PERSBERICHT
« PRIMEUR: VLAAMSE, WAALSE EN FRANSE WERKZOEKENDEN VOLGEN SAMEN
HEFTRUCKOPLEIDING IN HET VDAB-OPLEIDINGSCENTRUM IN REKKEM. »
In het VDAB-opleidingscentrum op de transportzone LAR in Rekkem volgden in de loop van de
maand oktober voor het eerst werkzoekenden uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk samen een
heftruckopleiding. Op het einde van de opleiding konden de cursisten zowel het Belgische als het
Franse heftruckattest bekomen waardoor zij in beide landen als heftrukchauffeur aan de slag
kunnen.
Op 1 oktober startten 4 werkzoekenden van VDAB, 2 werkzoekenden van Le Forem en 4
werkzoekenden van Pôle emploi een opleiding tot heftruckchauffeur. Het eerste gedeelte van de
opleiding bestond uit 9 halve dagen taalopleiding zodat de Franstalige kandidaten een basiskennis
Nederlands konden verwerven en de Nederlandstalige kandidaten de vakspecifieke Franse termen
konden aanleren. Daarna volgde het theoretisch gedeelte van de opleiding. De theorie konden de
cursisten volgen in hun eigen moedertaal. Het praktische gedeelte van de opleiding dat hierop
volgde, werd dan weer afwisselend in het Nederlands en het Frans gegeven door zowel een
instructeur van VDAB als een instructeur van Le Forem.
Op de laatste twee dagen van de opleiding, donderdag 25 en vrijdag 26 oktober, konden de cursisten
in één keer zowel het Belgische als het Franse heftruckattest behalen mits het slagen in de testen die
werden afgenomen door de Franse organisatie ASSIFEP. Dit is een belangrijke troef want het Franse
attest CACES is vereist om in Frankrijk te kunnen werken als heftruckchauffeur. Dit attest wordt ook
aanvaard in België terwijl het Belgische attest niet geldig is in Frankrijk. Dankzij deze opleiding wordt
dit euvel uit de weg geholpen.
Van de tien cursisten die de opleiding startten, haalden zeven de eindmeet. Alle zeven behaalden ze
het Franse CACES-attest en vijf van hen behaalden tevens het Belgische heftruckattest.
Deze opleiding kwam tot stand binnen het kader van het Interreg V-proje t Grenzeloos
Te erkstellen . Binnen dit proje t erken de drie pu lieke diensten oor te erkstelling – VDAB, Le
Forem en Pôle emploi Hauts-de-France – samen om de hindernissen voor de grensoverschrijdende
mobiliteit op de Franse en Belgische arbeidsmarkt te verkleinen. Hierin worden zij gesteund door 12
partners, met name werkgevers- en vakbondsorganisaties, publieke actoren op het vlak van
economische en territoriale ontwikkeling en de onderwijs- en opleidingswereld.
Meer info : inge.peeraer@vdab.be - 0474 84 00 43
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De cursisten en instructeurs van de eerste grensoverschrijdende heftruckopleiding.
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