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Ter attentie van: 

mevr. Timmers Katrien dhr. Wim Haest 

gemeenteraadsvoorzitter algemeen directeur 

p/a NAC 

Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren  

Houthalen-Helchteren, 17-01-2019  

Betreft: schriftelijke vraag BUUR-fractie – gemeenteraadszitting 24-01-2019  

             participatie project ‘slagkracht’ en ‘Via Via’  

             behandelaar: Stijn Van Dingenen  

Geachte voorzitter, algemeen directeur  

Het voorbije jaar participeerde het gemeentebestuur van Houthalen-
Helchteren in de project en ‘Slagkracht’ en ‘Via Via’. Deze projecten 
kaderden in de intergemeentelijke samenwerking met de stad Genk rond 
jobcoaching. Als co-financiering voor dit project trok ons gemeentebestuur 
20.000 euro uit.  

De projecten Slagkracht en VIA VIA hebben als doel om jongeren die er niet 
in slagen om via reguliere kanalen de nodige vaardigheden te ontwikkelen, 
in staat te stellen om te functioneren in een arbeidsomgeving en om  aan de 
hand van aangepaste trajecten deze competenties te ontwikkelen, 
aangevuld met coaching naar een job.  
De toelage zou gebruikt worden voor de uitrol van een eerste luik waarin 
een groepsprogramma intensief de arbeidsmarktgerichte competenties moet 
versterken. Daarna volgt een tweede luik waarin de jobcoach de jongeren 
individueel zal begeleiden naar een stage, opleiding of aangepaste 
tewerkstelling. Bijkomend wordt getracht om jonge werkzoekenden te 
verbinden met andere hulpverlenende organisaties om  zo bijkomende 
drempels richting duurzaam werk op te heffen. 

Onze BUUR-fractie zou graag een toelichting krijgen over de werking die dit 
jobcoachingsverhaal het voorbije jaar in onze gemeente heeft ontplooid. 
Welke acties zij ondernomen? Hoeveel en welk type jongeren werden 
hiermee bereikt en hoeveel jongeren volgden uiteindelijk een individueel 
begeleidingstraject? Uit welke wijken komen deze jongeren? Welke eerste 
concrete resultaten vloeiden hieruit voort?  

Graag vernemen we ook op welke wijze de jongeren toegeleid worden naar 
dit project. Wie komt in aanmerking, wie reikt wie aan? Is er op dit vlak een 
nauwe samenwerking met jongeren die bij het OCMW komen aankloppen 
voor steun? En afrondend, op welke wijze worden werkgevers concreet 
betrokken bij dit project. 

Graag vernemen wij een antwoord op deze vragen op de komende 
gemeenteraad.  

Onze dank alvast, 

Stijn Van Dingenen 

fractievoorzitter BUUR  


