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Economische kengetallen Limburg
Werkloosheid Limburg reeds jaren structureel hoger dan Vlaamse gemiddelde
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Economische kengetallen Limburg
Werkloosheid in de verschillende 5 Limburgse streektafels
 Midden-Limburg en Maasland bijna 11%
 Andere streektafels onder Vlaamse
gemiddelde van 8,4%

 Genk en Maasmechelen meer dan 14%!!
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Conclusies Rapport prof. H. Daems (01/02/2013)
 Sluiting Ford Genk – verlies van 8.000 arbeidsplaatsen
 Limburg is moeilijk bereikbaar en niet goed ontsloten
 Limburg mist innovatiekracht en internationalisering
 Limburgs talent sluit onvoldoende aan op noden arbeidsmarkt
 Limburg heeft zwak ondernemerschap
 Limburg is nog te weinig exportgericht
 Limburg heeft een dalende deelname in de innovatiekredieten
 Limburg heeft een scholingsachterstand
 Limburg heeft een dalend aantal starters
 Limburg heeft minder patentaanvragen
3
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Aanbevelingen
▪ SALK gericht op maximale creatie van jobs, met als toetsstenen
▫ Duurzame en inclusieve jobcreatie
▫ Hoge toegevoegde waarde
▫ Onafhankelijkheid van structurele subsidiëring
▫ Milieuvriendelijkheid
▪ SALK zoekt jobs in markteconomie, voor loontrekkenden en zelfstandigen
▪ SALK zoekt nieuwe jobs, geen herlokalisatie van bestaande activiteiten in Vlaanderen naar
Limburg.

▪ SALK bouwt verder op
▫ Huidige sterktes
▫ Reeds aanwezige kiemen voor de toekomst
(“niet het wiel heruitvinden”)
▫ Competenties aanwezig in de regio

▪ SALK-initiatieven kaderen in een …
▫ Korte termijn actieplan vs. een lange termijn aanpak
▫ Defensieve vs. offensieve aanpak
▫ jobs beschermen en jobs creëren in groeisectoren
▪ SALK mag niet marktverstorend zijn…
▫ Geen oneerlijke concurrentie veroorzaken binnen de huidige
Limburgse economie

Expertengroep SALK
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SALK Uitvoeringsplan
Vlaamse Regering 16/07/2013
STAND VAN ZAKEN

1. Acties op korte termijn

2. Business cases

3. Acties op lange termijn, inspelend op de randvoorwaarden

4. Evaluatie SALK

Expertengroep SALK
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1. Acties op korte termijn
1. Arbeidsmarkt, oa volgende acties:
 Hertewerkstelling Ford WN‟ers en toeleveranciers (cf. ppt Jean Vranken)
 Aanpak jeugdwerkloosheid
Succesvolle uitvoering actieplan jeugdwerkloosheid:





Onderwijs- en beroepskwalificerende projecten: 592 jongeren



Jongeren in nieuw project beroepsoriëntering: 265 jongeren



10 000 jongeren in begeleiding via VDAB-Limburg
2016: probleemgroep: laag (41 %)- en middengeschoolden (43 %)





Knelpunt: ongekwalificeerde uitstroom: geen werk na inschakelingsperiode, stopzetten uitkering
en toename leefloners: dreigend probleem voor OCMW



Nieuw project in voorbereiding op ESF GTI Limburg: begeleiding + aanmoediging werkgevers

24
22

Werkloosheidsgraad jongeren (%)

20

18,31

18
17,53

16
14
12
10
okt/14

nov/14

dec/14

jan/15

feb/15

mrt/15

Limburg < 25 jaar

apr/15

mei/15

jun/15

Vlaanderen < 25 jaar

jul/15

aug/15

sep/15

okt/15

|

1. Acties op korte termijn
2. Reconversie van de Fordterreinen
 Overdracht naar Vlaanderen per 1/1/2016 zit op schema
(ontmanteling is lopende)
 Masterplan voor herontwikkeling is in opmaak
 Er wordt gewerkt aan nieuwe structuur SPV
 Belangrijk is in te zetten op buitenlandse acquisitie
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1. Acties op korte termijn
3. Versnelling procedures
IKEA Hasselt:
- bouw in uitvoering
- eerste aanwervingen zijn gestart
- ontsluiting op E313 is gerealiseerd.
- Totaal aantal jobs = 350
Uitbreiding distributiecentrum Ham
quasi gerealiseerd

|

1. Acties op korte termijn
4. Versnelde uitvoering van reeds besliste publieke infrastructuurwerken
 Noord-Zuidverbinding (Omleidingsweg N74)
 procedure Raad van State tegen GRUP – conclusies partijen 9/11/2015 ingediend
 uitvoering tijdelijke maatregelen voorzien voor 2016

 Spartacus lijn 1
 vertraging en discussie over eindhalte t.g.v. problematiek draagkracht Wilhelminabrug

 Verhogen bruggen Albertkanaal = beslist timing is 2020
 goedkeuring pps project door VR juli 2015, goedkeuring bestekken oktober 2015. In totaal +/- 45 mio voor
bruggen in Limburg

Verhoging van 7 m tot 9,1 m =
kanaal toegankelijk voor 4 lagen containers
|

1. Acties op korte termijn
5. Lopende investeringsdossiers
 Be-Mine:
 2015 werd gestart met bouw retailpark
 Duikcentrum TODI: bouwvergunning afgeleverd 03/2015, opening
10/2016

|

1. Acties op korte termijn
5. Lopende investeringsdossiers
 THOR Park is in volle ontwikkeling, deelprojecten zitten op schema:
 INCUBATHOR is geopend op 30/09/2015
 T2 Campus (CVBA opgericht, statuten en aandeelhoudersstructuur is goedgekeurd, EFRO dossier is ingediend,
ontwerpers voor het gebouw zijn aangeduid, aanbesteding is voorzien in 2016)
 Energyville I : in volle aanbouw, verhuis 200 onderzoekers naar Thorpark is voorzien in 2016
 Energyville II : EFRO-dossier voor de financiering van werking en uitrusting is ingediend, biedt plaats aan 50 tot
100 onderzoekers

|

1. Acties op korte termijn

6. Sociale economie
 Bewel (toeleverancier Ford) tgv stopzetting wasserij verlies van 30 jobs, ondernomen acties:
volledige hertewerkstelling
 opleiding medewerkers
 tewerkstelling ANZA Sint-Truiden
 heroriëntering
 JBC (5 ex-werknemers wasserij)
 Alken Maes

7. Sociale woningen
 1,95 miljoen werd inmiddels uitgekeerd aan verschillende Limburgse
huisvestingsmaatschappijen voor de versnelde realisatie (renovatie) van verschillende
Limburgse sociale woningbouwprojecten
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1. Acties op korte termijn
8. Federale initiatieven met positieve tewerkstellingseffecten
 Federaal werkgelegenheidsbeleid
 Algemene lastenverlaging voor bedrijven
 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag SWT, ex-FORD werknemers
 Fiscaal gunstregime voor de „ontwrichte‟ zones (zie volgende slide)
 Nieuwe gevangenis Leopoldsburg = opgenomen in Masterplan 3 (definitieve goedkeuring
volgt binnen enkele weken)

 Investeringen in openbaar vervoer (NMBS en Infrabel)
 eis tot opname in nieuwe MJP 2015 – 2019:
elektrificatie Mol – Hamont
reactivatie lijn 18 i.k.v. spartacus lijn 3
project station Hasselt (verhoging perrons)
 nieuwe parking voor station Tongeren

13
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Ontwrichte zone:
25% vrijstelling op doorstorting bedrijfsvoorheffing voor nieuwe werknemers
alle bedrijventerreinen in een straal van 40 km rond Ford Genk = heel Limburg

 35 dossiers ingediend
 maatregel werd inmiddels vereenvoudigd door koppeling met gewestelijke steun te schrappen
als voorwaarde (vereenvoudiging werd retroactief ingevoerd vanaf 1/05/2015)
|

2. Business Cases

Energyville
Zorginnovatie
Bio- en
Medtech

Landbouw

Versterk

Versnel

Ontwikkel

Creatieve
Economie,
ICT en
Digitale
Media

Busines
s cases

Bouw
CO2-eutraal

Vrijetijdseconomie

Maakindustrie
Logistiek
en
mobiliteit
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Ondernemerschap/SALK 2.0:
Versterking ondernemerschap in alle
sectoren via specifieke aanpak voor
„mature-‟, „groei-‟ en „toekomstsectoren‟
 = EFRO-project 8 miljoen (start
1/1/2016)

|

SCHEMATISCH
TRANSFORMATIE

START EN GROEI

INTERNATIONALISEREN

INNOVATIE

INCUBATOREN/CLUSTER

VALORISATIE

BUSINESSCASES

Ondernemerschap
jobcreatie
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2. Business cases: Clusterwerking voor de „groei- en toekomstsectoren‟ zgn
„ecosystemen‟

|

Clusterwerking voor de groei- en toekomstsectoren: 8 clusters/ecosystemen
FRIS-cluster

Clustercoach

Projectcoach

Land- en tuinbouw,
fruitteelt

Agropolis-Kinrooi
PC Fruit

UHasselt, UCLL
PXL

Duurzame energie

Energyville

Energyville

Bouwinnovatie

Confederatie Bouw

Confederatie Bouw

Life Sciences en zorg

LifeTechLimburg

LifeTechLimburg

Vrijetijdseconomie

Contoer
Toerisme Limburg

UHasselt, PXL,
UCLL

Logistiek en mobiliteit

Logistiek Platform
Limburg

PXL,
UHasselt, UCLL

Cleantech

Greenville

Greenville

Creatieve economie

IDE

UHasselt
PXL, UCLL
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2. Business Cases: voorbeelden en resultaten

Zorginnovatie
 Innovatie
 Internationalisatie
 Ondernemerschap
 Tewerkstelling

|

Aanpak
Economisch weefsel voor zorgeconomie versterken en duurzame
jobcreatie via:

1. Groei van bestaande bedrijven en zorgorganisaties door
innovatie en ondernemerschap en internationalisering

2. Creatie van nieuwe bedrijven (endogeen, acquisitie) en
bevorderen ondernemerschap en tewerkstelling

3. Bouwen aan innovatieve hotspot / ecosysteem via triple helix
+ zorgsector + investeerders : Life tech valley

|

Groei
Mapping sector Limburg
▪ Studie LTL (Deloitte 2012)
▪ April 2015

: 90 bedrijven
: 133 bedrijven

Evolutie tewerkstelling :
organisatie
Aminolabs
indigocare (Essec)
PR medical
Essers healthcare
RS Scan
Ozics

jobs 2014
127
33
2

jobs 2015
150
38
8

verschil
23
5
6

162

18
10
224

34

vooruitzicht

17
30
70
190
307
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Creatie
Enkele realisaties (Qompium, QBMT, Bloom, …, ),
– 16/11/2015 Ozics: potentieel 200 werknemers
– 16/11/2015 Biomeditech
Acquisitie: sterke contacten Finland, Estland
(delegatie biomedica): +/- 8 dossiers

|

Bouwen ecosysteem
Top medisch wetenschappelijk onderzoek

SALK €

• Limburg Clinical Research Program (UH – ZOL – Jessa): clusters en platformen
• Amakem, Seps Pharma, Archer, ..

Biotechnologie met focus op immunologie

SALK €
• UHasselt-BIOMED, VIB-groep (nieuw), Flanders‟Vaccine (nieuw)
• Apitope, Complix, APDia, …

ICT innovatie in gezondheidszorg

SALK €

• Mobile Health Unit LCRP, iMinds-Health (nieuw), MIC, …
• Cubigo, Bloom, Indigocare, …

Ouderenzorg innovatie

SALK €

• Proeftuin CareVille Genk-Hasselt met innovatieprojecten
• Zora zorgrobot, Aristico, …

Expertengroep SALK
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Bouwen ecosysteem
Assistieve technologie
• Revalidatie onderzoek, expertisecentrum Assistieve Technologie, …
• Orthomed, Spronken, Rsscan, …

Zorglogistiek
• Hospilim, UHasselt – logistiek, PXL, …
• H. Essers, …

Innovatieve zorgmodellen
• UHasselt CORTEXS, POM, UCLL, PXL, …
• Serious gaming, …

Zorgtoerisme, infrastructuur
• UHasselt architectuur, UD Woonlabo, …
• Curaedis, Terhills, bouwsector, …

Expertengroep SALK
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2. Business Cases: voorbeelden en resultaten

Talent in de zorg

Instroom
 Opleidingen naar knelpuntvacatures :
– Kwalificatieverhogend
– Versneld opleiden
– Kwaliteit van stages: aansluiten op reële tewerkstelling
 Innovatieve arbeidsorganisatie: anders organiseren van zorg om uitdagingen in
de sector aan te kunnen

|

Opleidingen zorgopleidingen knelpunten

Tewerkstelling

Conclusie opleiding en werken in de zorg
 Aantal inschrijvingen opleidingen : stijgt
 Aantal zij – instromers : stijgt
 bachelor verpleegkunde:
 2008 = 419
 2014 = 899
 Aantal gediplomeerden : stijgt
 Aantal tewerkgestelden : stijgt

Aantal VDAB opleidingscontracten soc profit : stijgt
 2012 = 2.135
 2014 = 2.372

meer tewerkstelling !!
meer kwalificaties !!

|

Innovatieve projecten talent in de zorg
 Techniek in de zorg :
 54 studenten multidisciplinair opgeleid

Innovatieve arbeidsorganisatie :
 18 organisaties aan de slag

 Duobanen : wegwerken van onvrijwillig deeltijdse jobs
 Sneller leren door erkennen van ervaring :
 10 proeftrajecten

 Alle projecten zitten op schema

|

2. Business Cases: voorbeelden en resultaten
Logistiek

Land- en tuinbouw

 Smart Logistics Limburg:
Innovatiestimulering bij logistieke
bedrijven

 PC Fruit en Agropolis:

 Tot 30-06-2017:
 600 bedrijven gescreend
 75 projectinitiaties
 75 bedrijven toegeleid naar
kennisinstellingen voor
contractonderzoek
 Samenwerking LPL, UHasselt en PXL
1 miljoen euro

 PC Fruit
Exportstimulering – afbakening
bacterievrije zones
 Nodig voor nieuwe exportopportuniteiten (o.m.
China)
 In 2014 reeds 53 ha en in 2015 126 ha
afgebakend
 Doelstelling = 450 ha
Nieuwe detectiemethode ontwikkeld
i.s.m. FAVV en veilingen
400 000 euro (2014-2018)
Innovatieve controlemogelijkheden voor
nieuwe plagen en ziekten (Aziatisch
fruitvliegje, Little Cherry Virus)
 Agropolis
 40 ha innovatief land- en
tuinbouwbedrijventerrein
 aanleg terrein gestart
 erkenning 6de Limburgse incubator eerste
Vlaamse in land- en tuinbouw
 2 bedrijven reeds actief: Storm Seeds en Fish
to be
31
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2. Business Cases: voorbeelden en resultaten
Creatieve economie ICT en Digitale media


Oprichting van platformwerking in Innovatie &
Design in de Euregio (IDE): samenwerking
provincie, Genk, Hasselt, UHasselt, PXL, UCLL


Focus op drie sectoren: maak, mode en zorg



Uitvoering van jaarlijkse
actieprogramma‟smet een horizontaal
(sensibilisering, kennisdeling) en verticaal
programma (21 bedrijfstrajecten: match
onderneming met creatief expert)





Horizontaal: masterclasses intellectuele
eigendom, Biomedica, Beynderground,
digitale dagen, Limblogdesigntour,…



Verticaal:
Zorg: Indigo Care, qompium, Kreamat,
Weecare, Spronken-Medical, 2Pharma,
Cubigo



Maak: Machiels, Recmix, Roux Meubelen,
CPE/Technum, TipTopBelting, Lednlux en
Delvia



Mode: Stulens, Indera, Singer, Bamboo
Belgium, Mopan, Decoline

 CordaIncubator:
Focus op ICT & Digitale media in
nauwe samenwerking met iMinds.
Opgericht op 28/2/2014 door LRM;
Gevestigd in Corda1 sinds 10/03/2015.
Samenwerkingsakkoorden met
iMinds(03/07/‟14), KBC StartIT, PXL,
Uhasselt, …
Via iMinds zijn er momenteel 8
dossiers gefund door een iVenturelening:
Ugentec/ BookWidgets/ Tripfair / Race
Alerts / WeeCare-Babyboop/ Qompium/
Turbulent / Airobot
Stand van zaken:
49 startende bedrijven goed voor
104 FTE‟s
bezettingsgraad 90%.
32
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EFRO 2014-2020 = Europese hefboom financiering business cases
 EFRO programma = Goedgekeurd 15-12-2014

 Programmabudget van 130 miljoen euro EFRO in regulier programma
 GTI Limburg (= SALK uitvoeringsplan = 43,3 miljoen EFRO) wordt ingezet op 10 SALK-projecten:

 Energyville (ingediend)
 Flanders Make (ingediend)
 T2-campus (ingediend)
 Construction Academy (ingediend)
 Versterking ondernemerschap:
 Ondernemerschap 2.0 (ingediend)
 Innovatiecentrum (ingediend)
 Locate in Limburg (ingediend)
 iMinds ICT (in opmaak)

 iMinds Health (in opmaak)
 Versterking toeristisch ondernemerschap (in opmaak)

|

3. Acties op lange termijn, inspelend op de randvoorwaarden
= overkoepelende doel!
Nieuwe
en Duurzame
jobs creëren

Beter
opleiden

Gericht ontsluiten

Interregionale
samenwerking &
“community
vorming”

Sterker
ondernemen

+ Welzijn!

Doelgericht
innoveren

Ruimer exporteren

34
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3. Randvoorwaarde 1: Ontsluiting van Limburg
Autoverkeer:
 Topprioriteit Noord – Zuid:
GRUP in procedure Raad van State
 tijdelijke maatregelen uitvoering 2016
Ontsluiting IKEA in afwerking
 Ontsluiting gevangenis Leopoldsburg in planningsfase.
Omleidingswegen Tongeren
 PlanMER NO en ZO zijn goedgekeurd op 18/08/2014 door LNE
 ANB gaf gunstig advies op 17/07/2014
 ZO: uitvoering ProjectMER, ontwerpstudie en aanbestedingsbundel
 NO: ontwerpstudie en ProjectMER lopen
 Ontsluiting E40 St. – Truiden, studiefase 6 mogelijke pistes AWV
 N73 (Tessenderlo) in uitvoering
 N71 (Neerpelt) geactualiseerde MKBA + passende beoordeling is klaar
 N78 en E314 (Maasmechelen ontsluiting Oude Bunders) to do

Waterwagen:
 Verhoging bruggen Albertkanaal op schema, realisatie tegen 2020.
35
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3. Randvoorwaarde 1: Ontsluiting van Limburg
Ontsluiting bedrijvencentra en ENA:
 Zolder Lummen – Zuid: conceptnota VR juli 2015, voorziet mogelijke ontwikkeling van 31ha

 Genk-Zuid-West: gekoppeld aan Spartacus
 Genk-Zuid-Oost: conceptnota VR juli 2015, voorziet herbevestiging „Munsterbos‟
 Tervant: on hold, stad Beringen
 Tongeren-Oost: planningsprocedure afgelopen, LRM gaat ontwikkelen.

Spartacus
 Lijn 1:
 discussie over eindhalte n.a.v. problematiek draagkracht Wilhelminabrug
 Procedure RvState NL over financiële haalbaarheid NL bestemmingsplan, uitspraak binnen
enkele weken
 Vlaanderen vraagt duidelijke engagementen m.b.t. eindhalte station Maastricht
 aanbestedingsprocedure voorlopig on hold in afwachting van standpunt NL
 Lijn 2:
Voorkeurstracé is beslist = Caetsbeek Noord – E314 tracé
 GRUP- en project-MER procedures worden opgestart
 Lijn 3:
 MKBA De Lijn is klaar (nog 2 tracés: oude spoorlijn 18 of omleidingstracé)
 wachten op MKBA NMBS (die eveneens de oude spoorlijn of omleidingstracé onderzoekt)

36
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3. Randvoorwaarde 1: Ontsluiting van Limburg
NMBS/Infrabel:
 Opname prioritaire Limburgse dossiers in MJP 2015 – 2019 (plan is normaal nog
voor dit jaar?)
Reactivatie lijn 18 i.k.v. Spartacus – wachten op MKBA
 Elektrificatie lijn 19 Mol – Hamont

37
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3. Randvoorwaarde 2: Beter Opleiden


Start van de BAMA Handelswetenschappen is een absoluut succes. Er zijn
maar liefst +/- 150 studenten gestart aan het eerste academiejaar, dubbel zoveel
als vooropgesteld/verwacht i.k.v. het SALK-project



Ontwikkeling T2 Campus zit op schema



Vormingsprogramma toerismemanagement in voorbereiding



Applicatiecentrum betonbouw – EFRO dossier in voorbereiding

38
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3. Randvoorwaarde 2: Beter Opleiden
LIMBURGS ONDERWIJSPLATFORM
(cf. afspraken minister Crevits en gedeputeerde Peuskens en gouverneur 28/10/2015)

Doel:
platform onderwijs in Limburg dat zich focust op leerplichtonderwijs, maar dat de onderwijsproblematiek met een bredere
maatschappelijke bril bekijkt.
 Onderwijsplatform dat samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en dat netoverstijgend
functioneert
 ikv bevindingen SALK: verbeteren van de doorstroom SO -> HO in Limburg: daarom wordt het Onderwijsplatform
uitgebreid met de 3 hogeschoolinstellingen
 teneinde de koppeling met Vlaamse initiatieven: gemandateerde van Vlaams Departement Onderwijs en/of adviseur van
de minister van Onderwijs afvaardigen in het onderwijsplatform zodat ook „pilots‟ in Limburg kunnen opgezet worden

Werking:
Werking volgens 4 hoofdthema‟s, aangereikt door de bevindingen uit het SALK rapport en het Vlaamse beleid:

1. taalachterstand (bv. i.s.m. Kind en Taal, lokale besturen)
2. doorstroom van SO naar HO
3. doorstroom van SO naar Arbeidsmarkt
4. Lerarenopleiding versterken en navorming leraren i.f.v. maatschappelijke problematieken (cf. SALK)

39
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3. Randvoorwaarde 2: Beter Opleiden
Concretisering :
Gelegenheid tot ervaringsuitwisseling i.k.v. de afstemming tussen de acties genomen op Vlaams niveau en deze op
Limburgs niveau
 Opzetten van Staten-Generaal januari/februari 2016 met input van Vlaanderen enerzijds en de Limburgse partners
anderzijds en dit per thema teneinde alle partners, relevant voor dat thema te responsabiliseren.
 Doorstroom SO en arbeidsmarkt : hoe kunnen we tot synergieën komen tussen Onderwijs en de
arbeidsmarktactoren, in het bijzonder m.b.t. de business cases die in het SALK ontwikkeld worden zoals
life tech, energyville, agro-innovatie, …
 Hoe kunnen we tot synergiën komen tussen onderwijs en de lokale actoren om werk te maken van
taalachterstand in basis- en secundair onderwijs
Hoe kunnen we tot synergiën komen tussen secundair onderwijs en hoger onderwijs inzake
studiekeuzebegeleiding
Onderwijsvaardigheden inzake armoede bv. HO, SO, pedagogische begeleiding, experten en
ervaringsdeskundigen armoede…

40
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3. Randvoorwaarde 3: Innovatie, Ondernemerschap en Internationaliseren



Acties van de verschillende werkgeversorganisaties in het
Ondernemersplatform

Voorbeeld:
 VKW Limburg
Deelname aan Arab Health = grootste health Care
beurs in het midden Oosten
 De deelname heeft geleid tot nieuwe contracten voor
onder andere Rsscan, H. Essers, en ABN.
 In 2016 opnieuw deelname

|

Resultaten Locate in Limburg

42
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3. Randvoorwaarde 3: Innovatie, Ondernemerschap en Internationaliseren

EFRO dossier OPL
SALK 2.0 start 1/1/2016
Totaal budget = +/- 15 miljoen

43
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3. Randvoorwaarde 4: Sterker Ondernemen = acties van LRM

•

Klim-Op Lening

•

Versterken bestaande
domeinen

•

Nieuwe domeinen:
vrijetijdseconomie en logistiek

•

Aandeelhouderslening van 100
miljoen euro voor realisatie
LRM strategie

44
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KlimOp-lening: cijfers september 2015
Aanvragen:

426

Ontvankelijk:

219

Positief besliste dossiers: 83
-> EUR 13.770.000 KlimOp
-> Hefboom EUR 33.926.000 (bank/eigen middelen)
Tewerkstelling:
Behoud bestaande VTE’s :
Bijkomende VTE’s
:

635
376
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3. Randvoorwaarde 5: Armoede en Welzijn
VZW Kind en Taal
Instapje :
 500 gezinnen in begeleiding in 13 SALK gemeenten
 381 via huisbezoeken
 49 via groepsaanbod (wekelijkse instapuurtjes)
 70 Genkse gezinnen (met Genkse middelen buiten het SALK – cf. LDE erkenning)

Pedagogische Taaltrainers:
 76 klassen = 1520 gezinnen
Verspreid over Heusden-Zolder, Hasselt, Leopoldsburg, Beringen, Genk, Houthalen, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen,
Lanaken, Bilzen, Tongeren en Sint-Truiden
 50 actieve vrijwilligers

46
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3. Randvoorwaarde 5: Armoede en Welzijn
Kinderopvang:
 210 bijkomende plaatsen:
- 2014: 120 plaatsen
- 2015: 90 plaatsen
Gefaseerde realisatie: d.d. 31-12-2014: 87 plaatsen gecreëerd
Nog te realiseren: 33 plaatsen
Tweede oproep voor 90 plaatsen in oktober 2014 gelanceerd – beslissing 16 januari 2015

31 mei 2015: 197 plaatsen gerealiseerd – 13 plaatsen extra opvolging
Provinciale inzet: 3 miljoen euro Vanaf 1 januari 2017: Vlaamse subsidie in regulier kade
CONEO:
 Individueel begeleidingsproject CONEO is beëindigd
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4. Evaluatie SALK

 Evaluatie is lopende (interviews met verschillende stakeholders)
 Timing = validatie evaluatienota door Vlaamse Regering december 2015
 Monitoring projectfiches: actualisatie tegen 20/11/2015
 Aandachtspunten in de evaluatie
 Infrastructuur/mobiliteitsdossiers
 Onderwijs

 Kansarmoede mijngemeenten
 Continuïteit: maximale inbedding in Vlaamse reguliere beleid
…
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