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BINNENLAND
VLAAMSE OVERHEID
AANDUIDING EN BEOORDELING VLAAMSE TOPAMBTENAREN
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Een nog niet op de website vrijgegeven rapport van het Rekenhof over de ‘selectie en
aansturing’ van ‘topkaderfuncties bij de Vlaamse overheid’ geeft meer slechte punten
aan de Vlaamse ministers dan aan Jobpunt Vlaanderen, dat door de nieuwe regering
bedankt wordt voor zijn diensten.
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Vlaanderenzet
‘Ambrassade’

zes mensen op straat

De Ambrassade, de organisatie die de Vlaamse Jeugdraad ondersteunt, zet zes mensen op straat.
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