
 

        Houthalen-Helchteren, 14 november 2012  

Ter attentie van 

Mevr. Veronique Mertens 

gemeenteraadsvoorzitster 

Grote Baan 112  

3530 Houthalen-Helchteren 

 

Geachte mevrouw 

Betreft: schriftelijke vraag S&D-fractie gemeenteraad november  2012 – tewerkstellingscel 

De sluiting van FORD is een drama dat ons allemaal niet onberoerd laat. Het toont ons opnieuw dat de crisis 

nog steeds door onze provincie waait en dat het einde blijkbaar nog niet meteen in zicht is. De omvang van 

het gebeuren bij FORD laat ons zien welke impact jobverlies heeft op ons als mensen. Een job en een 

inkomen zijn onze houvast, bieden ons toekomstperspectief.  

 

Dagelijks verliezen inwoners hun job, dagelijks spelen zich in huisgezinnen zulke tegenslagen af. Wat nu met 

FORD en de nevenbedrijven gebeurt, is dramatisch en doet ons stilstaan bij de belangrijkheid van een job 

voor ieder van ons. Jong of oud, geschoold of ongeschoold, arbeider of bediende. Als S&D willen we de 

komende tijd, over de partijgrenzen heen, bekijken welk steentje wij vanuit ons politiek engagement kunnen 

bijdragen in dit verhaal.   

 

Een goed en doordacht lokaal tewerkstellingsbeleid moet hierbij het doel zijn. Maar meer concreet kunnen 

we nu misschien al tot snelle en zinvolle actie overgaan. Daarom hebben we als S&D contacten gelegd met 

de stad Gent. In Gent sloot in 2008 het bedrijf DOMO de deuren. Hierdoor kwamen er in één klap 131 

werknemers op straat te staan. Een getal dat niet te vergelijken is met het drama van FORD Genk 

momenteel. Maar de actie die nadien volgde, biedt mogelijk wel perspectieven om ook in onze gemeente 

effectief iets concreet te kunnen doen.  

 

Immers de stad Gent richtte na dit groot collectief ontslag een lokale tewerkstellingscel op. In deze cel 

namen naast het stadsbestuur ook andere sociale partners zoals VDAB, ABVV, ACV, het sectorfonds en een 

outplacementbureau plaats. Het outplacementbureau zorgde voor een intensieve begeleiding naar werk en 

rapporteerde aan de tewerkstellingscel. De doelstelling van deze tewerkstellingscel was om de getroffen 

werknemers intenstief te begeleiden naar een nieuwe job. Binnen de cel werden vacatures verzameld en 

jobinitiatieven op poten gezet. Vanuit het stadbestuur werden bovendien contacten gelegd met regionale 

bedrijven om sollicitaties te faciliteren voor de getroffen werknemers. 

 

En het initiatief heeft geloond. Anderhalf jaar na de sluiting vonden liefst 111 van de 131 werknemers, mede 

dankzij de tewerkstellingscel, een nieuwe baan. Van de overigen volgden zowat de helft een nieuwe 

opleiding. Mooie resultaten die volgens S&D aantonen dat je ook op lokaal niveau zinvolle inspanningen kan 

leveren. Iets waar wij alvast ten volle voor willen gaan. 

 

 



Aangezien niet alleen de gevolgen van de sluiting van FORD heel wat gezinnen in onze gemeente bedreigt, 

maar wetende dat bijvoorbeeld ook bij ECHO in onze eigen gemeente het niet goed gaat, willen we als S&D 

aan het gemeentebestuur vragen of zij bereid is om ook in Houthalen-Helchteren op korte termijn zo’n 

lokale tewerkstellingscel uit te bouwen.  

 

Hiertoe graag enkele concrete vragen: 

 

1. Is ons huidig gemeentebestuur bereid om op korte termijn een lokale tewerkstellingscel op te 

starten? 

2. Is ons huidig gemeentebestuur bereid om de nodige financiële middelen vrij te maken die de 

werking van zo’n lokale tewerkstellingscel mogelijk maken. 

3. Bestaat de mogelijkheid dat de oprichting, ondersteuning en coördinatie van zo’n lokale 

tewerkstellingscel binnen het takenpakket van een deskundige medewerker van het 

gemeentebestuur wordt opgenomen en is ons huidig bestuur hiertoe bereid? 

4. Welke andere initiatieven plant het gemeentebestuur om de getroffen werknemers te 

ondersteunen? 

 

Graag ontvangen wij de antwoorden op deze vragen tijdens een open debat in de gemeenteraad. 

Alvast onze dank 

Olga Van De Vloed 

Jules D’Oultremont  

gemeenteraadsleden S&D 
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