Thema Anticipate 2016 : De Brusselse paradox
Uitdaging
Hoewel de paradox van de werkgelegenheid in Brussel in het verleden al vaak beschreven is, is het nog
steeds een actueel probleem waarvoor nog geen oplossing is gevonden. Ondanks de oorzaken van dit
probleem (verdwijnen van industrie in het Gewest, schoolverlaters, etc.), zijn er nog een aantal
oplossingen die nog niet zijn onderzocht.
Algemeen kan de situatie begrepen worden als een onevenwicht tussen de arbeidsmarkt en het aanbod
human ressources in het Gewest. Uit deze vaststelling kunnen drie mogelijke oplossingen worden
afgeleid.
De eerste oplossing bestaat erin het profiel van werkzoekenden en de behoeften van de arbeidsmarkt
beter op elkaar af te stemmen. Hoewel dit onderwerp al enkele jaren wordt bestudeerd, kan het
interessant zijn om te kijken naar de maatregelen die buiten het Gewest zijn genomen en die in Brussel
zouden kunnen worden toegepast. De belangrijkste maatregelen die worden genomen, betreffen
jongeren. Momenteel is er geen kennis van de ervaringen van deze specifieke doelgroep in verband met
de arbeidsmarkt en de verschillende maatregelen die het Gewest heeft genomen.
De tweede oplossing is de ontwikkeling van sectoren in het Gewest waarvoor geen specifieke opleiding
noodzakelijk is. Hoewel bepaalde sectoren al in het Gewest aanwezig zijn, zoals de horeca bijvoorbeeld,
zijn andere sectoren verdwenen. Zo hebben de industrieën met niet-voedselverwerkende processen het
Gewest reeds lang geleden verlaten. Een nieuwe dynamiek die wordt ondersteund door nieuwe
economische modellen zoals de circulaire economie, vindt stilaan haar plaats in het Gewest. Er bestaan
een aantal opportuniteiten die de basis kunnen vormen van een industriële revival in het Gewest (urban
manufacturing, terugkomst van artisanale initiatieven, deeleconomie, etc.). Hoe kan het Gewest deze
initiatieven ondersteunen? Hoe kan ze de huidige wettelijke obstakels wegnemen?
De derde oplossing moet nog verkend worden. Welke nieuwe opportuniteiten kunnen deze problemen
oplossen? We zien dat dankzij de collaboratieve economie nieuwe werkwijzen ontwikkeld worden.
Bepaalde werkwijzen vereisen een zelfstandig statuut van mensen die nieuw zijn op de arbeidsmarkt. Is
dit een oplossing? Wat is de impact op het Brussels economisch weefsel? Zijn er modellen die
geïmplementeerd kunnen worden ?
Kader
Zoals eerder vermeld, zijn er verschillende benaderingen nodig om dit probleem op te lossen. Wat
vorming en onderwijs betreft, zijn er al een groot aantal studies over deze situatie verschenen. Het is dus
belangrijk om een originele benadering te hanteren die de jongeren betreft of een onderzoek-actie project
dat wordt geleid in samenwerking met Brusselse stakeholders.
Wat het verdwijnen van de industrie in het Gewest betreft, volstaat het om beroep te doen op de
verschillende studies die reeds gedaan zijn binnen de Brusselse publieke stakeholders in termen van
urbanisatie of circulaire economie.

