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de 100 jongeren. De jaarlijkse stroom van onge-
kwalificeerde jongeren (8000 jongeren) uit het on-
derwijs blijft een structurele voedingsbodem voor 
de jeugdwerkloosheid. Zonder enige kwalificatie 
de schoolbanken verlaten, blijft de beste garantie 
om lang werkzoekend te blijven.

VDAB is in 2007 gestart met een Jeugdwerkplan. 
Voor het realiseren van de Europese jongerenga-
rantie bouwt minister Muyters verder op dat plan. 
VDAB bereikt na vier maanden slechts 90% van de 
jongeren met een eerste actie. Van de groep die na 
vijf maand nog niet aan het werk is, krijgt slechts 
65% persoonlijke begeleiding, 15% zou geen nood 
hebben aan persoonlijke begeleiding en bij 25% 
van deze jongeren is de dienstverleningsnood nog 
niet bepaald.

Een jongerengarantie die 100% van de jonge werk-
zoekenden, ook de laaggeschoolden en de onge-
kwalificeerden, binnen de vier maanden een kwa-
litatieve begeleiding, stage, opleiding of job aan-
biedt, lijkt veraf. Welke maatregelen kunnen voor 
jonge werkzoekenden wel een echte garantie op 
een duurzame job zijn?

Goede startkwalificatie

Tienduizenden jongeren thuis laten wachten op een 
job na een schoolloopbaan van minstens vijftien jaar, 
is een heel slecht signaal vanuit de samenleving. 
Het behalen van een goede startkwalificatie die on-
middellijk kansen op een job biedt, zou voor elke 
jongere het eindresultaat van de schoolloopbaan 
moeten zijn. Daarom vragen wij werk te maken van 
de hervorming van het secundair onderwijs, waar-
door het watervalsysteem en de opsplitsing tussen 
ASO, TSO, KSO en BSO verdwijnt en het technisch 

Sociale partners

Vlaams ABVV

Eind 2012 luidde de Europese Commissie de alarm-
bel. De jeugdwerkloosheid trof bijna een op vier 
van de Europese jongeren. Daarom voerde de Eu-
ropese Commissie in 2013 de jongerengarantie in. 
De lidstaten werden aangespoord om elke jongere 
binnen de vier maanden een kwalitatieve stage, 
begeleiding, opleiding of liever nog een job te ga-
randeren. Welke kansen hebben jongeren drie jaar 
later op de Vlaamse arbeidsmarkt? Is Vlaanderen 
erin geslaagd de jongerengarantie voor elke jon-
gere te realiseren?

Hoeraberichten over de dalende jeugdwerkloos-
heid duiken geregeld op. De realiteit zet ons snel 
terug met de voeten op de grond. In 2015 waren 
er in Vlaanderen gemiddeld 46 004 jongeren werk-
zoekend. Door de inschakelingsuitkering te beper-
ken in de tijd (drie jaar) en een maximumleeftijd 
van 25 jaar in te voeren, verdwenen duizenden 
jongeren uit de statistieken. Door het invoeren van 
een diplomavereiste tot 21 jaar, verdwijnen jaar-
lijks bijkomend duizenden jongeren uit de cijfers. 
In de realiteit wachten er dus gemiddeld 60 000 
jongeren op een job. Jongeren schrappen uit de 
statistieken betekent niet dat zij aan het werk zijn. 
Het betekent veeleer dat ze noodgedwongen bij 
het OCMW aankloppen voor een leefloon of lan-
ger in hotel mama of papa blijven wonen. Boven-
dien verdwijnen ze ook van de radar bij VDAB 
en zien ze hun kansen op begeleiding naar werk 
slinken.

Ongeveer de helft van de jonge werkzoekenden 
is laaggeschoold. Deze groep wordt het hardst ge-
troffen. De werkloosheidsgraad bedraagt bij deze 
groep 28%. Vlaanderen neigt meer en meer naar 
een duale arbeidsmarkt. Van de hooggeschoolden 
vinden 80 van de 100 jongeren binnen het jaar een 
job. Bij de laaggeschoolden zijn dat slechts 39 van 
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onderwijs opgewaardeerd wordt. We vragen ook in 
te zetten op een betere studiekeuzebegeleiding.

Niet besparen, maar fors inzetten op gelijke kansen 
(sociale mix via inschrijvingsdecreet, beperking stu-
diekost, financiering via gelijkekansenindicatoren, 
taallessen, enzovoort) blijft essentieel om de onge-
lijke startkansen te reduceren.

Voor jongeren die het moeilijk krijgen tijdens de 
schoolloopbaan, moet meer ingezet worden op 
persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten 
en time-outtrajecten. Het moet hen de kans geven 
mits extra begeleiding en tijd toch een diploma 
te behalen. Ook bij het nieuwe ’duaal leren‘ mag 
de zwakkere doelgroep niet worden vergeten. De 
laagdrempelige mogelijkheden voor tweedekans-
onderwijs moeten verder uitgebouwd worden.

Vlotte overgang onderwijs-
arbeidsmarkt

Wanneer jongeren de school verlaten, zouden ze 
kennis op zak moeten hebben over de arbeidsmarkt: 
wat zijn mijn rechten en verplichtingen, hoe schrijf ik 
mij in als werkzoekende, hoe zoek ik een job, enzo-
voort. Daarom vragen wij dat ‘werknemerschap’ in 
de eindtermen wordt opgenomen. VDAB en de vak-
bonden kunnen schoolverlaterslessen organiseren.

Omdat vandaag te veel jongeren van de radar ver-
dwijnen nadat zij het onderwijs (succesvol of min-
der succesvol) verlaten, vragen wij een automatische 
koppeling tussen de databanken van onderwijs en 
VDAB. Op die manier zijn deze jongeren automa-
tisch bij VDAB gekend en kunnen ze door VDAB 
sneller en gemakkelijker worden bereikt en begeleid.

Daarenboven vragen wij ook de diplomavereiste 
voor jongeren onder de 21 jaar bij de inschakelings-
uitkering onmiddellijk op te heffen. Wanneer deze 
zwakkere jongeren ook recht hebben op een in-
schakelingsuitkering, zullen zij zich sneller inschrij-
ven bij VDAB, toegang krijgen tot het aanbod van 
VDAB en gemotiveerder zijn om mee te werken.

Jongerengarantie plus

VDAB zou veel sneller en intensiever op de bal 
moeten spelen, vooral voor de ongekwalificeerde 
en laaggeschoolde jongeren. De samenwerking 
op lokaal vlak tussen VDAB, OCMW en de lokale 
overheden en partners is hierbij essentieel. Lokale 
actieplannen zijn cruciaal. Het aantal kwaliteitsvolle 
begeleidingstrajecten, stages en opleidingen moet 
voor deze doelgroep verhoogd worden. Het is es-
sentieel dat een dergelijk traject altijd de kortste 
weg naar een job inhoudt.

Voldoende jobs voor jongeren

Een echte jongerengarantie houdt in dat jongeren 
zo snel mogelijk een duurzame job vinden die 
aansluit bij hun opleiding. Maar dan moeten er 
wel werkgevers bereid zijn (ook laaggeschoolde) 
jongeren aan te werven. Daar wringt nu eenmaal 
vaak het schoentje. Wij willen ook de werkgevers 
activeren. Wij vragen een engagement van werk-
gevers om jongeren aan te werven en voor hen 
ook werkervarings- en stageplaatsen te voorzien.

Daarom willen wij de RSZ-doelgroepkorting voor 
jongeren versterkt inzetten op de laaggeschoolde 
jongeren, zodat de loonkost gedurende drie jaar 
fors wordt gedrukt. Werkgevers moeten gestimu-
leerd worden om die groep kansen te bieden, ver-
mits hun kans op werk na een jaar momenteel maar 
39% bedraagt (ten opzichte van 80% voor hoogge-
schoolden). Bovendien moeten de werkervarings- 
en stageplaatsen voldoende kwalitatief zijn. Na die 
stage moet er uitzicht zijn op een echte job. Wij 
roepen de federale en Vlaamse Regering, VDAB en 
de werkgevers op om via deze maatregelen alle 
jongeren een ‘echte garantie’ op een duurzame job 
te bieden.

Helga Coppen
Vlaams ABVV


