
 

 

 
 
 
 

UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN EEN OVERLEGCOMMISSIE BESTAANDE UIT PARLEMENTSLEDEN EN BIJ 

LOTING GEKOZEN BURGERS 
 
 
 
 

 
Beste burger, 
 

Net als 9999 andere Brusselaars werd u bij loting gekozen voor de tweede overlegcommissie van het 
Parlement francophone bruxellois. 
 

De overlegcommissies werden door het Parlement ingesteld. Ze zijn samengesteld uit 36 bij loting 
gekozen personen uit de Brusselse bevolking van minstens 16 jaar oud en 12 parlementsleden. Zij 
hebben de opdracht aanbevelingen te formuleren over een bepaald onderwerp. 
 

De tweede overlegcommissie van het Parlement francophone bruxellois zal een antwoord geven op de 
volgende vraag: 
 

Hoe kunnen we alternerende opleidingen verbeteren en omvormen tot een beter instrument voor 
ontplooiing, toegang tot werk en beroepsomschakeling in Brussel en hoe kunnen we de Brusselse 
werkgevers uit de private en publieke sector hierbij betrekken?1 

 

Deze vraag impliceert keuzes en uw stem telt. U zult documenten ontvangen, experts ontmoeten en u 
zult al uw vragen kunnen stellen. In kleine groepen zult u naar de anderen kunnen luisteren en uw 
mening kunnen geven in een sfeer van gelijkheid en vertrouwen, een mening kunnen vormen en 
deelnemen aan de uitwerking van een gezamenlijk antwoord op de gestelde vraag. 
 

Het Parlement francophone bruxellois verbindt zich ertoe gevolg te geven aan de door de 
overlegcommissie aangenomen aanbevelingen, door ministers te interpelleren of door bijvoorbeeld een 
nieuw decreet voor te stellen. Negen maanden later zult u ook worden uitgenodigd voor een 
vergadering in het Parlement over het gevolg dat werd gegeven aan de aanbevelingen die zijn 
aangenomen door de overlegcommissie waaraan u hebt deelgenomen. 
 
Als u een idee wilt krijgen van wat deelname aan een overlegcommissie inhoudt, vindt u op het platform 
www.democratie.brussels een video met getuigenissen van burgers die deelnamen aan de 
overlegcommissies in 2021. 
De nieuwe overlegcommissie zal verschillende keren vergaderen volgens de onderstaande kalender. Uw 
deelname aan al deze ontmoetingen is dus vereist:  
 

Vrijdag 10 juni 
vanaf 18.00 uur 

Kennismaking en voorstelling van het proces aan alle deelnemers 

Zaterdag 11 juni 
volledige dag 

Ontmoeting met de experts en eerste gedachtewisselingen tussen de deelnemers 

Zaterdag 25 juni 
volledige dag 

Ontmoeting met de experts en reflectie in kleine groepen 

Zondag 26 juni 
volledige dag 

Opstelling van de aanbevelingen 

                                                                 
1 Alternerende opleidingen openen de deuren tot bijna 200 beroepen door een bedrijfsstage en een praktische en 

   theoretische opleiding te combineren in de vorm van een cursus. Ze zijn vooral gericht op jongeren, volwassenen, werkzoekenden of mensen 
die 
   hun loopbaan een nieuwe wending willen geven. 

http://www.democratie.brussels/


 

 

Zaterdag 2 juli 
volledige dag 

Bespreking van de amendementen en aanbevelingen 

Donderdag 7 juli 
vanaf 18.00 uur 

Stemming over de amendementen en aanbevelingen 

Woensdag 13 juli 
vanaf 18.00 uur 

Voorstelling en goedkeuring van het verslag van de werkzaamheden, drankje ter 
afsluiting. 

 

Alles zal in het werk worden gesteld om uw deelname te vergemakkelijken, zoals het organiseren van 
workshops voor uw kinderen in het Parlement of elke andere specifieke begeleiding. Aarzel dus niet om 
ons bij uw inschrijving op de hoogte te brengen van elke bijzondere behoefte waaraan wij kunnen 
voldoen. 
Bovendien zal uw deelname worden vergoed (70,82 euro per vergadering) en uw verplaatsingskosten 
naar Brussel zullen worden terugbetaald. 
 

Hebt u zin om aan deze overlegcommissie deel te nemen? Schrijf u dan in ten laatste op 18 mei 2022 op 
het platform https://democratie.brussels (24 uur per dag toegankelijk). Indien u moeilijkheden 
ondervindt, kunt u ons bellen op het nummer 0800 35 257 (gratis nummer toegankelijk op maandag en 
woensdag van 14 tot 17 uur, op dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 17 tot 20 uur). 
 

Er zal een tweede loting worden gehouden onder de ingeschreven personen, op basis van de 
statistieken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De overlegcommissie zal zo de diversiteit van de 
Brusselse bevolking weerspiegelen. Indien u bij deze tweede loting wordt geselecteerd, ontvangt u zo 
snel mogelijk een brief en een e-mail met een bevestiging. 

 

Indien u nog vragen hebt, aarzel niet om contact met ons op te nemen op bovenstaand nummer. Dit 
nummer is ook toegankelijk voor uw begeleiders (bijvoorbeeld als u een handicap hebt). U kunt ons ook 
mailen via contact@democratie.brussels en onze FAQ’s raadplegen op  
www.democratie.brussels/pages/faq_platform. 
 

Deze uitnodiging is strikt persoonlijk.2 
 

Met vriendelijke groeten,  
 
 
 
 

 

Magali PLOVIE, Mohamed OURIAGHLI, Bruno VANLEEMPUTTEN, 
Voorzitster van het Parlement 
francophone bruxellois 

Voorzitter van de Commissie 
Onderwijs, Beroepsopleiding, 
Personen met een handicap, 
Leerlingenvervoer, 
Kinderdagverblijven, Cultuur 
en Toerisme 

Griffier van het Parlement 
francophone bruxellois 

 

                                                                 
2 Voor de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen we naar de privacyverklaring 

   op het platform https://democratie.brussels.  
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