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ACV: ‘Geef werklozen gesubsidieerde job’
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Het voorstel van de vakbond ACV om langdurig werklozen een gesubsidieerde basisbaan te geven krijgt weinig bijval. De Vlaamse regering wil net minder gesubsidieerde jobs.
Als mensen al twee jaar op zoek zijn naar werk, wil de christelijke vakbond ACV dat de Vlaamse overheid hen een ‘basisbaan’ geeft. Dat voorstel lanceerde nationaal secretaris Ann Vermorgen gisteren in Het Nieuwsblad. Mogelijke activiteiten zijn zwerfvuil opruimen, helpen in de refter van een bejaardentehuis of toezicht houden op bus of tram. De werklozen zouden daarvoor door de Vlaamse overheid het minimumloon van 1.700 euro bruto per maand betaald krijgen.
Het systeem van de basisbanen is geen verplichte gemeenschapsdienst. De werkloze zou vrij kunnen beslissen of hij ingaat op het aanbod van de overheid. Die zou om te beginnen 25.000 basisbanen moeten creëren, vindt het ACV. Rekening houdend met de uitgespaarde werkloosheidsuitkeringen zou het plan 285 miljoen euro kosten. ‘Dat is relatief als je weet dat de dienstencheques 1,2 miljard euro kosten’, aldus Vermorgen.
De ACV-topvrouw ziet in de basisbanen een opstapje naar volwaardig werk. Ze zouden werklozen uit de negatieve spiraal van het thuiszitten halen, maar tegelijk zou de verloning niet zo hoog zijn dat mensen in het stelsel blijven hangen, zonder nog uit te kijken naar een andere job.
De regering ziet dat anders. ‘Wij zijn geen voorstanders van door de overheid gesubsidieerde banen’, reageert Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). ‘Dit voorstel creëert weer een nieuw statuut zoals de oude PWA’s, gesco’s, DAC’s enzovoort. We hebben die statuten net afgeschaft omdat mensen daarin bleven hangen en niet doorgroeiden naar andere jobs. We gaan de fouten van het verleden niet herhalen.’ Ook coalitiepartner CD&V is er niet voor gewonnen nieuwe speciale statuten voor werklozen in te voeren. Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne ziet meer heil in de aanwervingspremie voor bedrijven die langdurig werkzoekenden in dienst nemen.
Muyters verwacht ook veel resultaat van wijkwerken en tijdelijke werkervaring. Dat nieuwe systeem treedt in januari in voege, met kortlopende opleidingen en stages. Die moeten langdurig werklozen de kans geven weer aansluiting te vinden met de arbeidsmarkt. Ook Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) verwacht dat langdurig werklozen daardoor de nodige competenties verwerven om bij privébedrijven aan de slag te gaan. ‘Je lost de langdurige werkloosheid niet op door mensen weg te stoppen in nieuw gecreëerde overheidsjobs’, zegt Ronse.
De ondernemersorganisatie Unizo schiet eveneens met scherp op het ACV-voorstel. ‘Meer en duurzame tewerkstelling creëer je niet door kunstmatige basisjobs te creëren, betaald door de belastingbetaler’, zegt waarnemend topman Johan Bortier. ‘Veel bedrijven zijn op zoek naar nieuwe medewerkers, maar vinden geen geschikte kandidaten. Dan is het niet productief gesubsidieerde jobs te creëren voor functies waar geen vraag naar is.’
Vlaanderen telde in september 65.300 werklozen die al meer dan twee jaar naar werk zoeken. Daarvan zijn er 25.500 die zelfs al meer dan vijf jaar werkloos zijn.

