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achteraf. In de woorden van een Brussels minister: 
“om de jongeren te leren ’s morgens op te staan”. In 
het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 worden sta-
ges gepromoot om met name jonge werklozen aan 
het werk te krijgen. Tegen 2019 belooft de regering 
Bourgeois een verdubbeling van het aantal stages 
en opleidingen.

Voor de Vlaamse jongeren die hun loopbaan willen 
starten, biedt het huidige beleid van jongerengaran-
tie echter geen echte oplossing. De zo gepromote 
stages zijn namelijk vooral een manier voor bedrij-
ven om tijdelijk goedkope arbeidskrachten aan te 
werven. Er is ook geen enkele verplichting voor be-
drijven die van het systeem gebruik maken om de 
jongeren achteraf aan te werven. Daardoor zijn be-
drijven geneigd om volwaardige jobs te vervangen 
door onderbetaalde stages. Het volstaat om naar de 
andere landsdelen te kijken om lessen te trekken.

In Wallonië bood RVA vorig jaar 2090 gesubsidieer-
de bedrijfsstages aan aan jongeren voor 800 euro 
per maand, waarvan de bedrijven maar 200 euro 
zelf moeten betalen. De rest is gesubsidieerd. De 
getuigenis van Saskia die een bedrijfsstage deed bij 
een kledingketen toont aan waarom deze regeling 
voor bedrijven aantrekkelijk is: “De persoon met 
wie ik samenwerkte verdiende 1400 euro netto per 
maand. Ik verdiende 800 euro voor exact hetzelfde 
werk. Daarnaast hebben zij een maand tot ander-
halve maand vakantie, terwijl de stagiaires helemaal 
geen verlof krijgen. Mijn hogergeplaatste zei me dat 
ik te veel geld kostte aan het bedrijf en dat ze me 
daarom niet gingen aannemen aan het einde van 
mijn stage. We doen een stage van zes maanden, 
doen hard ons best en we eindigen met helemaal 
niets. De nieuwe stagiair is beginnen werken zo’n 
twee weken nadat mijn stage was beëindigd.”

Ook in Brussel maken bedrijven lustig gebruik van 
de gesubsidieerde stages die Actiris aanbiedt in het 

De Europese aanbeveling over de jongerengarantie 
werd in 2013 gepresenteerd als een oplossing voor 
de hoge jeugdwerkloosheid, waarmee ons noch-
tans zeer welvarende continent wordt geconfron-
teerd. De aanbeveling vraagt om een concreet en 
degelijk aanbod te garanderen aan iedere jongere 
onder de 25 jaar, binnen de vier maanden na het 
verlaten van het onderwijs of nadat hij of zij werk-
loos is geworden. Dat aanbod hoeft echter geen 
echte job in te houden. Het kan gaan over een (tij-
delijke) baan, een opleiding of een bedrijfsstage. In 
verschillende Europese regio’s versterkt het beleid 
vooral die laatste optie, met gesubsidieerde stage-
plaatsen voor jongeren. De effecten hiervan zijn 
echter averechts. Opdat de jongerengarantie geen 
garantie voor werkonzekerheid zou worden, moet 
de oplossing gezocht worden in een beleid van 
echte jobcreatie.

De tewerkstelling van jongeren staat op een histori-
sche dieptepunt. Volgens de VDAB (rapport febru-
ari 2015) is een op vijf Vlaamse jongeren volledig 
werkloos. Een studie van de PVDA1 toonde aan 
dat de tewerkstelling van jongeren op het laagste 
peil staat sinds vijftien jaar. De vraag is natuurlijk 
wat deze hoge jeugdwerkloosheid veroorzaakt. Er 
is namelijk in het algemeen een groot tekort aan 
jobs. Terwijl Vlaanderen ruim 230 000 werklozen 
telt, zijn er amper 45 000 vacatures (De Standaard, 
14 april 2015). Dat onevenwicht is structureel en 
globaal gezien neemt die kloof sinds de financiële 
crisis toe. Het zou dus op zijn zachtst gezegd oneer-
lijk zijn om van jongeren te verwachten dat zij jobs 
vinden die helemaal niet bestaan.

De jongerengarantie is het antwoord van de Eu-
ropese beleidsmakers op deze problematiek. Door 
opleidingen en bedrijfsstages te promoten, zouden 
jongeren makkelijker de weg naar de arbeidsmarkt 
vinden. De stage zou ook alvast een nuttige prak-
tijkervaring zijn om makkelijker een job te vinden 
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kader van de jongerengarantie. De getuigenis van 
Fatima kan illustreren hoe deze stages soms ont-
sporen in regelrechte uitbuiting: “Mijn eerste erva-
ring deed ik op als stagiaire bij een schoonmaakbe-
drijf. Ik had bij hen een contract als administratief 
bediende. Dat is verkeerd afgelopen. Ik moest im-
mers huishoudelijke taken uitvoeren, alhoewel ik 
wist dat dit niet in mijn contract opgenomen was. 
Ik kreeg geen ondersteuning. Ik deed dit voor 200 
euro per maand. Ik had dat contract ondertekend 
om een beetje hogerop te geraken en om een job te 
kunnen vinden. Het is helemaal anders uitgedraaid, 
want er werd ons een contract van onbepaalde 
duur voorgehouden. We hebben ons uit de naad 
gewerkt en alles gegeven wat we in ons hadden. 
Uiteindelijk werden we echter zomaar aan de deur 
gezet, zogezegd omdat we niet voldeden aan de 
gestelde eisen.”

Volgens Veinstein en Sirdey (2016) brengen de op-
leidingen jongeren evenmin dichter bij vast werk: 
“Bij een stabiel aantal betrekkingen valt te vrezen 
dat de impact van de kwalificerende opleiding op 
de Brusselse werkloosheid klein is. De opleiding 
past de bekwaamheden van de arbeidskrachten 
aan en zorgt ervoor dat de vacatures ingevuld ge-
raken, maar zorgt zelf niet voor werkgelegenheid 
die de reserve aan arbeidskrachten kan opslor-
pen.”

In heel Europa laat de invulling van de jongerenga-
rantie te wensen over. Het promoten van oplei-
dingen en stages en het aanbieden van tijdelijke 
’carrousel-jobs‘ gaat gepaard met meer flexibiliteit, 
deeltijds werk en interims. De jongeren zijn daarbij 
het proefkonijn. In plaats van uitzicht te hebben 
op stabiele en voltijdse jobs waarrond je een leven 
kan opbouwen, kijken jongeren vandaag aan tegen 
levenslange flexibiliteit en onzekerheid. Dat brengt 

de emancipatie van een hele generatie in gevaar. 
De overheden doen er in het kader van het Eu-
ropees besparingsbeleid nog een schepje bovenop 
door stabiele jobs in de openbare sector te vernieti-
gen, zoals bijvoorbeeld met de zware afslankingen 
van de NMBS en De Lijn.

Voor de PVDA is fatsoenlijk werk en een stabiel 
inkomen een basisrecht, dat door de gemeenschap 
beschermd moet worden. In plaats van jobs te ver-
nietigen, kunnen de overheden zelf investeren in 
die sectoren waar de noden het hoogst zijn. De 
jonge generatie staat voor grote sociale en ecolo-
gische uitdagingen, zoals klimaatopwarming, ver-
grijzing en de groeiende ongelijkheden. Het zou de 
logica zelf zijn om jongeren aan het werk te zetten 
in de productie van duurzame energie, in openbaar 
vervoer, in onderwijs, in de zorgsector, in de non-
profit, in het verenigingsleven en ga zo maar door. 
Zo kunnen we pas écht een leefbare toekomst ga-
randeren aan alle jongeren.

Olivier Goessens
Comac (studentenbeweging PVDA)

Noten
1.  http://pvda.be/artikels/studie-tewerkstelling-jongeren-

op-laagste-peil-sinds-15-jaar
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