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Zo ook in Herk-de-Stad. 
PWA-voorzitster Caroline 
Van Gutschoven waarschuwt 
echter dat dit succesverhaal 
ook zijn valkuilen kent, en 
dat het bij momenten ach-
ter de schermen al eens kan 
rommelen.

Voorzitster
De PWA-beheerraad is een 
afspiegeling van het gemeen-
tebestuur, aangevuld met de 
sociale partners waaronder 
het ACV. Het is vanuit haar 
werkervaring bij het ACV dat 
Caroline Van Gutschoven er-
voor koos de taak van PWA-
voorzitster op zich te nemen. 
De voorbije jaren kwam ze 
immers vaak in aanraking 
met mensen die moeilijk aan 
werk raakten omwille van 
hun afkomst, lage scholings-
graad of leeftijd.

“Het is belangrijk dat we 
voor deze mensen werk op 
maat creëren en dat we hen 
extra begeleiden in het zoe-
ken naar en het behouden 
van hun job. Alleen zo kun-
nen zij uit de werkloosheid 
raken en vooral, eruit blij-
ven,” meent Caroline.

Jobs op maat
In zo’n beheerraad heeft ook 
elke vakbond recht op een 
mandaat. Het is de taak van 
de vakbond om de belangen 
van de werknemers te verde-
digen en de arbeidsomstan-
digheden zo gunstig mogelijk 
te maken. 

Om die reden zou het mis-
schien het overwegen waard 
zijn dat het PWA in Herk-de-
Stad samen met de PWA’s van 
Lummen en Halen samen een 
initiatief inzake sociale eco-
nomie uitdoktert voor lang-
durig werkzoekenden. “Om-
dat er een hardnekkige kern 
van laaggeschoolde vrouwen 
van 35 en ouder is. Omdat 
poetswerk vaak te zwaar is 
voor hen, raken ze maar niet 
aan de slag”, meent Caroline, 
die het noodzakelijk vindt 

om jobs op maat te vinden 
of te creëren, aangepast aan 
deze doelgroep.

Middelen
“Wij zijn voorstanders van 
lokaal beheerde PWA’s en 
een verplichte besteding van 
PWA-middelen aan lokale 
tewerkstellingsprojecten, 
vormings- en opleidingsini-
tiatieven”, zegt Caroline. 
“Wij willen meer kansen ge-
ven aan mensen die op dit 
moment uit de boot vallen 
op de arbeidsmarkt. Het is 
dan ook belangrijk dat onze 
PWA-middelen expliciet 
worden besteed aan de kan-
sengroepen die moeilijk aan 
werk geraken, en dit door te-
werkstellingsmogelijkheden 
te creëren. Hierdoor hebben 
ze de mogelijkheid om later 
door te stromen naar ge-
woon werk, wat uiteindelijk 
toch de bedoeling is.”

Dupe
Maar ook achter de scher-
men van de beheerraad loopt 
het niet altijd zoals het hoort. 
Sinds de verkiezingen van 
oktober 2006, waarbij een 
nieuwe voorzitter, onder-
voorzitter, penningmeester 
en secretaris werden verko-
zen, zit het niet meer snor in 
Herk-de-Stad.

Zo kondigde een SP.A-sche-
pen op voorhand al via een 
website aan PWA-voorzitster 
te zijn. Meer nog, ook in een 
gemeentelijke infobrochure 
kreeg zij deze titel mee.

Helaas draaide het voor de 
betrokken schepen anders 
uit en werd Caroline Van 
Gutschoven voorzitter. Met 
alle gevolgen van dien.

“Mij maakt het in principe niet 
uit wie voorzitter is, zolang er 

maar constructief gewerkt 
wordt,” zegt Caroline. “Het 
belangrijkste is dat het dien-
stencheque-bedrijf er op 
vooruitgaat.” Dat de pen-
ningmeester ondertussen 
weigert de documenten, on-
der andere voor de betaling 
van de syndicale premies, 
de verzekering van het busje 
van de mindermobielen-cen-
trale, de telefoonrekeningen, 
... te ondertekenen, kan ook 
al op niet veel begrip reke-
nen. “Het is niet goed te pra-
ten dat de werknemers niet 

krijgen waar 

ze recht op hebben omwille 
van wat gekwetste ego’s. 
De werknemers zijn hier de 
dupe van en dit kan absoluut 
niet,” meent Caroline. 

“Hopelijk weten ze binnen 
de kortste keren het pad  te 
effenen zodat we opnieuw 
aan de slag kunnen rond de 
thema’s die belangrijk zijn, 
namelijk tewerkstelling en 
werkgelegenheid.”

■ Sinds 2003 hebben heel 
wat bestaande Plaatselijke 
Werkgelegenheidsagent-
schappen (PWA’s) zich la-
ten erkennen als diensten-
cheque-bedrijf. Zo konden 
deze PWA’s werkzoekenden 
via dienstencheques tewerk-
stellen. Met succes, zo blijkt, 
want in Limburg alleen al 
werkten vorig jaar 9.000 
mensen – vooral vrouwen 
– in een dienstencheque-be-
drijf. 

■ Sinds 2003 hebben heel 
wat bestaande Plaatselijke 
W k l h id

“Als er maar constructiefconstructief wordt gewerkt”
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