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Eigen poetshulp eerst
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Van onze redacteur Simon Andries
BrusselAl 42 procent van de poetshulpen die Vlamingen met dienstencheques betalen, heeft buitenlandse roots. Dat bleek eerder al uit een evaluatierapport van de Vlaamse overheidsdienst Werk (DS 8 februari).
Daarmee schiet het systeem van de dienstencheques haar oorspronkelijke doel - het zwartwerk wegwerken en laaggeschoolden uit de werkloosheid helpen - stilaan voorbij, stelt Frank Vandenbroucke, voormalig SP.A-minister en nu hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, in een opiniestuk in onze krant. In 2004 voerde hij zelf de dienstencheques in.
’Het evenwicht raakt zoek wanneer de budgettaire kosten hoog oplopen en mensen in het buitenland gezocht worden om het werk te doen’, schrijft Vandenbroucke. Hij breekt daarbij ook een lans voor het uitdoven van de fiscale aftrek (zie inzet), om daarna een deel van het vrijgekomen overheidsgeld te investeren in een ‘forse toelage voor de aanwerving van mensen die enige tijd in de Belgische werkloosheid of bijstand zitten’.
Zijn vraag om meer aandacht voor de Vlaamse werkkrachten wordt gedeeld door de regeringspartijen CD&V en Open VLD.
’We hadden nog nooit zoveel leefloners. Heel veel laaggeschoolde werkzoekenden zouden daar aan de bak kunnen komen’, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V).
Hij wijst erop dat dienstenchequebedrijven vroeger 60 procent van hun werknemers moesten rekruteren uit Vlaamse werkzoekenden. ‘Dat is afgeschaft, waardoor bedrijven nu sneller gaan zoeken in het buitenland. Blijkbaar vinden ze het gemakkelijker om groepjes mensen uit Portugal naar België te halen dan bij ons te zoeken’, zegt Bothuyne.
’Daar mogen we ons niet bij neerleggen. Vlaanderen is ook bevoegd voor het sanctioneringsbeleid. We hebben dus alles in handen om een betere toeleiding naar de bedrijven te regelen. Ik wil poetsen niet onderschatten, maar het is heel laagdrempelig en op die manier voor veel mensen een ideale opstap naar de arbeidsmarkt.’
Niet aantrekkelijk
Gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de Vlaming haalt er blijkbaar zijn neus voor op. ‘Poetshulp is een knelpuntberoep dat door de aard van het werk én het kleine verschil tussen loon en uitkering weinig aantrekkelijk wordt bevonden door een pak van onze eigen mensen’, zegt Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open VLD).
Behalve het activeren van de Vlaamse werkzoekenden ziet Talpe ook mogelijkheden bij de heractivering van ‘de meer dan 300.000 langdurig zieken’. Ook de ‘stille arbeidsreserve’, van jongeren en vluchtelingen die nog niet ingeschreven zijn bij de VDAB of het OCMW, moet nog beter aangeboord worden, volgens Open VLD.
Discriminatie
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) benadrukt zelf dat hij niets kan doen om, via premies of toelages, de Vlaamse werklozen of langdurig zieken te bevoordelen. ‘Dat stuit op de Europese regels rond het vrij verkeer van personen. Dat zou pure discriminatie zijn’, zegt zijn woordvoerder Thomas Pollet.
Hij noemt het voorstel van Vandenbroucke ‘absurd’. ‘Meer zelfs, de dag dat de N-VA zoiets voorstelt, staat overal dat we racistisch zijn. Wat is het probleem: dat er te veel allochtonen aan de slag zijn? Er is nochtans geen betere opstap dan dit: ze komen bij de Vlaming thuis, leren mensen kennen van verschillende sociale klassen en het is heel goed voor hun talenkennis. Liever dit dan ze in een klaslokaal te steken om Nederlands te leren.’

