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Jong N-VA

Luik. Andere provincies kwamen niet in aanmer-
king. In Vlaanderen werkt de VDAB al langer in de-
zelfde geest als de jongerengarantie. Al sinds 2008 
engageerde de VDAB zich met het Jeugdwerkplan 
om alle werkzoekende jongeren onder de 25 jaar 
binnen de vier maanden na hun inschrijving een 
dienstverlening op maat aan te bieden. Hier slaagt 
de VDAB ook vrij goed in: 92% van de jongeren 
die werk zoeken, worden binnen de vier maanden 
gecontacteerd door de VDAB. De jongerengarantie 
gaat hier wel een stap verder in en wil dat ieder-
een die de schoolbanken verlaat, ongeacht of ze 
ingeschreven zijn bij een arbeidsbureau, ten laatste 
vier maanden erna uitzicht heeft op een job, stage, 
leerplek of voortgezette beroepsopleiding. De jon-
gerengarantie viseert onder andere ook specifiek 
de NEET-jongeren (not in education, employment 
or training) die vaak niet bekend zijn bij de VDAB.

In het kader van begeleiding op maat van jonge-
ren werden er de laatste jaren al goede maatrege-
len getroffen door de Vlaamse minister van Werk, 
Philippe Muyters (N-VA). Zo worden specifiek de 
NEET-jongeren opgespoord via koppelingen van 
onderwijsdata met databanken van de VDAB. De 
komende drie jaar wordt bijna elf miljoen euro 
geïnvesteerd in extra arbeidsbegeleiding op maat 
van jongeren zonder diploma. Via uitbreiding naar 
heel Vlaanderen van de zogenaamde WIJ-trajecten, 
die al successen kenden in dertien centrumsteden, 
zal het aantal begeleide jongeren zonder diploma 
sterk toenemen. In Brussel werd een samenwer-
king gerealiseerd tussen Actiris en VDAB Brussel 
om jongeren te begeleiden naar werk. In Antwer-
pen werd een kwalitatieve en kwantitatieve studie 
van het aantal NEET-jongeren besteld om zo een 
beter zicht te krijgen op de problematiek. Deze 
specifieke initiatieven kunnen volgens Jong N-VA 
een sterke invloed hebben op individueel vlak en 
moeten zeker verdergezet en verder ondersteund 
worden vanuit de regering.

De jongerenwerkloosheid in Vlaanderen daalde in 
2015 voor de vijfde keer op rij. Toch is met 15,6% 
de werkloosheidgraad bij jongeren nog steeds 
te hoog. Hoewel er dus al duidelijk verbetering 
merkbaar is door steeds meer initiatieven, blijft 
het belangrijk om hier aandacht aan te schenken. 
Er blijven immers aanzienlijke verschillen op vlak 
van werkloosheidsgraad afhankelijk van de regio, 
diploma en origine. Zo blijven laaggeschoolden, 
migranten van de tweede generatie en inwoners 
van grootsteden onderpresteren. Brussel is altijd al 
koploper geweest in de graad van werkloosheid 
bij jongeren. Maar daarnaast mogen we ook an-
dere steden in Vlaanderen niet uit het oog te verlie-
zen. In Antwerpen zien we in maart 2016 dat 6171 
jongeren, of zo’n 27,2%, werkloos zijn. Maar ook 
in steden als Gent (25,8%), Hasselt (20,9%), Genk 
(25,1%) of Mechelen (22,8%) blijft de jongeren-
werkloosheidsgraad hoog. Jong N-VA meent dat de 
kracht van verandering op vlak van werkloosheid 
reeds haar vruchten begint af te werpen.

Om de hoge werkloosheidsgraad bij jongeren aan 
te pakken, is het uiteraard belangrijk dat er ook 
genoeg werkgelegenheid is. Het huidig beleid heeft 
volop ingezet op jobcreatie door de loonkost voor 
de werkgevers te verlagen (indexsprong en lasten-
verlaging) waardoor onze bedrijven terug concur-
rentieel zijn geworden. Het resultaat konden we 
reeds vorig jaar al waarnemen: in december 2015 
werden al 12,7% meer vacatures rechtstreeks ge-
meld aan de VDAB dan in 2014.

Daarnaast dienen deze jobs ook ingevuld te wor-
den door jongeren en dienen de jongeren toegeleid 
te worden naar de arbeidsmarkt. Met de jonger-
engarantie vraagt Europa aan België om een aantal 
initiatieven op te starten die zorgen voor begelei-
ding op maat van jongeren in hun zoektocht naar 
werk. Europa wees 42,4 miljoen euro toe voor de 
periode 2014-2015 aan Brussel, Henegouwen en 
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Daarnaast wordt er ook al ingezet op een betere 
aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Zo werd 
in de Vlaamse Regering goedkeuring gegeven voor 
een verdere concretisering van het duaal leren en 
werken. Naast leren op school wordt ook ingezet op 
leren op de werkvloer. Zo worden de jongeren beter 
voorbereid op de arbeidsmarkt. Ook vinden steeds 
meer richtingen die beter aansluiten op de vraag 
van de arbeidsmarkt, zoals de STEM-richtingen, hun 
ingang in de scholen. Deze nieuwe focus op weten-
schap en technologie sluit aan bij de steeds groter 
wordende vraag in het bedrijfsleven naar ingenieurs 
en techniekers. Jong N-VA gelooft dat een goede 
voorbereiding reeds begint bij een goede scholing 
en dat hier zeker verder moet worden op ingezet.

Ook de arbeidsmarkt zelf moet blijven evolueren 
en de creatie van banen moet op het voorplan blij-
ven. Het loonmatigingsbeleid en de recente taxshift 
van de federale regering zal wellicht de werkge-
legenheid doen toenemen, maar de loonkosten in 
ons land blijven nog steeds te hoog. Dit maakt ons 
land niet aantrekkelijk voor bedrijven. Specifiek 
voor jongeren werd in het doelgroependecreet een 
vermindering voorzien van sociale zekerheidsbij-
dragen voor werkgevers die jongeren aanwerven. 
Verder denkt Jong N-VA dat met een meer flexi-
bel arbeidsmodel en ontslagstelsel er meer kansen 
kunnen gecreëerd worden voor jonge werknemers. 
Jong N-VA is er rotsvast van overtuigd dat jongeren 
een belangrijke aanvulling kunnen brengen door-
dat ze nieuwe technieken, methodes en theorieën 
aanbrengen. Dit biedt zeker een meerwaarde naast 
de ervaring van de oudere werknemers.

Verder blijft er een discrepantie tussen vraag en 
aanbod op vlak van vaardigheden. De lijst van 
knelpuntberoepen is bijvoorbeeld de laatste tien 
jaar nauwelijks veranderd. Jong N-VA vindt dat er 
meer moet ingezet worden op arbeidsmarktbeleid 
en dit door het verder over te dragen naar de ge-
meenschappen. Jobcreatie moet voornamelijk ge-
beuren in de private sector en de overheid moet de 
omstandigheden creëren om deze groei mogelijk 
te maken.

België is ook het enige land in Europa waar werk-
loosheidsuitkeringen niet beperkt worden in de 
tijd. Jong N-VA wil dan ook de werkloosheidsuit-
kering vervangen door een werkverzekering waar-
mee we de werklozen tijdelijk kunnen opvangen. 
De werkverzekering wordt bepaald door het aantal 
reeds gewerkte jaren, maar is hoe dan ook beperkt 
tot een maximaal tijdsinterval van twee jaar en met 
een degressief karakter.

Ten slotte vindt Jong N-VA dat er de laatste jaren 
zowel in de Vlaamse als in de federale regeringen 
al goede stappen vooruit zijn gezet. Enkele interes-
sante initiatieven zijn opgestart en enkele moeilijke 
beslissingen zijn reeds genomen, maar om de doel-
stellingen van de EU te halen, zal nog een versnel-
ling hoger moeten geschakeld worden.

Tomas Roggeman
Jong N-VA


