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De cijfers liegen er niet om. De werkloosheidsgraad van jongeren ligt in centrumsteden 
als Mechelen en Turnhout bijna op 25%. In de stad Antwerpen is dit zelfs 29,1%. Het ver-
mijden van een “verloren generatie” is op dit moment onze grootste uitdaging. 

Met dit magazine willen we een aantal vooroordelen over deze jonge generatie ontkrach-
ten. U leest onder meer hoe jongeren staan tegenover werk en werk zoeken, krijgt tips 
voor het rekruteren van personeel via sociale media en we zetten voor u de belangrijkste 
tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren nog eens op een rijtje.

Ik wens u alvast veel leesplezier!

Luc Hostens
Provinciaal directeur arbeidsmarktbeheer Antwerpen

inleiding

Melanie: “Genoeg gestudeerd, ik ben klaar om te gaan 
werken en voor mijn eigen centen te zorgen. Tegelijk 
iets doen waar ik goed in ben en ook graag doe? Ideaal.
Ik hoop dat er redacties zijn die mijn mening delen: 
het is tijd voor iets nieuws.” 

Annelies: “Het enthousiasme dat ik samen met veel 
jongeren deel, komt van pas in ieder bedrijf. Dat ik 
een frisse blik heb, boordevol ideeën zit en creatief 
ben, zijn misschien clichés maar ik houd daar wel van. 
Als u er niet in gelooft, dan wil dit jong talent zich met 
veel plezier komen bewijzen.”

Diede: “De schoolbanken maken plaats voor een re-
dactie. Of toch voor mijn eigen bureau als freelancer. 
Vanaf nu zal ik het zélf moeten waarmaken. Met een 
gezonde portie optimisme en een pittige schrijfstijl 
ben ik al halfweg. Zorgen jullie voor de andere helft?”

Sander: “Iedereen journalist! Ons vak is een open 
beroep, maar ook mijn nieuwsgierigheid kent geen 
grenzen. Daarom ga ik nog voor een master Strategi-
sche Communicatie. Ik heb namelijk een passie voor 
verhalen en die wil ik graag met u delen. 

Jani: “Voor het artikel ‘Welkom in de echte wereld’ 
ging ik naar mijn oude school, de plaats waar ik 
droomde van een grote carrière. Beroemd ben ik niet 
geworden, maar een liefdevolle passie voor het schrij-
ven kreeg ik wel!”

Gilles: “Interviews afnemen, mensen aan de tand voe-
len en informatie op een begrijpelijke manier brengen.
De kerntaken van een journalist en onze dagdagelijk-
se bezigheid gedurende de laatste drie jaren. Wij zijn  
jongeren mét ervaring en klaar om zich op de arbeids-
markt te storten.”

Jani, Annelies, Melanie
Diede, Gilles, Sander

de redactie
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De vereiste flexibiliteit en een grondige kennis Ict, vormt voor de jongere generatie werk-
zoekenden niet gauw voor problemen. Maar de enkele jaren ervaring daarentegen doen 

hen, ondanks hun vele talenten en goesting, de das om. 
Deze vier jongeren proberen u alsnog te overtuigen.

lise destombes, 25 jaar
Zkt. een internationele job in de communicatie, 
maar ook de culturele en toeristische sector 
spreken haar aan.

Behaalde een master in de taal- en letterkunde 
(Frans- Spaans) en een postgraduaat conferentie-
tolken.

“Er zijn altijd heel wat dingen geweest die mijn belang-
stelling wekten. Maar toen ik net begon te solliciteren, 
merkte ik dat ik wat concreter op zoek moest gaan. 
Daarop besloot ik een lijst te maken met wat voor job 
ik zoek, waar ik goed in ben en vooral wat ik écht graag 
doe. Stilzitten is niets voor mij, initiatief nemen daar-
entegen wel. En net daarom richtte ik in bijberoep mijn 
eigen bedrijf vertaler-tolk op. Verder probeer ik in af-
wachting op een langetermijnbaan zoveel mogelijk er-
varing op te doen via tijdelijke vacatures. Zo ben ik, niet 
onbelangrijk, financieel zelfstandig. Momenteel werk ik 
tijdelijk als airhostess: het is sociaal, taalgericht en je 
ziet de wereld.  Echt iets voor mij. Al berg ik mijn lijstjes 
nog niet op.” 

Sofie Broux, 20 jaar
Zkt. een baan in de dierenzorg.

Behaalde haar zevende jaar BSO met als speciali-
satie ‘Dierenverzorgster en houderij’.

“De jobs binnen de dierenzorg liggen helaas niet voor 
het oprapen. Sinds vorig jaar ben ik al op zoek naar 
een baan als dierenartsassistente  of als verzorgster van 
paarden of honden. Maar ondanks mijn ervaring en 
passie voor dieren lukt het me voorlopig niet om een 
job binnen de dierenzorg te vinden. Er zit dus niet veel 
anders op dan te blijven zoeken op online vacaturesites 
en persoonlijk contact te zoeken met paardenhouders. 
Werken met dieren is mijn absolute droom: als ik ooit 
genoeg kapitaal heb, zou ik graag een eigen honden- 
of paardenpension oprichten. Maar allereerst wil ik nog 
wat meer werkervaring opdoen. Het loon speelt voor mij 
geen rol. Als ik een job vind die ik graag doe en ik mijn 
rekeningen kan betalen, dan ben ik al tevreden. 
Veel luxe heb ik niet nodig.”

Jongere zkt. werk!

Stilzitten is niets voor mij,
initiatief nemen daarentegen wel. 

Werken met dieren 
is mijn absolute droom
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Steff Habraken, 25 jaar
Zkt. een job in de IT-sector.

Behaalde zijn diploma middelbaar technisch on-
derwijs en is nu volop bezig met zijn diploma 
‘Toegepaste Informatica’ in avondonderwijs.

“Computers en netwerkbeheer hebben mij altijd aange-
sproken. Al van jongsaf ben ik ermee bezig. Maar zonder 
een diploma of zonder ervaring is het zeer moeilijk om 
in de IT-sector een job te vinden. Net daarom heb ik er-
voor gekozen om  in avondschool alsnog een diploma te 
behalen. Volgend jaar in juni heb ik dus een volwaardig 
diploma waarmee ik aan de slag kan. Maar momenteel  
hoop ik de werkgever vooral te kunnen overtuigen met 
mijn doorzettingsvermogen en zelfstandig werk. Ook 
flexibiliteit vind ik een normale eis. Tegenwoordig moet 
je als bedrijf 24 op 7 je diensten kunnen aanleveren. 
Bovendien ben ik het bedrijfsleven al volledig gewoon: 
de voorbije twee jaar werkte ik namelijk bij een tele-
communicatiebedrijf.”

Elien leys, 23 jaar
Zkt. een job in het secundaire onderwijs als leer-
kracht Engels en/of Economie.

Behaalde haar bachelor in het secundaire onder-
wijs voor de vakken Engels en Economie.

“Binnen het onderwijs zijn er niet al te veel methodes 
om aan werk te geraken. Je kunt in principe alleen brie-
ven rondsturen en hopen dat ze je contacteren wan-
neer er een (tijdelijke) plaats vrijkomt. Inmiddels vul ik 
al zo’n twee jaar tijdelijke posities in: de ene keer als 
leerkracht Engels, maar de andere keer net zo goed als 
opvoedster in een internaat. Dat is niet altijd ideaal, 
maar ik sta voor heel wat dingen open. Toch hoop ik 
volgend schooljaar het hele jaar hetzelfde vak te kunnen 
geven aan dezelfde klassen.  Waarom ze net mij moeten 
aannemen? Een jonge leerkracht is veel flexibeler, kent 
nieuwe methodes om les te geven en schrikt niet terug 
van extra werk. Bovendien begrijp ik door mijn jonge 
leeftijd de leefwereld van de leerlingen vaak een stuk 
beter!”

de werkgever overtuigen met 
mijn doorzettingsvermogen en 

zelfstandig werk

Een jonge leerkracht is veel flexibeler, 
kent nieuwe methodes om les te geven
en schrikt niet terug van extra werk.
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Sd Worx is in België marktleider op gebied van Hr-dienst-

verlening voor bedrijven. naast een uitgebreid kantoornet-

werk in ons land, heeft het ook kantoren in de omringende 

buurlanden. Het bedrijf heeft veel jonge werknemers in dienst 

en geeft jongeren gemakkelijk een (eerste) kans op de ar-

beidsmarkt. in een duo interview laten robin Beens, Busi-

ness operations Manager in antwerpen en Bert Schyvens, 

advisor recruitment & Selection, in hun kaarten kijken.

“leeftijd is irrelevant, 
het gaat om 

de competenties”
Wanneer het minder goed gaat met de economie zijn jongeren 
daar doorgaans het eerste slachtoffer van. Uit onderzoek blijkt 
dat werkgevers in tijden van crisis sneller voor de ervaring van 

werknemers uit een oudere generatie kiezen. HR-dienstenbedrijf 
SD Worx toont aan dat het ook anders kan.

Robin
 Been

s en
 Bert Schyven

s - SD W
orx



Kunnen jullie een cijfer plakken op het aantal jonge werknemers 
bij SD Worx?
Bert Schyvens: In totaal hebben we ongeveer 2.000 medewerkers 
in België en onze buurlanden. De gemiddelde leeftijd daarvan 
is 38 jaar. 

Robin Beens: Het is misschien een rare uitspraak, maar ik 
onthoud geen leeftijden. Ik doe dat niet bewust, maar ik maak 
mezelf wel bewust onbekwaam op dat vlak. Ik heb een collega 
van 45 jaar en ik heb er van 22 jaar. Leeftijd is totaal irrelevant 
voor mij. Ik kijk naar de prestaties van die mensen en ik verwacht 
vooral maturiteit. Voor mij gaat het om competenties en dat is 
zeker ook de cultuur van het bedrijf.  Leeftijd as such staat daar 
los van.
  
Dat klinkt alsof jullie zich straks aan een vloedgolf van jonge 
sollicitanten mogen verwachten.
RB: Vergis je niet. Wij screenen kandidaten heel grondig en 
hechten daar veel belang aan. Iemand die bij ons zijn kandidatuur 
stelt, ongeacht het diploma, gaat door een batterij van testen en 
een diepteinterview. Dat helpt mij als leidinggevende om een 
beeld te krijgen van de vaardigheden. Je kunt in een gesprek al 
wel wat destilleren, maar het is nog iets anders als je dat kan 
koppelen aan een aantal vaardigheden die we hebben kunnen 
testen. Mensen worden bij ons dus wel heel grondig doorgelicht 
vooraleer wij de investering aangaan. 

BS: Een groot voordeel voor schoolverlaters is dat we voor 
sommige functies steeds zelf een uitgebreide en gestructureerde 
opleiding organiseren. Specifieke ervaring is daarom voor 
ons niet altijd een must. Vaak hoor ik dat jongere mensen of 
schoolverlaters soms moeilijk aan een job geraken omdat ze 
geen ervaring hebben. Voor ons is dat niet echt een punt net 
omdat we die opleiding hebben.

Wat maakt SD Worx zo aantrekkelijk voor jongere werknemers?
BS: Ik denk dat we dat vooral te danken hebben aan onze 
eigen opleiding die heel diepgaand is en de begeleiding die we 
bieden. Zo hebben we een peter- en meterschapsysteem binnen 
het bedrijf en is er regelmatig overleg met de leidinggevende. 
Dat soort zaken zijn vooral voor jongeren een groot pluspunt. Ook 
hebben we een heel open bedrijfscultuur in de twee richtingen 
en zijn er doorgroeimogelijkheden op langere termijn. 

Jongeren krijgen vaak het verwijt dat ze lui en nonchalant zijn. 
Zijn het vastgeroeste vooroordelen of schuilt er waarheid in?
BS: Zowel jongeren als ouderen kunnen bepaalde eigenschappen 
hebben en ik denk niet dat het zozeer leeftijdsgebonden is. 
Wel merken we dat jongeren mondiger geworden zijn en dat ze 
ook sneller initiatief nemen.

RB: Binnen de cultuur van dit bedrijf is die mondigheid voor 
een stuk ook een pluspunt. SD Worx is niet echt een hiërarchisch 
ingesteld bedrijf. Men rapporteert wel aan iemand, maar we 
gaan dat meer beschouwen vanuit een coachende rapportering. 
Het gaat erom om samen te zorgen dat er kwaliteit en resultaten 
worden neergezet. Vanuit die insteek laat de mondigheid van 
de huidige generatie toe dat je met je teams een hoger niveau 
kunt bereiken. 

Jongeren zouden, wanneer ze pas beginnen, ook te hoge 
verwachtingen hebben over de jobinhoud en het loon. 
Merkt u dat soms bij aanwervingen?
BS: Ja, dat merken we soms wel eens. Het is ook logisch als je 
nog nooit gewerkt hebt en nog nooit een loon hebt gehad, dat 
je dat dan misschien niet zo goed kunt inschatten. Er worden 
onder jongeren soms ook wel dingen verteld over lonen die 
niet stroken met de realiteit. Ik denk dat het voor jongeren 
heel belangrijk is om zich te informeren over de gemiddelde, 
gangbare lonen in een bedrijf.  

RB: Jonge mensen die bij ons binnenkomen hebben vaak de 
mond vol over het vormgeven van hun loopbaan. We merken 
echter dat de meesten geen idee hebben over welke richting 
ze uit willen met hun loopbaan. Dat is op zich niet onlogisch, 
je hebt een bepaalde studie gevolgd die niet direct tot een job 
leidt, mensen schakelen over naar een andere omgeving, komen 
dan bijvoorbeeld naar ons, maar moeten dan opnieuw voor 
zichzelf een richting bepalen. Dat kun je niet na een jaar. 

“Specifieke ervaring 
is daarom voor ons niet 

altijd een must. 

”
Wat zijn volgens u de troeven van jongere werknemers? 
Waar maken ze het verschil met oudere, meer ervaren 
werknemers?
BS: Jongere mensen zijn vaak heel snel weg met computer-
systemen, programma’s en dat soort dingen. Daar zijn ze echt 
wel in thuis en hebben ze soms een voordeel tegenover een wat 
oudere werknemer. Daarnaast merk ik ook echt veel motivatie en 
goesting om aan de slag te gaan bij schoolverlaters en jongere 
mensen. 

RB: Een ander voordeel is dat jongeren meestal nog geen 
negatieve werkervaringen achter de rug hebben. Zij starten met 
een blank canvas en dat laat ons als bedrijf, als leidinggevende 
of als collega toe om dat voor een stuk mee in te vullen. Wij 
bieden ook de mogelijkheid aan schoolverlaters om de nodige 
opleidingen te krijgen.

De Europese Commissie wil jongeren aan werk helpen door hen 
werkervaring te laten opdoen door middel van stages. Wat is 
jullie ervaring daarmee?
RB: Stages zijn zeker en vast interessant. De meeste stages 
lopen over een periode van zes weken tot drie maanden. Een 
stagiair volgt bij ons niet de hele basisopleiding. Je krijgt wel 
een beeld van de competenties, maar je ziet nog altijd niet 
het hele plaatje.

Jong Geweld8
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De koppen van kranten en tijdschriften vormen 
vaak pittige statements. Benieuwd wat het  
panelteam van jonge werknemers en  
net afgestudeerden daarvan vindt.

Het panelteam

Barbara Dzikanowice (24)

Communicatiemedewerkster Sacha Robeyns (22)
Onderhoudselektricien op 
de openbare weg

Steffi Abrams (22)
Management assistent 

Lars Van Aken (20)
Commercieel bediende

Nordin Elloukmani (22)
Master toegepaste 
economische wetenschappen 

Caroline Block (23)
Leerkracht secundair onderwijs

Jongeren 
zijn lui!

en andere
vooroordelen



Jonge werknemers hebben 
geen boodschap aan stiptheid

Jobat.be

Generatie Y
kan niet zonder 
smartphone
De Standaard - 12 december 2012

Jonge werknemers hebben 

“Jongeren zijn lui”
Vacature - 26 maart 2013

Jonge werknemers zijn slecht 

voorbereid op de arbeidsmarkt
knack - Trends - 22 september 2010

Oude werknemer productiever dan jonge collegaHet Laatste Nieuws - 18 april 2011

Jongeren hebben onrealistische eisen
Demorgen 13 maart 2012

knack - Trends - 22 september 2010

Oude werknemer productiever dan jonge collega

Jonge werknemers

niet betrokken

bij hun bedrijf

Het Laatste Nieuws - 20 april 2010

10 Jong Geweld
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Jonge werknemers
zijn slecht voorbereid
op de arbeidsmarkt

Lars: “Als jongeren slecht voorbereid zouden zijn op 
de arbeidsmarkt zou dit beter opgevangen moeten 
worden in het onderwijs.” 

Caroline: “Dat hangt van richting tot richting af. 
Studenten die veel stageperiodes hadden tijdens hun 
opleiding zijn klaar voor het arbeidsleven. Opleidin-
gen met weinig tot geen stages of praktijk zijn slecht 
voorbereid op de arbeidsmarkt.”

Caroline: “Er zijn jongeren die denken dat ze met hun di-
ploma meteen hun droomjob zullen vinden.  Maar er zijn 
er zeker zoveel die beseffen dat ze in het begin blij moeten 
zijn met wat ze krijgen en pas na enkele jaren hogerop 
kunnen geraken.”

Barbara: “Jongeren hebben andere eisen dan vroeger, 
maar ik weet niet of die per se onrealistisch zijn. Veel 
jongeren leggen zich er bij neer dat ze lang zullen moeten 
werken. Daar moet iets tegenover staan. Niet zozeer op het 
vlak van loon, maar eerder op het vlak van flexibiliteit. Ik 
denk dat vele jongeren bijvoorbeeld bereid zijn om zeven 
op zeven te werken om dan in ruil vier maanden aan één 
stuk te kunnen reizen. Bovendien kost alles ook meer, 
dus ik kan begrijpen dat jongeren hogere eisen stellen. 
De eisen van werkgevers veranderden trouwens ook. Als 
ik kijk naar de takenpakketten die in sommige vacatures 
omschreven worden, lijkt het alsof ze op zoek zijn naar 
een schaap met vijf poten.”

Lars: “Ik stelde geen eisen, omdat ik mij als nieuwkomer 
niet in de positie achtte om dat te doen.” 

Steffi: “Jongeren durven meer vragen dan vroeger. Ze 
proberen het onderste uit de kan te halen omdat ze meer 
volgens ‘wie niet waagt, niet wint’ leven. Vaak hebben die 
jongeren het nodige diploma dat hen bloed, zweet en tra-
nen kostte. Ze willen de job waar hun hart naar verlangt 
en proberen dat te bereiken. Veel jongeren verwachten 
een dik loon voor hun diploma. Zelf ben ik van een ander 
principe: doen wat je gelukkig maakt tot dat niet meer 
kan.” 

Nordin: “Toen ik aan mijn studie toegepaste economische 
wetenschappen- bedrijfskunde begon,  dacht ik dat het 
startersloon veel hoger lag dan het werkelijk is. Op het 
vlak van loonseisen denk ik dus zeker dat dit vooroordeel 
klopt. Wat de andere zaken betreft, zoals afstand naar het 
werk, vakantiedagen, flexibele uren, denk ik dat de eisen 
van de jongeren niet te hoog liggen. We zitten namelijk in 
een recessie en de meesten zijn zich daar bewust van, wat 
maakt dat we onze eisen automatisch bijstellen.”

Steffi: ”Dat hangt absoluut van persoon tot persoon af. In 
mijn vriendenkring ken ik geen mensen die bij de pakken 
blijven zitten, maar ik ken wel jongeren die gebrek aan 
motivatie hebben. Toch zou ik er geen veralgemening van 
maken.”

Nordin: “Dat jongeren lui zijn, daar ben ik het niet mee 
eens. Jongeren zijn misschien meer verwend dan vroeger, 
maar zijn nog steeds harde werkers. Je moet ze enkel de 
mogelijkheid geven om zich te bewijzen. Dat jongeren ‘lui’ 
zijn, is misschien een direct gevolg van het feit dat het in 
deze tijd voor een jong iemand moeilijk werk vinden is. 
Wat maakt dat men als jongere sneller de moed verliest.”

Barbara: “De ‘work-life balance’ is bij jonge werknemers 
bijzonder slecht. Om nog maar te zwijgen van de onbe-
taalde stages die, vooral in de creatieve sector, worden 
ingevoerd onder het mom van ‘ervaring opdoen’. Naar 
mijn mening gaan jongeren juist bijzonder ver om een job 
te krijgen die ze graag willen.”

 

Jongeren hebben 
onrealistische eisen  

 

Jongeren zijn lui  



Oude werknemer 
productiever dan 
jonge collega

Lars: “Oudere werknemers zijn niet noodzakelijk pro-
ductiever dan jongeren. Kijk naar informaticatoepas-
singen bijvoorbeeld. Onze generatie is er net iets beter 
mee vertrouwd. Werkervaring maakt dat je dingen op 
een meer efficiënte manier gaat doen, maar je moet 
natuurlijk de kans en de tijd krijgen om ervaring op te 
doen.”

Barbara: “Jongeren hebben nog motivatie, drive, 
energie en zien waar het spaak loopt terwijl oudere 
werknemers geroutineerd zijn. Die vernieuwing kan 
efficiëntie met zich meebrengen. Iedereen moet de 
kneepjes van het vak leren en daar kruipt uiteraard 
wat tijd in, maar je kunt ook veel opsteken van iemand 
die de zaken met een frisse blik bekijkt. Als ik zie hoe 
sommige (oudere) werknemers er alles voor doen om 
geen seconde te laat in te tikken op de prikklok zodat 
ze zeker niet te lang moeten werken, denk ik dat de 
ingesteldheid van jongeren nog niet zo slecht is.”

Generatie Y kan niet 
zonder smartphone

Sacha: “Dat is waar, het is dan ook een communica-
tiemiddel dat snel en efficiënt kan worden gebruikt 
voor allerlei doeleinden. Ook voor het vinden van 
werk, om te solliciteren…”

Caroline: “De meesten kunnen niet zonder hun 
smartphone. Maar dat komt ook door de werkgevers 
die verwachten of willen dat je dat hebt voor het 
werk en dat je constant bereikbaar bent.”

Steffi: “Bij deze stelling durf ik meer naar ‘ja’ te nei-
gen. Al ken ik nog wel mensen die gelukkig zijn met 
een gsm waarmee je gewoon sms’jes stuurt, belt en 
die je tegen de muur kunt smijten zonder dat hij in 
duizend stukjes valt.“

Barbara: “We zijn een ‘jobhoppersgeneratie’. We kijken 
naar onze eigen carrière en niet naar het bedrijf waar 
we werken. Jonge werknemers zullen trouw zijn aan het 
bedrijf zolang dat goed blijft voor hun loopbaan. Daarom 
is het belangrijk dat werkgevers aan hun imago blijven 
timmeren. Volgens mij komt dat zowel werkgevers als 
werknemers ten goede.”

Steffi: “Deze stelling is absoluut niet waar. Jongeren zijn 
bezig met hoe hun bedrijf het in deze tijden doet. Zeker 
in tijden wanneer het moeilijk is om een job te vinden die 
bij je profiel past. De uiterste motivatie van jongeren ligt 
net in die graad van betrokkenheid. In plaats van op je 
werk te komen, je job te doen en terug te vertrekken is het 
des te interessanter je ogen en oren te openen. Waar is de 
rest mee bezig? Zijn er moeilijkheden? Is het druk of eerder 
rustig? Zo weet je waar je staat en zo kan je een slechte 
dag van ‘den baas’ al eens beter door de vingers zien en 
besef je dat het niet zo persoonlijk bedoeld is.”

Lars: “Jonge werknemers moeten de kans krijgen om zich 
betrokken te voelen bij het bedrijf. Betrek hen dan ook bij 
organisatorische kwesties en vraag naar hun mening. Ik 
moet eerlijk zeggen dat mijn baas dat vrij goed doet.” 

Caroline: “Uit eigen ondervinding merk ik dat men van 
jonge, nieuwe werknemers meer betrokkenheid verwacht 
dan van werknemers die er al wat langer werken. De 
meesten zetten zich hard in, maar voor sommigen is dat 
niet zo evident. Als je verschillende interims hebt,  is het 
moeilijk om steeds voldoende betrokken te geraken in die 
korte periodes.”

Sacha: “Er zijn evengoed oudere werknemers die zich niet 
aan afgesproken uren of taken houden.”

Steffi: “Stiptheid vind ik zeer belangrijk. Het is je eerste 
indruk op je sollicitatie, op je eerste werkdag, voor klanten 

met wie je afspreekt,...” 

Caroline: “Ik vind de stelling veel te veel veralgemeend. 
In deze maatschappij zijn we wel te laks met werknemers 
die niet stipt zijn. Daarop zou men strenger mogen zijn 
want die mensen profiteren ervan. Maar het zijn zeker 

niet enkel jonge werknemers en al helemaal niet 
alle werknemers.”

Lars: “In het begin was het wat zoeken, maar nu ik mijn 
juiste ochtendritme heb gevonden, kwam ik nog geen 

enkele keer te laat.” 

Nordin: “Ik zal zelden of nooit te laat komen. 
Dat kun je niet veralgemenen naar de jongeren toe. 

Het is iets dat varieert van persoon tot persoon, ongeacht 
leeftijd. Stiptheid is noodzakelijk en iets waar iedereen 

een boodschap aan heeft.” 

 Jonge werknemers 
hebben geen boodschap 

aan stiptheid  

 Jonge werknemers niet 
betrokken bij hun bedrijf  

Jong Geweld12



“nadruk leggen op 
competentiegericht 

matchen” 
VD

AB
 t

op
m

an
 F

on
s 

Le
ro

y 
ov

er
 je

ug
dw

er
kl

oo
sh

ei
d 

in
 V

la
an

de
re

n

Eén op de vier jongeren in Europa zit 
zonder job. In België blijven we voorlo-
pig onder dat schrikwekkende gemiddel-
de, maar ook bij ons is de situatie alar-
merend. “We kunnen als overheid geen 
banen creëren, maar we kunnen jon-
geren wel werkervaring laten opdoen”, 
aldus Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder 
van de VDAB.

Jong Geweld 13



Hoe is de situatie op het vlak van jeugdwerkloosheid 
in ons land? Leroy: In Vlaanderen valt het nogal mee, omdat 
we bij de vier best presterende leerlingen in Europa zijn op 
vlak van jeugdwerkloosheid. In Wallonië en zeker in Brussel is 
het een groter probleem, maar dat betekent natuurlijk niet dat 
we de jeugdwerkloosheid als onbelangrijk moeten beschou-
wen. Elke jongere die je geen kans biedt, is een loopbaan die 
een beetje gehypothekeerd wordt. 

We zien immers dat jongeren die in een periode van laag-
conjunctuur op de arbeidsmarkt komen, daar dikwijls heel 
lang de gevolgen van dragen. Niet zozeer omdat ze werkloos 
blijven, maar omdat ze onder hun niveau gaan werken en 
ook langere tijd onder hun niveau tewerkgesteld blijven. Daar 
moeten we ons wel zorgen over maken. Daarnaast is er het 
structurele en hardnekkige probleem van jongeren die onge-
kwalificeerd op de arbeidsmarkt komen. Alle studies wijzen uit 
dat zij dikwijls gedoemd zijn tot langdurige werkloosheid of 
uitzendarbeid. 

Op welke manier pakt de VDAB de jeugdwerkloosheid aan? 
Leroy: Er is een specifieke campagne opgezet gericht op jonge-
ren zonder diploma of zonder werkervaring. We zijn ook een 
aantal projecten aan het uitrollen in Vlaanderen om jonge-
ren in grootsteden als Antwerpen en Gent, maar ook in het 
Limburgse mijngebied, perspectieven te kunnen bieden door 
middel van een eerste werkervaring en via stages in bedrijven. 

Sinds de crisis neemt ook de werkloosheid bij hooggeschool-
de jongeren sterk toe. Een diploma hoger onderwijs lijkt 
geen garantie meer op een job. Klopt dat? 
Leroy: De laatste studies leren ons toch dat we op dat vlak niet 
moeten dramatiseren. Hooggeschoolden en zeker professione-
le bachelors vinden nog altijd vlot de toegang tot de arbeids-
markt. Het is alleen zo dat het iets langer duurt voor men op 
die arbeidsmarkt terechtkomt. Maar globaal genomen is de 
doorstroom naar werk vanuit hooggeschoolde niveaus nog 
steeds goed. Er zijn natuurlijk studiegebieden en –richtingen 
die het minder goed doen omdat ze minder beantwoorden 
aan de knelpunten op de arbeidsmarkt, maar mits enige her-
oriëntatie zijn ook de kansen voor die hooggeschoolden goed. 

Pas afgestudeerde jongeren geraken moeilijk aan een eerste 
baan omdat werkgevers vaak werkervaring eisen. 
Hoe kunnen we die vicieuze cirkel doorbreken?
Leroy: Ik zou jongeren in dat geval aanraden om zich niet te 
snel neer te leggen bij de eisen van een werkgever. Het is niet 
omdat er in een vacature staat dat je ervaring moet hebben, 
dat je kansen bij voorbaat gehypothekeerd zijn. We stellen 
vast dat kandidaten die zich offensief op vacatures richten, 
veel betere kansen hebben dan kandidaten die zich defensief 
opstellen. Spreek dus vanuit je eigen troeven en leg je niet 
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meteen neer bij de vereisten van de werkgever. Werkgevers 
zou ik de raad geven om meer naar de competenties te kijken 
dan wel naar de strikte vereisten van de vacature. 

Waarom zouden bedrijven er baat bij hebben om  
jongeren aan te trekken? 
Leroy: Jongeren staan in het begin van hun carrière en zijn 
de werknemers en klanten van morgen. Het is heel nuttig 
om die doelgroep binnen te halen al was het maar om de 
diversiteit van het personeelsbestand te verrijken en een 
betere voeling te hebben met de leefwereld van jongeren en 
de producten of diensten die zij vragen. Bovendien hebben 
jongeren ook een heel andere ingesteldheid. Ze zijn opge-
groeid met de nieuwe technologieën die de kennisindustrie 
van morgen bepalen en hoeven niet bijgeschoold te worden 
in de wereld van computers, internet en iPads.

  Jongeren geen kans 
geven is hun loopbaan 

hypothekeren.
  

Brussel wil de jeugdwerkloosheid terugdringen door geld  
vrij te maken voor 4.000 extra stageplaatsen.  
Is dat een stap in de goede richting? 
Leroy: Zeker en vast. Jongeren die een werkervaring achter de 
rug hebben, hetzij een stage hetzij een ander soort werk-
ervaring, zullen veel sneller hun weg vinden op de arbeids-
markt dan jongeren zonder werkervaring. Daarom kiezen wij 
er, net als Brussel, massaal voor om jongeren die werkerva-
ring aan te bieden.  We hebben een aantal werk-inlevings-
projecten waarbij stage lopen en werkervaring opdoen een 
belangrijk aspect is. Wij kunnen als overheid geen banen cre-
eren, maar we kunnen jongeren wel werkervaring laten op-
doen waardoor ze beter gewapend zijn op de arbeidsmarkt. 
In het verleden creëerde de overheid zelf tewerkstelling die 
volledig losstond van de economie. Daarmee verplaatste ze 
het probleem alleen maar. Nu bieden we stages en werker-
varing aan die dicht bij de economie staan om zo de kloof te 
verkleinen. 

Zijn de jongeren van vandaag nog wel voldoende  
gemotiveerd om te werken? 
Leroy: Op dat vlak is er volgens mij geen probleem. Wel 
stellen we vast dat jongeren niet altijd een juist zicht hebben 
op de arbeidsmarkt. Het is soms niet duidelijk of jongeren 

bewust kiezen voor een bepaalde job. Die keuze wordt dik-
wijls ook beïnvloed door collega-studenten of door ouders en 
sluit niet altijd aan bij de intrinsieke talenten van de jongere. 
Daarnaast hebben ze vaak ook geen of een onrealistisch zicht 
op wat de job concreet inhoudt, het loon dat er tegenover 
staat en de arbeidsomstandigheden. Daarom pleiten wij 
ervoor om jongeren beter te informeren wanneer ze hun 
studiekeuze maken. 

  Jongeren zijn de 
werknemers en 

klanten van morgen.
   

Is het een optie om jongeren te verbieden humanitaire  
studierichtingen te volgen zoals geschiedenis of filosofie 
die weinig kansen bieden op de arbeidsmarkt?
Leroy: Dat vind ik geen goed idee. Jongeren moeten vrij kun-
nen kiezen, maar wel bewust. Als het echt een bewuste keu-
ze is om zo’n opleiding te volgen dan moet dat kunnen, ook 
al is het misschien een studiegebied dat minder perspectie-
ven biedt op de arbeidsmarkt. Onderwijs is immers meer dan 
mensen klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Anderzijds vind ik 
wel dat wanneer die jongeren nadien zonder job op de ar-
beidsmarkt belanden en komen aankloppen bij de overheid, 
dat die kan zeggen: je moet ook kijken naar andere jobs en we 
zullen je daarbij helpen.

Naast laaggeschoolden zijn ook allochtonen een kwetsbare 
groep op de arbeidsmarkt. 
Zijn er specifieke projecten om hen aan een job te helpen? 
Leroy: Bij laaggeschoolde allochtonen en nieuwkomers is taal 
dikwijls een drempel. Tegenwoordig moet je eigenlijk minstens 
twee talen beheersen, zeker in en rond Brussel. We investeren 
daarom heel veel in het bijbrengen van taalcompetenties voor 
allochtone werkzoekenden. Verder is het de bedoeling dat zij 
zoveel mogelijk worden opgenomen in alle begeleidings- en 
opleidingsacties voor werkzoekenden. 
Jongeren met de juiste competenties en attitude vallen bij 
een sollicitatie soms uit de boot omdat ze het moeten afleg-
gen tegen iemand met meer en/of hogere diploma’s. 
Is dat niet spijtig?
Leroy: Dat is inderdaad heel jammer en we zijn daarom bezig 
met competentiegericht matchen. We bekijken vraag en aanbod 
niet langer vanuit een vacature en een diploma, maar probe-
ren om de competenties die iemand heeft overeen te stemmen 
met de competenties die gevraagd worden. Zo zien werkgevers 
ook meteen dat mensen die niet direct over het juiste diploma  
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beschikken, misschien wel zestig, zeventig of tachtig procent 
van de gevraagde competenties hebben. Dat breidt de moge-
lijkheden om te rekruteren gigantisch uit. 

  Onderwijs is meer dan 
mensen klaarstomen  

voor de arbeidsmarkt
   

Wanneer het gaat over jeugdwerkloosheid komt de be-
faamde mismatch tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt 
wel eens ter sprake. In hoeverre speelt het onderwijs een 
rol in dit verhaal?
Leroy: Het onderwijs is natuurlijk de belangrijkste hefboom in 
die discussie. Een goed en kwalitatief onderwijssysteem ver-
mindert automatisch de problemen op de arbeidsmarkt. Glo-
baal zitten we daar wat dat betreft wel goed. We hebben een 

vrij hooggeschoolde jonge bevolking en steeds meer jongeren 
kiezen ook voor hoger onderwijs. Dat is een belangrijke troef 
in een economie die steunt op kennis en diensten. 
Het betekent evenwel niet dat er geen mismatchproblemen  
zijn tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. We moeten nog 
meer de ongekwalificeerde uitstroom vanuit het onderwijs 
verhinderen. Daar is nog sterker beleid  voor nodig en mis-
schien moeten wij vanuit de VDAB het onderwijs helpen in dat 
voorkomingsbeleid. Dat lijkt mij de grootste uitdaging. 

Heeft de jeugdwerkloosheid zijn piek bereikt of  
moet het ergste nog komen?
Leroy: Wij hebben absoluut geen glazen bol dus het is heel 
moeilijk om daarop te antwoorden. We zitten nog lang niet 
in de situatie van landen als Spanje of Griekenland, maar dat 
neemt niet weg dat we heel alert moeten zijn. We moeten echt 
voorkomen dat jongeren lang werkloos blijven en hen tijdens 
die periode verder opleiden zodat zij sterker staan als de eco-
nomie terug opleeft. We moeten dus vooral het activeringsbe-
leid voor jongeren versterken. De aanbeveling van de Europese 
Commissie om alle jongeren binnen de vier maanden richting 
een stage, een opleiding of een job te sturen is daar een goed 
voorbeeld van. Belangrijk daarbij is dat het samen met de jon-
geren gebeurt en dat hun leefwereld betrokken wordt in het 
activeringsbeleid. 
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cijfers liegen niet
Weetjes en meer

zes op de tien 
jonge werklozen zijn 
mannen

Bron: Halfjaarlijkse arbeidsbalans van mei 2013 door VDAB

Bron: Wikipedia

Bron: zerohedge.com

Bron: Halfjaarlijkse arbeidsbalans van mei 2013 door VDAB

Wie een werkloze jongere zonder 
diploma aanwerft, krijgt bovenop 

tussenkomst van de RVA nog 

vijfhonderd euro
steun van de staat”, 

zegt Minister van Werk Monica De Coninck.
Bron: zerohedge.com

Creëer werk voor 
jongeren door extra 
vakantiedagen
toe te kennen aan 
vijftigplussers

zegt socialoog Jan Hertogen
op dewereldmorgen.be
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dat zegt amerikaanse onderwijs-
specialist tony Wagner in zijn 

boek 'creating innovators'

“Jonge mensen die intrinsiek 
gemotiveerd zijn – nieuwsgierig, 

volhardend en bereid zijn om risi-
co's te nemen – zijn in staat om 
nieuwe mogelijkheden te vinden 

of eigen opportuniteiten te creëren 
, een aanleg die belangrijker zal 

worden wanneer vele traditionele 
carrières verdwijnen.”
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België scoort zwak op het vlak van 

JEugdWErklooSHEid.
Met presteren we 
     net iets beter 
dan het Europese gemiddelde 

22,4% 

23,6%van

de grote jeugdwerkloosheid  
tijdens de economische crisis in 

de jaren
bracht verrassende stromingen met 
zich mee. de wanhoop bij de jonge-
ren leidde bijvoorbeeld tot de punk.

waarom 
 jeugdwerkloosheidde

in  duitsland zo laag ligt: 
"Dat is te danken aan het duaal onderwijssysteem, waar theoretische lessen 
op school gepaard gaan met praktische stages in de onderneming.“ zegt 
Stefan von Borstel, een Duits politiek redacteur.
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“De bedrijfswereld kent 
en gebruikt de sociale 
media, maar niet op de 
goede manier”, zegt Mi-
chaël Opgenhaffen, pro-
fessor in Nieuwe Media en 
Journalistiek aan KU Leu-
ven/Thomas More Antwer-
pen. “Onderzoeken tonen 
aan dat bedrijven meer en 
meer gebruik maken van 
nieuwe media. Het pro-
bleem is echter dat ze dat 

alleen doen om reclame te maken, terwijl ze het ook moe-
ten gebruiken als communicatiemiddel, gericht op klanten 
en potentiële werknemers.”

Top down
Sinds de sociale media zijn doorgebroken, is ons leven he-
lemaal omgegooid. Iedereen heeft een stem op het net en 
gebruikt die ook. Dat is een belangrijke evolutie geweest, 
ook voor bedrijven. Michaël Opgenhaffen: “Vroeger werd 
er ‘top down’ gecommuniceerd. Het bedrijf of de overheid 
stuurde informatie uit naar klanten zonder dat die daar ver-

der op konden reageren. Nu de sociale media er zijn, zien 
we dat er een tweerichtingsverkeer is waar zender (overhe-
den en bedrijven) en ontvanger (klant) evenwaardig zijn.”

“Wie zegt dat zijn klanten het belangrijkste zijn, moet zijn 
communicatie daarop afstemmen. De sociale media zijn 
in dat opzicht heel nuttig en efficiënt”, zegt Opgenhaffen. 
Maar we kunnen nog een stapje verder gaan en de geschik-
te werknemer zoeken via die media. Het is de ideale manier 
om het eenrichtingsverkeer binnen bedrijven te doorbre-
ken. “Op sociale media kun je echt een contact opstarten 
met potentiële kandidaten”, bevestigt de professor.

Ongelooflijk veel keuze
Bedrijven passen de nieuwe vorm van werving steeds vaker 
toe. Volgens Michaël Opgenhaffen niet op de juiste manier: 
“Ze versturen bijvoorbeeld een tweet met een link naar de 
pdf van een vacature. Zo nemen bedrijven een traditione-
le boodschap over in een nieuwe omgeving, maar doen er 
verder niets mee. Ze starten heel weinig specifieke ‘social 
mediacampagnes’.”

Nochtans zijn er heel wat mogelijkheden. “Ga op zoek naar 
verschillende platformen. We spreken vooral over Facebook 

rekruteren via 
sociale media 
een complexe zaak.
Twitter, Facebook, LinkedIn. 
De sociale media zijn niet meer weg  
te denken uit ons privéleven, maar  
evenmin uit de zakenwereld. Handig om 
reclame te maken én om nieuw werkvolk 
aan te werven.
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en Twitter, maar uiteraard bestaan ook LinkedIn, Google+ 
en Youtube. Je kan een filmpje maken met vacatures en dat 
delen op weer andere platformen. Ook blogs zijn een goed 
instrument om mensen aan te spreken. Je hebt ongelooflijk 
veel keuze”, aldus Michaël Opgenhaffen.

“Het is belangrijk dat je zowel  
de traditionele als de nieuwe soort  

van vacatures uitstuurt.”

“Het is belangrijk om op die sociale media niet altijd offi-
ciële vacatures uit te sturen”, zegt hij. “Binnen die platfor-
men kun je als bedrijf zelf gaan zoeken naar personen die 
bij je passen, maar misschien niet actief op zoek zijn naar 
werk. Er zijn heel veel jonge mensen die op die platformen 
gewoon ‘hun ding’ doen. Daarmee willen ze zeggen: wie 
mij nodig heeft, weet mij te vinden. Zonder dat ze op zoek 
gaan naar concrete vacatures.”

5 tips van internet marketing 
bureau The Aim.

1. Wees actief
Maak tijd voor de volgers en klanten van je bedrijf. Zo zorg je 
niet enkel voor meer bekendheid, maar ook voor een grote 
betrokkenheid bij mogelijke werknemers.

2. Wees kort en krachtig
Post niet de volledige jobomschrijving, maar enkel een wer-
vende zin en eventueel de link naar uw vacature. 

3. Verspreid de boodschap
Maak gebruik van verschillende platformen. Vraag ook aan 
uw werknemers om de vacature te verspreiden via hun net-
werken.

4. Blijf authentiek
De sociale media draaien om echtheid. Deel regelmatig een 
foto van een teambuilding of een verjaardag. Zo creëer je 
een blik achter de schermen van het bedrijf.

5. Integreer jobaanbiedingen
Verzamel je vacatures in een professionele bedrijfspagi-
na. Zo kunnen geïnteresseerden altijd doorklikken naar de 
nieuwste vacatures.

Bron: The-aim.be
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Een kleinere stap voor jongeren
De sociale media zijn een essentieel onderdeel geworden 
van de leefwereld van de jongere. Daarom ga je online 
ook vooral hen bereiken. En toch: “Ook oudere men-
sen kunnen knappe dingen doen op de sociale media, 
hoewel ze daar niet mee zijn opgegroeid”, aldus Opgen-
haffen. “Omgekeerd geldt ook dat niet alle jongeren erg 
actief zijn op die media. Ik geef les aan masterstudenten 
en merk dat die over het algemeen weinig aandacht be-
steden aan de mogelijkheden om online te solliciteren.”

“Algemeen gezien hebben jongeren natuurlijk wel iets 
meer inzicht in de nieuwe technologie en media. Ze zijn 
ermee opgegroeid en dus is het een kleinere stap om het 
ook te integreren in de werksfeer. Het gevaar is dan wel 
dat ze de grenzen minder goed kennen. De overstap naar 
het formele is voor hen niet evident. Daarom pleit ik 
voor een goede mix. Als een bedrijf een sociale mediacel 
opricht, moet de werkgever daar een jonge gast of een 
jong meisje zetten, samen met iemand die al wat meer 
ervaring heeft. Die twee kunnen elkaar aanvullen.”

Niets dan voordelen?
Online rekruteren heeft veel voordelen. “Werkzoekenden 
kunnen veel beter aantonen wat ze in hun mars hebben op 
vlak van sociale vaardigheden of innovatieve zaken. Je ziet 
online ook hoe ze omgaan met taal. Een traditionele solli-
citatiebrief kan evengoed door de ouders nagekeken zijn.” 
Sinds het internet een groot deel van ons leven uitmaakt, 
kan de werkgever dus beter dan ooit zien met wie hij te 
maken heeft.

“Het kost allemaal veel tijd en 
geld, maar de return on investment  

is wel dat je de juiste mensen  
in je bedrijf hebt zitten.” 

Toch moet je als bedrijf niet enkel op die nieuwe media 
springen. “Je kunt de mensen die werk zoeken niet alle-
maal over eenzelfde kam scheren. Er zijn altijd kandidaten 
die in de krant op zoek gaan naar vacatures, die het op de 
traditionele manier doen”, zegt Opgenhaffen. “Maar er zijn 
ook mensen die creatieve dingen doen op sociale media. De 
meeste bedrijven kunnen wel verschillende persoonlijkhe-
den gebruiken.”

Inzicht in het medialandschap
“Probeer het altijd als een en/en-verhaal te zien. De werk-
vloer heeft vaak nood aan mensen die actief bezig zijn met 
die sociale media, maar het is belangrijk dat je de traditi-
onele vacatures niet uitsluit. Als je je op één profiel richt, 
merk je bepaalde personen niet op en dat is jammer.” 

Werkgevers moeten een uitgekiende communicatiemix 
hanteren. Alleen zo kan je de juiste mensen op de juis-
te manier bereiken. Een goede Human Resource Manager 
hebben is daarbij belangrijk. “Die persoon moet veel in-
zicht hebben in het huidige medialandschap”, zegt Opgen-
haffen. “Vandaag de dag is Twitter niet meer vernieuwend. 
De echte innovatieve mensen zitten nu misschien op een 
nieuw platform. Het kost veel tijd en geld om daarmee be-
zig te zijn, maar de return on investment is wel dat je de 
juiste mensen in je bedrijf hebt zitten.” 



“de aankomende generatie organiseert zich veel efficiënter”
Zelfstandig adviseur Bert Smits legt uit hoe de jeugd de bedrijfscultuur verandert.

Vanaf 2020 zullen we met minder mensen meer werk verrichten. 
We moeten dus de manier waarop we werken veranderen. Bert Smits, 
medeauteur van ‘De jeugd is tegenwoordig’, heeft alvast een gouden 
tip voor bedrijven: “Luister nu al naar jongeren. Neem hen serieus.”

Jong Geweld 21
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Pedagoog, ontwerper en coach Bert Smits begeleidt bedrij-
ven en organisaties bij veranderingsprocessen. “We zullen 
veel creatiever complexe problemen moeten aanpakken”, 
vindt Smits en daarom bouwt hij mee aan een nieuwe werk-
cultuur.

“Tegenwoordig is er veel tijdsverspilling, zoals te lange verga-
deringen die niet altijd relevant zijn”, meent Smits. “Maar de 
aankomende generatie organiseert zich veel efficiënter. Bo-
vendien vragen jongeren zich sneller af of ze zich achter de 
bedrijfsmissie kunnen zetten. Daar moeten werkgevers meer 
aandacht aan besteden tijdens de sollicitaties. In de betere ge-
sprekken vertellen bedrijven minstens evenveel over zichzelf.

“Een jongere vraagt zich elke dag af  
of hij zinvol bezig is, terwijl bedrijven  
net op voorspelbaarheid gebaseerd zijn.  

daarom zullen ze hun organisatie  
anders moeten regelen.”

Waarom wisselen jongeren op vroege leeftijd al snel van job? 
Daar zijn allerlei redenen voor, soms willen ze gewoon veran-
dering. De belangrijkste reden is dat ze zich niet meer kunnen 
ontwikkelen en het gevoel hebben dat ze niet hogerop kun-
nen. De relatie met hun baas en collega’s is ook één van de 
topredenen. Daarnaast kunnen ze zich niet meer vinden in 
de missie van het bedrijf. Vrij vertaald: de visie van hun baas 
vinden ze niet juist. 

Jongeren moet je namelijk vanaf dag één serieus nemen. Ze 
kunnen al wat en toch krijgen ze vaak het gevoel dat ze nog 
veel te leren hebben omdat ze nog jong zijn. Dat frustreert, 
want een jongere wil meteen renderen. Neem nu de bedrijfs-
opleidingen, waarin alle creativiteit wordt weggemoffeld. Dat 
is zonde, want jonge nieuwe werknemers komen net aan met 
een frisse kijk.

Waarom nemen jongeren vaker een sabbatjaar?
Ze weten niet wanneer ze met pensioen gaan, laat staan dat 
er een pensioen zal zijn. De toekomst is hoogst onzeker, dat 
staat haaks op de lineaire logica. Vroeger werd ons ingeprent 
dat je goed moest studeren en hard moest werken, zodat je 
kans maakte op promotie. En dat je goed moest sparen voor 
je pensioen alvorens dood te vallen. Op het einde van je leven 
zou je dan gelukkig zijn.

Maar een jongere wil iedere dag gelukkig zijn. Hij is nog jong, 
heeft werk, maar nog geen kinderen. Het lijkt alsof hij geen re-
kening met de toekomst houdt, maar schijn bedriegt. Alle op-
ties blijven net open, want de toekomst kan veranderlijk zijn.

Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is, ter-
wijl bedrijven net op voorspelbaarheid gebaseerd zijn. Daar-
om zullen ze hun organisatie anders moeten regelen. Dat kan 
beter van onderuit bij collega’s onderling die spontaan met 
elkaars werk rekening houden.

De Generatie Y heeft haar ouders hard zien werken en zag 
thuis de nodige stress. Hoe beïnvloedt dat de kijk op de 
combinatie werk-privé? Jongeren zullen bewuster en op een 
flexibelere manier omgaan met dat evenwicht. Daarnaast is 
het tweeverdienermodel uitzonderlijk in Vlaanderen. Hoger 
opgeleiden, vooral vrouwen, zullen zich meer gaan inzetten 
voor hun kinderen. Op dat vlak wordt de generatie Y conser-
vatiever. Stress en burn-outs zijn uit den boze en quality time 
primeert boven geld. Bovendien weten jongeren dat ze de 
eerste generatie zullen zijn die voor het eerst armer wordt dan 
hun ouders. Maar misschien zullen ze rijker zijn als het gaat 
om geluk.

Wil de nieuwe generatie ook graag baas worden? 
Jongeren willen wel leiderschap opnemen, maar geen leiding-
gevenden worden. Daar hoort namelijk veel werk bij dat af-
wijkt van het inhoudelijke: saaie vergaderingen, planningen 
maken, evaluatiegesprekken voeren, papieren invullen,…. 
Jongeren willen geen leidinggevenden worden in de klassieke 
zin van woord, maar wel leiderschap activeren en verbindin-
gen maken met collega’s. Leiderschap hangt dus niet samen 
met de functie van leidinggevende.

Jongeren willen wel leiderschap opnemen, 
maar geen leidinggevenden worden.

Wat is voor jongeren de ideale baas? 
Iemand met empathie die kan luisteren en mensen en idee-
en met elkaar kan verbinden. Geen coachtype, want die on-
dersteunt voornamelijk. Een baas moet knopen doorhakken 
en hameren op wat belangrijk is. Daarnaast moet hij niet het 
bedrijf an sich veranderen, maar een plaats creëren waar ver-
andering het bedrijf kan infecteren.

Een goed voorbeeld is Frank Van Massenhove, die de Fede-
rale Overheidsdienst Sociale Zekerheid leidt. Hij toont lei-
derschap en communiceert elke dag over wat hij belangrijk 
vindt. Hij heeft een heel nieuwe werkcultuur in gang gezet. 
Toen de werknemers het papier moesten digitaliseren, heeft 
hij hen uit de kelder gehaald en de bovenste verdieping van 
de pensioentoren afgehuurd, zodat ze een mooi uitzicht kre-
gen. Van daaruit moesten ze driemaal per week hard werken. 
Wat bleek? Hun productiviteit verdubbelde. Gewoon omdat hij 
hen waardeert. 

Jonge werkzoekenden willen een baan die ze graag doen, 
maar in hoeverre is een droomjob nog mogelijk? 
Ik geloof dat dé job van je leven in de toekomst niet meer 
bestaat. Ik stel vast dat jongeren vaker hun eigen invullingen 
geven aan hun werkvoorwaarden. 

‘De jeugd is tegenwoordig’ (2011)
Sociaal - eenzaam - lui - cool - 
braaf - slim - rebels 
Pedro De Bruyckere, Bert Smits

EAN: 9789081516358
Uitgeverij Lannoo

Sander Carollo
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Welkom in de echte wereld
“Ze komen net vanachter de schoolbanken en hebben alleen boekenwijsheid.” Met die 
woorden geven werkgevers regelmatig  aan waarom ze geen jonge mensen in dienst 
nemen. Nochtans doen heel wat scholen en andere instellingen moeite om de kloof 

tussen krijtbord en dossiers te dichten. 

De leerlingen Elektrische installaties van het Atheneum Wille-
broek werken ongeveer 140 dagen in een bedrijf doorheen de 
laatste drie jaar van hun opleiding. Concreet wil het zeggen 
dat zij al vóór het verlaten van de school ongeveer een jaar 
fulltime in de praktijk staan. Wie in het middelbaar de richting 
ASO volgt, komt waarschijnlijk niet zoveel in contact met sta-
ges, hoewel ook in die richtingen de leerkrachten moeite doen 
om meer praktijk in te voeren. 

Zo heeft het Atheneum van Willebroek ook een ‘Business Day’ 
voor de leerlingen van ASO en TSO. Volgens mevrouw Smets, 
coördinator van de school, kwam die dag er op vraag van de 
arbeidsmarkt: “De directeur van de toenmalige Fortis bank, 
vertelde ons dat weinig jonge mensen weten hoe het er in 
een bedrijf aan toe gaat. De bank kreeg regelmatig jongeren 
over de vloer die bijvoorbeeld graag een eigen garage wilden 
starten, maar geen idee hadden hoe daarmee te beginnen. 
Met die kennis zijn we met de leerkrachten en de verant-
woordelijke van de bank gaan samen zitten. We bekeken wat 
we al in de lessen deden 
en kwamen uiteindelijk tot 
onze ‘Business Day’. Tijdens 
zo’n dag worden de ASO en 
TSO leerlingen uit het zesde 
jaar in groepjes verdeeld en 
moeten ze een fictief bedrijf 
oprichten. De leerlingen 
verkopen een product en 
kunnen doorheen de dag 
vragen stellen aan speci-
alisten uit het werkveld.” 

Sommigen worden door 
een te veel aan economie 
ontmoedigd, maar anderen 
zijn superenthousiast en 
zien hun droomzaak al voor 
zich. Die laatste leerlingen 
doen waarschijnlijk ook 
mee aan de Mini-onderne-
ming, een project dat in vele 
middelbare scholen bestaat. 
Eigenlijk is een Mini-onder-
neming vergelijkbaar met 
een ‘Business-Day’, alleen 
krijgen de leerlingen echt geld en is het de bedoeling dat ze 
een volwaardig product op de markt brengen. 

Vlajo, Vlaamse Jonge Ondernemingen, richtte de Mini-onder-
neming op en begeleidt scholen. De organisatie, die kinderen 
en jongeren van drie tot vijfentwintig jaar laat kennismaken 
met ondernemend denken, organiseert ook andere projecten 
zoals de Vlajo Challenge waarbij jongeren via een online spel 
kennis maken met economie, inkoop, verkoop, marketing, HR 
en concurrentie. 

Judith Debecq, communicatieverantwoordelijke van Vlajo: 
“Vlajo is een private vzw gesteund door de Vlaamse overheid 
en de bedrijfswereld. Via verschillende campagnes en evene-
menten leren we meer dan 65 000 jonge mensen onderne-
mend denken. Op vraag van de arbeidsmarkt sturen we  
jaarlijks bij en richten we nieuwe projecten op.” 

Jong geleerd, oud gedaan 
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afstuderen. En nu?
Wie naar de universiteit gaat, wil over het algemeen zijn of 
haar kennis bijschaven. Toch voorzien ook de universiteiten 
stages. De studenten die zich na hun diploma-uitreiking nog 
meer willen voorbereiden op de arbeidsmarkt kunnen dat ook 
dankzij het Leonardo da Vinci-programma. Via  stages krijgen 
de studenten de kans werkervaring op te doen in een bedrijf 
in het buitenland. Sara Bervoets, beleidsmedewerker aan de 
Dienst Internationale Samenwerking van de Universiteit van 
Antwerpen: “Voorlopig organiseren wij en enkele andere ho-
gescholen en universiteiten de stages voor heel het hoger on-
derwijs, maar vanaf volgend jaar zullen ze georganiseerd wor-
den op Vlaams niveau. Bedoeling is om alle afgestudeerden via 
subsidies van de Europese Commissie, de kans te geven zich 

extra voor te bereiden op de arbeidsmarkt.” De studenten
moeten in het buitenland zelf een bedrijf zoeken dat bij hun 
opleiding en toekomstvisie past. Volgens Sara Bervoets is de 
stage een fantastische leerschool waarbij ook een extra taal 
geoefend wordt. Om te oefenen kunnen studenten ook bij de 
Vrije Universiteit van Brussel terecht. De VUB sloeg de handen 
in elkaar met Randstad en richtte het VUB Career Center op. Het 
centrum geeft onder andere tips voor het maken van een goed 
cv, maar organiseert ook workshops om jongeren voorbereid 
naar de arbeidsmarkt te sturen. Zo hield de universiteit onder 
andere al een UNIZO-infosessie en een workshop Presentation 
skills. Het onderwijs zal de kloof tussen de school en de ar-
beidsmarkt niet helemaal kunnen dichten, maar de directies, 
leerkrachten en leerlingen werken er alle dagen aan.

op vraag
Vlajo is niet de enige die zich aan de arbeidsmarkt aanpast. Zo 
plooien ook scholen zich naar de wensen van de bedrijfswe-
reld. Het Don Bosco Technisch Instituut in Hoboken biedt daar-
om een richting ‘Wegenbouw’ aan. In de ‘echte’ wereld zag 
men dat mensen met dergelijke specialisatie ontbraken en de 
school vulde dit tekort op. Het Don Bosco Technisch Instituut 
bouwt ook aan andere projecten waarbij jongeren de reali-
teit leren kennen. Zo helpen de leerlingen de scoutslokalen in 
Temse vorm te geven.

Er zijn ook scholen die in dergelijke projecten stappen op vraag 
van de gemeente. Zo vertelt Peter Van Hove, technisch adviseur 
van de afdeling elektriciteit, koeling en warmte van de Campus 
Scheppersstraat in Herentals, dat zijn studenten zonnepanelen  
legden op vraag van de gemeente. Het project maakte ook deel 
uit van hun GIP (geïntegreerde proef). En is een onderdeel van 
het studieprogramma van de TSO, BSO en KSO leerlingen.

Zonnepanelen plaatsen is misschien niet voor iedereen wegge-
legd. Al is het misschien niet slecht dat jongeren ook een baan 
kunnen uitproberen die niet in de lijn van hun richting ligt. 
De secundaire school, Scheppersinstituut in Deurne, maakt dit 
mogelijk. Zo moeten alle leerlingen van het vijfde middelbaar 

deelnemen aan de sociale stage waarbij ze drie dagen ergens 
in de sociale sector werken. De leerlingen leren zo wat de sec-
tor inhoudt en of ze die al dan niet leuk vinden. Zo wordt de 
zachte sector op lange termijn wellicht gevuld met jongeren die 
enthousiast zijn en weten wat ze mogen verwachten.

Meer dan theorie alleen
Wie denkt dat het hoger onderwijs meer gericht is op theorie is eraan voor de moeite. 
Vanuit verschillende opleidingen probeert men jongeren echte doe-opdrachten te 
geven. Zo moesten de studenten journalistiek van de afstudeerrichting televisie aan 
de AP Hogeschool tijdens het festival Mano Mundo filmpjes maken. Ze overlegden met 
de organisatoren van het festival en maakten planningen. Hun creaties werden aan 
40 000 bezoekers getoond. 
Ook in de technische sectoren komen studenten met de echte wereld in aanraking. 
De richting industrieel ingenieur aan de Karel de Grote Hogeschool werkt samen met 
Vlajo aan The Company, een keuzevak dat doorheen de vier jaar van de opleiding 
loopt en waarbij ingenieurs een eigen bedrijf opzetten. Jan Trommelmans, coördina-
tor van The Company: “Bedoeling van The Company is om jonge toekomstige ingeni-
eurs ondernemingszin mee te geven. Niet iedere ingenieur zal ooit een eigen bedrijfje 
starten, maar het is wel fijn dat ze na het afstuderen een brede kijk hebben en weten 
hoe een bedrijf in elkaar zit.” 
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Atheneum Willebroek - Campus Vaartland
Eduard Anseelestraat, 2830 Willebroek
T 03 860 98 98 - F 03 860 98 99 
atheneumwillebroek.be 
http://www.atheneumwillebroek.be

Atheneum Willebroek - Campus De Vaart
Herman Vosstraat 3, 2830 Willebroek
T 03 860 91 21 
campusdevaart@atheneumwillebroek.be 
http://www.atheneumwillebroek.be 

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 
Meistraat 5, 2000 Antwerpen
T 03 220 55 20 - F 03 220 55 59
mc@ap.be
http://www.ap.be

Vlajo
Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw
Innovatie- en Incubatiecentrum
Kapeldreef 60, B-3001 Heverlee (Leuven)
T 016 29 84 01 - F 016 29 84 02
info@vlajo.org
http://www.vlajo.org

Don Bosco Hoboken 
Salesianenlaan 1, 2660 Hoboken
T 03 828 00 95 
info@donboscohoboken.be
http://www.donboscohoboken.be

VUB Career Center 
Pleinlaan 2, 1040 Etterbeek 
T 02 628 11 88 
info@vubcareercenter.be 
http://www.vub.ac.be/careercenter

Kosh Katholiek Onderwijs Stad Herentals
Campus Scheppersstraat
Scheppersstraat 9, 2200 Herentals
T 014 24 85 20 - F 014 23 25 42
scheppersstraat@kosh.be
http://www.kosh.be

Scheppersinstituut Deurne/
AntwerpenKatholiek Secundair Onderwijs 
http://www.scheppers.be

• Campus Sint-Eligius Antwerpen 
Van Helmontstraat 29 - 2060 Antwerpen 
T 03 217 42 42 - F 03 217 42 46

• Campus Sancta Maria Deurne 
Pieter de Ridderstraat 5- 2100 Deurne 
T 03 360 31 45 - F 03 326 50 17

• Campus Sint-Eligius Deurne 
Lakborslei 263 - 2100 Deurne 
T 03 326 33 59 - F 03 326 03 74

Karel de Grote-Hogeschool
Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen
T 03 613 13 13
info@kdg.be
http://www.kdg.be

UA 
Stages, verder studeren in het buitenland, Leonardo, publicaties
bureau GK12-009  
Sara Bervoets (niet op woensdag) - T 03 265 4823
sara.bervoets@ua.ac.be
http://www. ua.ac.be

voor meer informatie over de scholen in dit artikel
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Om meer mensen aan het werk te krijgen en de sputte-
rende economie te ondersteunen lanceerde de federale 
regering in juni 2012 een relanceplan. Een van de onder-
delen van dat plan is de invoering van nieuwe tewerkstel-
lingsmaatregelen. Werkgevers kunnen daardoor, onder 
bepaalde voorwaarden, rekenen op een premie wanneer 
zij jongeren en/of laaggeschoolden aanwerven.

Tewerkstellingsmaatregelen bestaan meestal uit een struc-
turele vermindering van de sociale bijdragen of uit het be-
talen van een premie waardoor de loonlasten dalen. “Op 
die manier wil de overheid werkgevers aanzetten om werk-
nemers aan te werven”, legt Stefan Goos, VDAB-teamlei-
der accountmanagement van de provincie Antwerpen uit. 
“Sommige maatregelen richten zich grotendeels op oplei-
dingsinspanningen. Een voorbeeld daarvan is de instapsta-
ge en IBO.”
 

Eerste werkervaring
“Met een instapstage kan een onderneming schoolverla-
ters onder vijfentwintig zonder diploma secundair onder-
wijs een eerste betaalde werkervaring bezorgen. De jonge-
re loopt gedurende drie maanden stage in het bedrijf aan 
voordelige voorwaarden. De werkgever betaalt de stagiair 
per maand een stagevergoeding van tweehonderd euro bij 
een voltijdse stage. Er zijn geen sociale bijdragen verschul-
digd, en de RVA geeft op zijn beurt  de jongere per gewerkte 
dag een stage-uitkering.”

 
“Een IBO (Individuele Beroepsopleiding) is een opleidings-
maatregel die het opleiden en aanwerven van een minder 
ervaren werkloze aantrekkelijk maakt. Als je een IBO-con-
tract afsluit, volgt de werkloze eerst een opleiding op de 
werkvloer van één tot zes maanden. Tijdens die opleiding 
hoeft de werkgever geen loon of RSZ te betalen, enkel een 

productiviteitspremie. De kandidaat blijft een uitkering 
ontvangen, en krijgt er de productiviteitspremie van de 
werkgever bovenop.”

Om de communicatie rond de tewerkstellingsmaat-
regelen te stroomlijnen ontwikkelde de Kruispunt-
bank van de Sociale Zekerheid (KSZ) een aparte web-
site. “Werkgevers en werknemers geraken niet altijd 
wegwijs in de grote hoeveelheid tewerkstellings-
maatregelen”, weet Claudia Laeremans van de KSZ. 
“Daarom werd de website www.aandeslag.be in het 
leven geroepen.”

De website bundelt alle bestaande tewerkstellings-
maatregelen en de bezoeker vindt van elke maatregel 
een gedetailleerde informatiefiche. Via die fiche kan 
de werkgever gemakkelijk achterhalen welke federa-
le of regionale overheid de maatregel in kwestie in 
het leven heeft geroepen en hoe hij met die instantie 
contact kan opnemen. 

Ook kunnen werkgevers een berekening maken van 
de financiële voordelen en van de premies waarop ze 
recht hebben in een concrete situatie. “Op basis van 
een aantal vragen over zijn situatie kan de werkgever 
een interactief overzicht krijgen van alle maatrege-
len waarop hij een beroep kan doen”, aldus Laere-
mans.  “Als hij met zijn elektronische identiteitskaart 
inlogt, worden bepaalde gegevens automatisch bij de 
back-office van de federale overheid opgehaald. Ver-
der is het mogelijk om na te gaan welke maatrege-
len gecumuleerd kunnen worden en wat het globale 
voordeel van de maatregelen is.”

Bedrijven krijgen premies voor het aanwerven van jongeren en laaggeschoolden

 

 

tewerkstellingsmaatregelen  
doen loonlasten dalen  
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Er zijn in België heel wat 
loonkostverlagende maat-
regelen die als doel hebben 
de tewerkstelling te bevor-
deren. Naast IBO en de in-
stapstage pikken we er nog 
enkele uit.

Kmo-portefeuille
Als u een Vlaamse kmo bent en investeert in 
opleidingen voor uw personeel, dan komt u 
in aanmerking voor de kmo-portefeuille. Een 
subsidie die oploopt tot vijftienduizend euro. 

Steun ter bevordering van tewerkstelling 
Deze maatregel bestaat erin de werkgever een 
jaarlijkse tegemoetkoming toe te kennen in 
de vorm van punten. Het doel is het loon van 
jonge en laaggeschoolde werknemers te subsi-
diëren die aangeworven zijn in het kader van 
deze maatregel.

Beroepsoverstappremie
Werkgevers die jonge werkzoekenden aanwer-
ven in het kader van een opleidingstraject voor 
het alternerend leren en werken, krijgen een 
beroepsoverstappremie van Actiris (Brussel-
se Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemidde-
ling). Zo krijgt u een maandelijkse premie van: 
honderdvijfentwintig euro gedurende twaalf 
maanden als u de kandidaat aanwerft voor 
een contract van bepaalde duur  en tweehon-
derdvijftig euro gedurende twaalf maanden 
als u de kandidaat aanwerft voor een contract 
van onbepaalde duur.

Meer voordelen en premies vindt u op www.
vdab.be/tewerkstelling/. Daar kunt u heel 
gericht zoeken naar waarvoor u in aanmer-
king komt.

Consulent
Bepaalde maatregelen worden automatisch toegekend, 
andere voordelen moet de werkgever aanvragen. “De in-
stapstage en de IBO zijn voorbeelden van maatregelen waar 
de onderneming zelf stappen moet zetten om hier gebruik 
van te maken”, verduidelijkt Goos. “Werkgevers kunnen 
daarbij wel rekenen op hulp van een VDAB-consulent. Bij 
de instapstage bijvoorbeeld, zoekt de consulent mee naar 
een geschikte kandidaat, helpt met het organiseren van de 
stage en volgt de evolutie van de stagiair op samen met de 
werkgever.”

Succesverhaal?
Er worden regelmatige nieuwe tewerkstellingsmaatregelen 
ingevoerd of bestaande maatregelen aangepast. Zien werk-
gevers de bomen door het bos nog wel? “Sommige maatre-
gelen zijn zeer succesvol, andere brengen we extra onder de 
aandacht van bedrijven. Het is voor een werkgever ook niet 
evident om een overzicht te behouden. De VDAB kan voor de 
werkgever de belangrijkste maatregelen op een rijtje zetten 
en uitleggen wie voor welke maatregelen in aanmerking 
komt. We doen dit op maat van de onderneming en even-
tueel op maat van de kandidaat.”

Voor meer informatie kunt u bellen naar het gratis nummer 
0800 30 700 of mailen naar accountmanagers.antwer-
pen@vdab.be



www.vdab.be
0800 30 700
(elke werkdag van 8 tot 19u)

ELKE DAG VULT DE VDAB VACATURES FLEXIBEL IN,
OP EEN MANIER DIE U NIET VERWACHT.

REKRUTERING & OPLEIDING • INFO OVER TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN • JOBCOACHING • STAGES • ONTSLAGBEGELEIDING

“We kregen onze vacature van lasser
maar niet ingevuld. Tot de VDAB
David opleidde. Enkele maanden 
geleden was hij nog een ongeschool-
de werkloze. Vandaag is hij een 
gediplomeerd lasser en een onmis-
bare werkkracht voor ons bedrijf.”

“Lassen is niet mijn 
sterkste punt. 

Gelukkig vond 
de VDAB op tijd 
de juiste kandidaat.

”


