Alles op alles om massa ongeschoolde ketjes aan de slag te krijgen
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Statistisch gaat het de goede kant op met de jeugdwerkloosheid in Brussel, maar dé zorgenkindjes van het gewest zijn vanaf nu 'les
NEET's' - spreek uit: niets. NEET staat voor 'not in education, employment or training'. Vervoort en co. geven zich tot 2025 om ook
die groep aan de slag te krijgen.
Van onze redactrice Marjan Justaert
BrusselDe Brusselse gewestregering onder leiding van Rudi Vervoort (PS) heeft de aanpak van de hoge jeugdwerkloosheid
gebombardeerd tot haar eigen lakmoesproef. Exact een jaar na de lancering van 'Strategie 2025' - een op maat gesneden
'Marshallplan' om de Brusselse economie uit het slop te halen én het gewest financieel op eigen benen te doen staan - ziet de
situatie er rooskleurig uit. 'De jeugdwerkloosheid is gedaald van 32 procent in 2014 naar ongeveer 25 procent nu', zegt minister van
Werk Didier Gosuin (DéFI). Niet onbelangrijk: in alle gewesten zijn de cijfers gedaald, onder meer omdat jongeren die vroeger een
wachtuitkering kregen uit de werkloosheidsstatistieken verdwenen zijn.
Maar ook los daarvan gaan de cijfers de goede kant op. In tegenstelling tot het 'Rosettaplan' destijds - verplichte
startbaanovereenkomsten voor jonge schoolverlaters - kiest Brussel voor een arsenaal druppeltjes op een hete plaat. 'Het loopt goed,
en dat begint in het oog te springen', pronkt Vervoort.
Actiris - de Brusselse VDAB, zeg maar - speelt uiteraard een sleutelrol. Zo zijn er de nagelnieuwe inschakelingscontracten, waarbij
Brussel twaalf maanden lang het loon betaalt. Er wordt ook stevig ingezet op de kruisbestuiving tussen de onderwijs- en de
bedrijfswereld. Daarnaast is er het actieplan 'Brusselaars in het openbaar ambt', zijn er diversiteitssubsidies en het platform 'Me and
my job'.
Gemiste kans
Sinds de zesde staatshervorming kunnen de gewesten zelf een doelgroepenbeleid op poten zetten. Vlaanderen deed dat al, Brussel
nog niet. Een gemiste kans, zeker als je een goednieuwsshow wil brengen over de aanpak van de jeugdwerkloosheid.
Gosuin: 'De aankondiging van de beslissing had hier inderdaad niet misstaan, maar we zullen er voor de zomer mee landen.
Behalve een korting op de sociale bijdragen geven we de bedrijven ook een bonus.' Hij kreeg van de sociale partners meteen een
waarschuwing mee: er moet genoeg overleg zijn, aldus de Brusselse Economische en Sociale Raad.
Van 'NEET's' naar IETS
Maar dé angel zit hem in het onderwijs. Te veel jongeren zijn niet eens laaggeschoold, maar gewoon niet geschoold. Niets eigenlijk: ni
étudiant, ni employé, ni stagiaire. Hoe groot die groep is, durft zelfs de Brusselse gewestregering niet in te schatten. 'Maar we moeten
hen detecteren en perspectief bieden.' Dat gebeurt via de versterking van de beroepsopleiding, vormingen op maat, 31 projecten tegen
schoolverzuim enzovoort.
'De kwaliteit van het onderwijs, vooral het Franstalige onderwijs in Brussel, moet omhoog', zegt Jan De Brabanter van de Brusselse
werkgeversorganisatie BECI. Er worden inspanningen geleverd, maar Brussel is afhankelijk van de andere deelstaten.'
Wat dat betreft: de Franse Gemeenschapsregering-Demotte was aanwezig, van de Vlaamse collega's geen spoor. Een jaar geleden
weigerde de Vlaamse regering de Strategie 2025 mee te ondertekenen, officieel omdat 'Vlaanderen zich niet wil engageren voor
andermans tienjarenplan', officieus omdat de Strategie spreekt van de 'metropolitane gemeenschap Brussel'. En van dát concept wil
vooral de N-VA niets weten.
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