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voorbeeld: de studie leidt quasi enkel toe naar de 
werkloosheid.

Bovenop deze vaststelling is de problematiek van de 
NEET-jongeren (not in education, employment or 
training) zorgwekkend. Binnen Vlaanderen gaat het 
al gauw om negen à tien procent van de  jongeren 
tussen 15 en 24 jaar. In grootstedelijke contexten 
als Antwerpen telt de groep ongeveer 7000 jonge-
ren. Die realiteit werd overigens al door de  sociale 
partners onderkend in het loopbaan akkoord, waar 
een apart beleid met collectieve sessies werd uit-
geschreven voor jonge werklozen in grootsteden. 
De problematiek van de NEET’s is niet alleen pro-
blematisch vanuit het perspectief van de latere te-
werkstellings- en ontwikkelkansen van deze jonge-
ren, maar ook vanuit samenlevingsoogpunt. Zeker 
omdat hier ook sprake is van een oververtegen-
woordiging van jongeren van allochtone afkomst. 
Belangrijk zal zijn om een methodiek te ontwikke-
len die jongeren op een gepaste manier opvist en 
ze opnieuw richting een (beroeps)opleiding ofwel 
naar de arbeidsmarkt brengt. Des te sneller deze 
jongeren opnieuw bereikt worden, des te groter 
hun kansen later op de arbeidsmarkt zullen zijn.

Langs de beleidsmatige kant is er alvast geen ge-
brek aan maatregelen. In andere bijdragen van dit 
Over.Werk-nummer wordt het beleid geschetst bin-
nen VDAB en de wijze waarop het jongerengaran-
tieplan in Vlaanderen is gerealiseerd. Ook op vlak 
van onderwijs zijn er al diverse actieplannen en 
conceptnota’s gelanceerd gericht tegen schooluit-
val. Zonder in deze bijdrage een evaluatie te maken 
van elk van de bestaande maatregelen, willen we 
enkele bekommernissen vanuit werkgeversoog-
punt belichten. In concreto kunnen deze bekom-
mernissen opgedeeld worden in twee categorieën: 
alles rond het verbeteren van skills en vaardighe-
den en langs de andere kant de maatregelen gere-
lateerd aan de arbeidsmarkt.

Inzake de jongerenwerkloosheid zijn er een aantal 
frappante vaststellingen die ons moeten doen na-
denken over de bijsturing van het beleid.

Een eerste vaststelling is dat de jongerenwerkloos-
heid binnen België sterk uitgesproken is in het Brus-
sels en Waals Gewest (respectievelijk 40% en 33% 
in 2014), terwijl Vlaanderen het relatief goed doet 
(16% in 2014). Dit betekent geenszins dat Vlaande-
ren hier geen actie dient te ondernemen, maar de 
problematiek is hier minder urgent dan in de ande-
re gewesten. Al valt nog af te wachten welke impact 
de vluchtelingen, onder wie ook veel jongeren, zul-
len hebben op de Vlaamse arbeidsmarkt. Op basis 
van de eerste indicaties kan geconcludeerd worden 
dat deze niet overeenkomen met hooggeschoolde 
en bijgevolg direct inzetbare werkzoekenden, zoals 
dat wel het geval is in een aantal van onze buurlan-
den. 27% van de vluchtelingen heeft een leeftijd tus-
sen 18 en 24 jaar en is overwegend laaggeschoold.

Een tweede vaststelling is de relatief gelijklopende 
tendens van de jongerenwerkloosheid over alle 
gewesten heen, die voornamelijk de economische 
cyclus doorloopt en de naweeën van de financieel-
economische crisis aantoont. Sinds begin jaren 90 
stellen we bovendien een geleidelijke en langzame 
verhoging vast van de werkloosheidsgraad naar 
leeftijd.

Een derde vaststelling is dat de kans op werkloos-
heid het meest uitgesproken is bij jongeren die de 
school ongekwalificeerd verlaten (geen diploma 
secundair onderwijs), alsook bij de middenge-
schoolden, in het bijzonder voor zij die het ASO 
doorliepen. Een analyse op basis van de jaarlijkse 
schoolverlatersenquête van VDAB toont bovendien 
aan dat er binnen een kwalificatieniveau wezen-
lijke verschillen zijn tussen studierichtingen, zowel 
op secundair als op hoger niveau. De studierich-
ting ‘handel’ binnen het beroepsonderwijs is zo een 
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De grootste bekommernis is dat er gericht moet 
worden bijgestuurd op vlak van de mismatch op 
de arbeidsmarkt. Te veel jongeren volgen onder-
wijs in studierichtingen die slechte of minder goe-
de kansen bieden op een arbeidsmarkt. Uiteraard 
heeft het onderwijs een eigen finaliteit die verder 
gaat dan het opleiden van toekomstige werkne-
mers. Het Vlaamse onderwijssysteem produceert 
vandaag meer denkers dan doeners. Onze ar-
beidsmarkt heeft echter nood aan beiden. Daarom 
is het enerzijds nodig dat de schotten tussen ver-
schillende studierichtingen worden weggewerkt 
en dat anderzijds ook alternerende leerwegen als 
volwaardig worden beschouwd. Toch kan er niet 
voorbijgegaan worden aan het feit dat er studie-
richtingen zijn die hogere werkloosheidskansen 
geven, zoals vrije beeldende kunst in KSO3, hu-
mane wetenschappen in ASO3, publiciteitsgrafiek 
in BSO3, enzovoort. Ook in het hoger onderwijs 
zijn er populaire studierichtingen waarbij tien tot 
twintig procent van de jongeren na een jaar nog 
werkloos is, zoals wijsbegeerte, geschiedenis, taal- 
en letterkunde, enzovoort. Daarenboven is het on-
derwijs is Vlaanderen streng gereguleerd, waardoor 
het inspelen op nieuwe trends vaak (te) veel tijd in 
beslag neemt, met als gevolg dat jongeren niet altijd 
met de laatste trends en technieken mee zijn. Vaak 
zijn de opleidingen die opleiden naar bepaalde 
functies het laatste decennium grondig gewijzigd. 
Een grote meerwaarde voor het onderwijs zou een 
doorgedreven samenwerking kunnen zijn met sec-
toren en sectorfondsen. Dat zou een deel van dit 
probleem kunnen oplossen.

Vele werkgevers kampen met knelpuntvacatures, in 
het bijzonder waar technische of STEM-gerelateer-
de competenties gevraagd zijn. We zijn zeker dat 
de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan 
geremedieerd worden met meer en betere arbeids-
marktinformatie gericht aan leerlingen en hun ou-
ders. De goede samenwerking die reeds is opgezet 
tussen VDAB en het onderwijs kan en moet ver-
der gestructureerd worden uitgebouwd. Bovendien 
mag er ons inziens ook wel wat worden gewied 
in de inflatie aan studierichtingen en onnodige cu-
muls van diploma’s, waarbij te veel jongeren node-
loos lang in het onderwijs blijven hangen.

Jongeren in het voltijds onderwijs brengen veel 
tijd door op de schoolbanken. Niet enkel betere 
arbeidsmarktinformatie kan helpen, maar ook in 

contact treden met de arbeidsmarkt kan voor jon-
geren verademend werken. Werkplekleren en sta-
ges, zowel binnen het secundaire als hoger onder-
wijs, zouden een deugddoende afwisseling kunnen 
zijn en leveren voor jongeren een meerwaarde op, 
aangezien ze relevante ervaring kunnen opdoen 
voor de arbeidsmarkt. Het zorgt er bovendien voor 
dat jongeren geprikkeld worden.

Zonder vooruit te willen lopen op de geplande 
herstructurering van het secundair onderwijs, wil-
len we alvast onze hoop en steun uitspreken voor 
de geplande invoering van het duaal leren. We me-
nen dat met een goede alternering tussen leren in 
klassikaal verband en leren op de werkvloer, en 
het zodoende in contact brengen van leerlingen 
met hedendaagse werkomgevingen en -infrastruc-
tuur, er een kentering mogelijk is. Vele jongeren 
zijn immers schoolmoe, missen praktijkervaring of 
de uitdaging van te werken met de nieuwste tech-
nologie en kunnen zodoende meer leren dan via 
voltijds onderwijs. De grote lijnen van het beleid 
zijn uitgetekend, maar diverse losse eindjes, zoals 
de hoogte van de te betalen vergoeding, zijn nog 
steeds onduidelijk, hoewel verschillende proeftui-
nen binnen duaal leren over enkele maanden van 
start gaan. Belangrijk is dat deze alternatieve vorm 
van leren als een volwaardige leerweg binnen het 
onderwijs gezien wordt.

Binnen het Vlaamse onderwijs wordt er ondertus-
sen, en zal er naar de toekomst toe, meer gewerkt 
worden met de beroeps- en onderwijskwalificaties. 
De onderwijskwalificatie bestaat uit een beroeps-
kwalificatie, aangevuld met een goede algemene 
vorming. Inzake de algemene vorming pleiten wij 
ervoor dat men de Europese sleutelcompetenties, 
met inbegrip van ondernemerschap, als rode draad 
gebruikt. Daarnaast is het certificeren van de be-
roepskwalificaties voor jongeren die dreigen uit te 
vallen, omdat een onderwijskwalificatie op dat mo-
ment niet haalbaar is, een motivator. Op deze wijze 
kunnen de jongeren hun talenten en competenties 
aantonen op de arbeidsmarkt.

Wat betreft de maatregelen inzake de arbeidsmarkt 
is vooreerst het beste tewerkstellingsbeleid een 
goed economisch beleid. Een beleid gericht op het 
aantrekken en behouden van investeringen, het te-
rugdringen van historische loonkosthandicaps en 
het competitief maken van onze regio, biedt de 



38 OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco  1/2016

beste garanties voor tewerkstellingsgroei, waarvan 
alle werkzoekenden, onder wie ook jongeren, pro-
fiteren.

Inzake de activeringsaanpak van VDAB willen we 
een lans breken voor het soepel hanteren van werk-
plekleren en werkervaring. Met het wegvallen van 
de proeftijd is er – alvast vanuit het oogpunt van 
het psychologisch contract tussen werkgever en 
werknemer – een bijkomende en onnodige drem-
pel gecreëerd in de aanwerving van jongeren. Ze 
beschikken veelal over weinig tot geen ervaringen, 
wat het vanuit het oogpunt van een werkgever soms 
risicovol maakt om iemand direct aan te werven. 
Het inzetten van interimarbeid is daarbij één moge-
lijkheid, het soepel hanteren van formules waarbij 
de beide partijen kunnen ‘uitproberen’, is een an-
dere optie. Een veel gebruikt instrument vandaag 
is de individuele beroepsopleiding (IBO), die veel-
vuldig wordt ingezet ten aanzien van jongeren. De 
maatregel is vrij goed gekend en levert daar waar 
hij gebruikt wordt, mooie resultaten op. Toch zit 
er nog meer potentieel in het gebruik van dit soort 
instrumenten, waarbij de klemtoon vooral moet lig-
gen op nog meer promotie van de maatregel bij de 
werkgevers en op soepelheid met betrekking tot de 
opleidingsduur en de aanwervingsverplichting. Het 

verplichten van aanwerving na de opleiding schrikt 
bepaalde ondernemers af, wat uiteindelijk voor de 
jongeren in kwestie tot minder kansen leidt om 
zich te kunnen tonen en bewijzen aan de werkge-
ver. Met de hervorming van het werkplekleren kan 
er mogelijk hierop voldoende worden ingespeeld.

Tot slot zal ook de doelgroepkorting voor jonge-
ren die weldra van start gaat een substantiële in-
centive zijn voor aanwerving door werkgevers. 
De toekomstige jongerenkorting laat zich kenmer-
ken als eenvoudig, voldoende substantieel en vrij 
van voorwaarden, waarbij van belang is dat ook 
de middengeschoolden mee in rekening worden 
genomen. We weten immers dat vele middenge-
schoolden het op de arbeidsmarkt ook niet goed 
doen en we hopen dat met de nodige incentives 
ook zij voldoende kansen krijgen op aanwerving 
en een start van een mooie en duurzame loopbaan.
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