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BRUSSEL " Zeshonderd dagen heeft
de zoektocht naar een
crisismanager voor Actiris, de
Brusselse arbeidsbemiddelings -
dienst, geduurd. PS’er Grégor
Chapelle moet de bizarre
tegenstellingen op de Brusselse
arbeidsmarkt – duizenden
werklozen én duizenden vacatures
– uitgommen. 

DOOR TINE PEETERS

De 37-jarige Grégor Chapelle (PS) zal niet
om werk verlegen zitten aan het hoofd van
Actiris, de Brusselse tegenhanger van de
VDAB. In zijn nieuwe kantoor wachten sta-
pels met hallucinante statistieken. Zo ont-
stonden in de voorbije tien jaar 38.000
banen in Brussel én kwamen er 36.350 werk-
lozen bij. Voor elke nieuwe baan was er dus
een extra werkloze. Totaal contradictorisch
op het eerste gezicht, maar het gaat om
hooggekwalificeerde banen waarvoor de
vaak laaggeschoolde werklozen niet in aan-
merking komen. 

De Brusselse werkloosheidsgraad van 20,8
procent is drie keer zo hoog als de Vlaamse
en ligt een kwart boven de Waalse. In sommi-
ge wijken loopt de jongerenwerkloosheid op
tot 40 of zelfs 50 procent. Als je de evolutie op
de arbeidsmarkt bekijkt voor de volgende

jaren, zijn de cijfers niet bepaald geruststel-
lend. Per jaar komen er 9.000 mensen bij op
de arbeidsmarkt door de toenemende immi-
gratie en het hoge geboortecijfer. 

Weinig bedreven

Actiris zelf is op het eerste gezicht ook veel
minder bedreven in zijn vak dan VDAB of
Forem, zijn Vlaamse en Waalse tegenhanger.
Als er in Vlaanderen één begeleider is per 80
werklozen, dan loopt dat in Brussel op tot 1
begeleider per 270 werklozen. “En toch is het
een mythe dat wij laks zijn”, zegt Brussels
minister Benoît Cerexhe (cdH). “Op vijf jaar
tijd heb ik het budget voor Actiris verdub-
beld: in 2004 waren er per begeleider nog 450
werkzoekenden.”

Critici wijzen er ook op dat Actiris 70 pro-
cent van zijn budget uitgeeft aan gesubsidi-
eerde contractuelen (gesco’s), die veelal niet
in bedrijven maar voor de Brusselse overheid
aan de slag zijn. De dienst blinkt ook niet
bepaalde uit in het aanbieden van rechts-
treekse vacatures. Veel jobaanbiedingen zijn
tweedehands en komen van de VDAB of de
Forem. “Actiris moet dan ook meer partner-
schappen afsluiten met de sectoren en bedrij-
ven”, erkent Chapelle. “De dienst zal meer aan
échte jobcreatie moeten doen.”

Maar de absolute prioriteit voor de nieuwe
baas van de Brusselse werkzoekenden is de

opleiding van de laaggeschoolden. Van de
100.000 werkzoekenden in het hoofdstede-
lijk gewest hebben er nu 70.000 geen diplo-
ma secundair onderwijs, minder dan 10 pro-
cent is tweetalig. “Helaas heeft Actiris niet het
geluk van de VDAB of Forem, die zelf oplei-
dingen mogen aanbieden”, verrast Chapelle.
“Die bevoegdheid ligt buiten het actieterrein
van de Brusselse regering en valt onder de
gemeenschappen. Ik zal me dus moeten
focussen op een betere samenwerking met
Bruxelles-Formation, die bij de Franse
Gemeenschap hoort.” 

Toch zal dat alles niet volstaan om de
Brusselse werkloosheid te doen dalen.
“Actiris is ondergefinancierd”, zeggen
Cerexhe en Chapelle in koor. “Dat is geen poli-
tieke uitspraak, dat is een vaststaand feit. Net
als de rest van het hoofdstedelijk gewest zal
deze dienst bij de staatshervorming meer
middelen moeten krijgen.” 

Chapelle kan dan indrukwekkende adel-
brieven voorleggen – hij studeerde aan
Harvard en werkte bij consultancybureau
McKinsey –, de zoektocht naar deze PS-sche-
pen uit Vorst duurde maar liefst twee jaar.
Anno 2009 ging de vorige directeur-generaal
met pensioen. In de eerste ronde raakte de
enige kandidaat, ook een PS’er, niet door de
selectieprocedure, in de tweede ronde daag-
den maar vijf gegadigden op en raakte
Chapelle uiteindelijk door alle proeven. 

“Wie beweert dat ik een politieke 
benoeming ben, zit nog vast in de vorige
eeuw”, verdedigt hij zich. “Dat mijn aan-
stelling zoveel tijd in beslag genomen
heeft, toon net aan dat dit niet door de poli-
tici bedisseld werd.” Wat de breuk met het
ancien régime moet beklemtonen, is dat
Chapelle een contract kreeg voor maar vijf
jaar én dat hij zijn schepenmandaat in
Vorst neerlegt. De bitse twisten tussen cdH
en PS over deze sleutelfunctie in de
Brusselse administratie, die houdt
Chapelle wijselijk voor zich. 

PS’er GRÉGOR CHAPELLE leidt vanaf 1 juni Actiris, de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst 
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BRUSSEL " Geflitst worden met 96 km/u
in de bebouwde kom van de gemeente
waar je zelf de plak zwaait: het overkwam
de niet-benoemde burgemeester van
Kraainem Arnold d’Oreye de Lantremange
(FDF). Zijn reactie: ‘Er zijn toch ergere din-
gen in het leven?’ 

Dat hij het niet zo nauw neemt met de
taalwetten, was al geweten, maar nu blijkt
de waarnemende burgmeester van
Kraainem ook de verkeersregels aan zijn
laars te lappen. De 72-jarige  FDF-politicus
werd namelijk geflitst terwijl hij met zijn
BMW met 96 km per uur door de bebouw-
de kom van zijn gemeente reed. D’Oreye
moest voor de politierechter verschijnen,
die hem veroordeelde tot een een rijver-
bod van tien dagen en een boete van 440
euro, een relatief milde straf. 

De adellijke burgemeester kan bijgevolg
leven met het vonnis: “Ik was gehaast
omdat ik op het gemeentehuis een
afspraak had met de ambassadeur van de
Afrikaanse Unie. Het is dus absoluut hele-
maal mijn eigen schuld”, vindt d’Oreye.
Wel is de burgervader verbaasd over de
aandacht voor zijn misstap. Volgens hem
gaat het immers om een privézaak. “Ik
ben toch ook niet de eerste en zeker niet
de laatste die zoiets doet. Er zijn ergere
dingen in het leven. Men moet dit dus niet
overdrijven.”

Oppositielid Luk Van Biesen (Open Vld)
tilt wel zwaar aan het voorval en zal de
burgemeester aan de tand voelen over de
zaak. “Het is immers het zoveelste inci-
dent. D’Oreye weigert bijvoorbeeld al
jaren om het roterend voorzitterschap
van de politiezone op zich te nemen. Het
interesseert hem blijkbaar niet. Dat heeft
hij onlangs nog bewezen door afwezig te
blijven op een belangrijke politieraad.”

Pittig detail: d’Oreye de Lantremange
werd geflitst in een chique villawijk van
Kraainem waar ondertussen flitspalen wer-
den geïnstalleerd. Het was nota bene de
fractie van de burgemeester zelf die daar al
geruime tijd op had aangedrongen. (TM) 

Burgemeester
geflitst in eigen
gemeente: ‘Er zijn
ergere dingen’

" 38.000 extra banen, 
36.350 extra werklozen 
in voorbije tien jaar

" 70.000 van de 100.000
werkzoekenden hebben
geen diploma secundair

" Elk jaar 9.000 
mensen extra op 
de arbeidsmarkt

Aswolk IJslandse vulkaan drijft richting Schotland en vasteland

BRUSSEL " De uitbarsting van de IJslandse vulkaan
Grimsvötn roept onprettige herinneringen op voor
de luchtvaartsector. Volgens Eurocontrol, de
Europese organisatie die zich bezighoudt met de
veiligheid in het luchtvaartverkeer, zorgt de uitbar-

sting momenteel niet voor problemen in  Europa.
De organisatie meldt wel dat de as dinsdag het noor-
den van Schotland zal bereiken, en mogelijk don-
derdag het westen van Frankrijk en Spanje. De
weersomstandigheden maken het moeilijk voor

weten schappers om voorspellingen te doen over de
impact van de aswolk.

Nu al zitten 7.000 passagiers die van en naar IJsland
moeten vast. Er is een vliegverbod in een straal van
200 kilometer rond de vulkaan. Keflavik, de belang-

rijkste luchthaven van IJsland, is gesloten.
De vulkaan Grimsvötn, die onder een gletsjer ligt in

het zuidoosten van IJsland, kwam zaterdag tot uitbar-
sting. Het is de actiefste vulkaan van het land, met
negen uitbarstingen tussen 1922 en 2004.  (BELGA/SVB)
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Wij gaan 
méér voor 
u doen dan 
uw bank.

Gelukkig niet de grootste.

Er zijn nog te veel cliënten van grote banken die zich daar een nummer voelen. Gelukkig 
voor ú, zijn wij niet de grootste en doen wij méér dan elke andere bank. Dat begint met 
onze handen verder uit de mouwen te steken voor onze cliënten. Vervolgens krijgen zij 
alle ruimte en alle tijd om ons te zeggen hoe wij hen kunnen helpen. En hoe hoger de 
lat, des te groter onze kans om het èchte verschil te maken. Wacht niet langer en daag 
ons uit via www.bkcp.be of rechtstreeks in het dichtstbijzijnde BKCP bankkantoor. 

U bent van harte welkom.

www.bkcp.be


