Protest in Vlaamse meerderheid over mogelijk duurdere
kinderopvang
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Het was Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, die gisteren de kat de bel
aanbond. Hij wees erop dat veel scholen een beroep doen op PWA’ers om hun
naschoolse kinderopvang te organiseren. Het gaat om 1.200 scholen die tussen 2.000 en
4.000 mensen tewerkstellen. Dat PWA-statuut is er speciaal voor langdurig werklozen.
Het probleem met de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen is dat te veel
werklozen blijven plakken, terwijl de diensten bedoeld zijn om mensen te begeleiden naar
een gewone job door hen de nodige vaardigheden te leren. Momenteel zijn in Vlaanderen
zo’n 10.000 PWA’ers.
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) vormt het statuut daarom om tot een
systeem van Wijk-Werk. Hij plant meer begeleiding en plakt een termijn op het werk:
werklozen kunnen maximaal zes maanden wijkwerk verrichten. Dat kan verlengd worden
met zes maanden. Die hervorming dreigt het voor scholen complexer te maken om
langdurig werklozen in te schakelen. ‘De scholen staan voor de keuze: elke zes maanden
iemand nieuw aannemen of werken via gewone, duurdere contracten’, zegt Boeve.
Muyters en zijn collega-minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageerden
‘verbaasd’. ‘Het wordt niet duurder voor scholen. De tarieven voor Wijk-Werk blijven
dezelfde als voor PWA (6,50 euro per uur).’ Ze wijzen er ook op dat mensen die in het
PWA-statuut willen blijven dat kunnen.
’Uitstel van executie’, reageert Boeve. ‘De meeste PWA’ers zijn 55-plussers. Gaan zij op
pensioen, dan worden wij gedwongen het nieuwe systeem te hanteren.’ De nieuwe
instroom wordt verplicht in het Wijk-Werk-systeem ingepast. Volgens Boeve zullen
scholen zich vanaf een bepaald moment gedwongen zien te werken via gewone
contracten die 14 euro per uur duurder zijn.
Opvallend genoeg hadden Vlaams Parlementsleden Robrecht Bothuyne (CD&V) en Jo
De Ro (Open VLD) in maart al de ongerustheid in het onderwijs aangekaart. Bothuyne
herhaalt nu zijn kritiek. ‘De geplande hervorming van het PWA-statuut stelt onvoldoende
garanties dat langdurig werklozen flexibel kunnen worden ingezet. Sommige mensen
hebben meer tijd nodig om de vereiste vaardigheden voor de arbeidsmarkt te verwerven.’
Bothuyne en De Ro hopen dat de conceptnota van de regering nog kan worden
aangepast. Crevits liet gisteren de deur op een kier: ‘Dit dossier moet de parlementaire
weg nog afleggen.’ Maar het wordt moeilijk omdat het maximum van zes maanden
werken een compromis is tussen de regeringspartijen.

