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55% meer sancties voor wie niet wil solliciteren
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VDAB heeft vorig jaar 55% meer sancties opgelegd aan werklozen die niet genoeg hun best deden om aan een job te geraken, dan in 2016. In de helft van de gevallen wordt de uitkering tijdelijk ingetrokken of verminderd.
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) deelde de cijfers voor het aantal gestrafte werklozen donderdag mee in de commissie Werk van het Vlaams Parlement, als antwoord op een vraag van parlementsleden Emmily Talpe (Open Vld) en Robrecht Bothuyne (CD&V).
“Ik heb VDAB de opdracht gegeven om strenger te zijn, en het sanctiebeleid evolueert nu in de goede richting”, zei Muyters. “In 2017 zijn er 30.095 sancties en verwittigingen opgelegd aan werkzoekenden die niet genoeg hun best deden om aan een job te geraken. Dat is 55% meer dan in 2016.”
“Bestraffen is voor ons geen doel op zich. We zullen er alles aan doen om mensen naar een job te begeleiden. Maar VDAB moet wel een stok achter de deur hebben.”
Uitkering enkele maanden kwijt
Een werkloze wordt door verwezen naar de controledienst van VDAB als hij meerdere malen zijn best niet doet, bijvoorbeeld als hij meermaals niet komt opdagen op een afspraak met een VDAB-consulent of tijdens afspraken een ongemotiveerde indruk geeft, of wanneer hij zich niet aan de afspraak houdt om te solliciteren bij een bepaald bedrijf.
In ongeveer de helft van de gevallen krijgen de werkzoekenden die naar de controledienst zijn doorverwezen, een formele verwittiging. Dat is een laatste waarschuwing.
In de andere helft van de gevallen gaat het om een vermindering of zelfs de volledige intrekking van de werkloosheidsuitkering gedurende enkele maanden.
Voka is tevreden
De ondernemersorganisatie Voka Antwerpen-Waasland klaagde in augustus vorig jaar in uw krant de gebrekkige controle van VDAB op niet al te ijverige werkzoekenden aan.
“Die aanklacht heeft duidelijk vruchten afgeworpen. We zijn blij met de strengere aanpak die VDAB nu hanteert”, zegt Pieter Leuridan, arbeidsmarktspecialist van Voka Antwerpen-Waasland.
De meeste sancties worden opgelegd in de provincie Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De andere provincies blijven een beetje achter.
Ongemotiveerde sollicitanten
“Nu moet er nog werk worden gemaakt van een beter systeem waarbij werkgevers ongemotiveerde sollicitanten kunnen doorgeven”, zegt Pieter Leuridan.
“Werkgevers hebben daar nu al een knop voor op de website van VDAB, waarna ze een formulier kunnen invullen. Maar het zou beter zijn om daar een handige applicatie voor te ontwikkelen.”
“Voorts moet VDAB meer bedrijven opbellen om werkzoekenden aan te prijzen voor een bepaalde vacature. Vandaag krijgen werkgevers vooral private arbeidsbemiddelaars aan de telefoon. VDAB belt zelden proactief. Dat moet nog veranderen.”

