sectoren verbindt de regering zich ertoe om haar aanbod 

aan de specifieke noden van deze sectoren en hun ondernemingen aan te passen. 

De ondertekenaars verbinden er zich met name om de samenwerking tussen de publieke actoren inzake 

opleiding en tewerkstelling zoveel mogelijk op te voeren, de beroepen bij de verschillende doelgroepen te 

promoten, of nog, om de begeleiding van de werkzoekenden te versterken.     

Akkoorden die passen in het kader van de Strategie Go4 Brussels 2025 
De gesloten kaderakkoorden komen bovenop de 2 eerste kaderakkoorden die werden gesloten met de 

sector transport & logistiek en met de bouwsector. De Strategie Go4 Brussels 2025 moet de Brusselse 

economie tegen 2025 meer slagkracht geven door de economische actoren, die in Brussel actief zijn, ertoe 

aan te zetten om op actieve wijze deel te nemen aan het economisch en innovatiebeleid, alsook aan het 

beleid inzake werkgelegenheid en opleiding, en dit ten dienste van de Brusselaars. 
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