Verso reageert op tijdelijke verlenging jongerenbonus

“Hopelijk komt er nu overleg en een oplossing op lange termijn”
Brussel, 23 december 2016
De Vlaamse regering besliste vandaag dat het voor laaggeschoolde jongeren toch mogelijk blijft om
tot 15 maart 2017 in te stromen in een tewerkstellingstraject in het kader van de ‘jongerenbonus’.
Eerder communiceerde de Vlaamse regering dat de toegang tot deze tewerkstellingsmaatregel al op
1 januari 2017 zou verdwijnen. De beslissing tot verlenging komt er na juridische bezwaren van de
Raad van State. “Deze juridische bezwaren geven ons de kans om het gesprek ten gronde te voeren”,
zegt Verso-directeur Ann Gaublomme. “We vragen dat de Vlaamse regering dit uitstel benut om
samen met het werkveld een oplossing te vinden op de lange termijn. Het is belangrijk dat de
plaatsen in de kinderopvang en de logistieke diensten in de dagverzorgingscentra voor ouderen
gevrijwaard blijven.”
Bijna 650 laaggeschoolde jongeren zijn vandaag tewerkgesteld in projecten in de buitenschoolse
kinderopvang en de dagverzorgingscentra voor ouderen. Het zijn projecten die tegemoetkomen aan
maatschappelijke vragen in het kader van de combinatie gezin en werk en in het kader van de
vergrijzing en de mantelzorg. Door het verlengen van de instapdatum met 2,5 maanden kan samen
met de sector worden nagegaan hoe een volwaardig alternatief kan worden uitgewerkt. Minister
Muyters beloofde immers dat het schrappen van de jongerenbonus geen effect zou hebben op de
kwaliteit en de betaalbaarheid van de diensten.
De onduidelijke communicatie van de Vlaamse regering heeft voor veel onrust gezorgd in de sector.
Bijvoorbeeld in de buitenschoolse kinderopvang is aan zo’n jongere een 8-tal effectieve voltijdse
kinderopvangplaatsen gekoppeld. Als je weet dat de meeste ouders hun kind niet voltijds inschrijven
in de kinderopvang, dan betekent het schrappen van 1 jongerenbaan dat de kinderopvang voor
minstens 30 gezinnen wegvalt.
De dagverzorgingscentra spelen dan weer een belangrijke rol om ouderen zo lang mogelijk thuis te
laten wonen en zijn voor mantelzorgers van grote waarde. Het schrappen van deze jobs heeft een
impact op de dienstverlening en zal voor gebruikers vermoedelijk financiële gevolgen hebben of
vereenzaming in de hand werken.
Verso wil op een constructieve manier hierover verder in overleg gaan.
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