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Een job is de beste sociale bescherming. Dat is altijd al onze liberale insteek geweest. Meer doeners betekent 

meer kansen, meer vooruitgang, meer welvaart om te delen. 

De volgende jaren staan we voor een belangrijke opdracht. 

De werkloosheidscijfers staan op het laagste punt in jaren 

en er blijven heel wat vacatures open. Toch blijft ook de 

groep mensen die nog niet meedoet in ons land vrij groot.

Het komt erop aan die mensen meer kansen te geven om 

aan de slag te gaan. Daarbij moeten we ons nog veel 

sterker richten op de groep van kortgeschoolden. Vandaag 

is één op vijf (21,1%) van de 20-64 jarigen kortgeschoold, 

minder dan de helft van hen (46,6%) is aan het werk. Dit 

terwijl er vandaag voor vier op tien van de openstaande 

vacatures geen diplomavereiste is.

De opdracht is duidelijk: de drempel naar werk moet lager 

en – vooral – we moeten vermijden dat we een samenleving 

met twee snelheden krijgen, met aan de ene kant een groep 

die werkt en vooruitgaat en aan de andere kant een groep 

die niet werkt en achterblijft. Want we weten heel goed dat 

voor wie kortgeschoold is en geen werk heeft, het risico op 

armoede flink hoger ligt.

Dat bleek nog maar eens uit de meest recente 

armoedecijfers. Het armoederisico onder kortgeschoolden 

steeg de voorbije jaren naar 31%. Ook voor huishoudens zonder betaald werk neemt het al jarenlang 

systematisch toe: het armoederisico voor deze doelgroep is gestegen tot boven de 70%, voor huishoudens 

met kinderen zelfs tot meer dan 85%.

Daarom deze acht springplanken naar werk. 

Want een samenleving waar meer mensen mogen en kunnen meedoen is een samenleving die sterker staat 

en gelukkiger. Een samenleving die meer talenten laat bloeien.

Acht springplanken naar werk

spring
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1  Werk meer laten lonen
Wie de stap zet naar een job moet daar aan het einde van de maand flink meer aan overhouden. Daarom 

hebben we de voorbije jaren de personenbelasting verlaagd. Drie kwart van de werknemers kreeg er 
meer dan 100 euro netto per maand bij, voor de laagste lonen goed voor een dertiende maand 
extra netto. Die weg moeten we verder bewandelen.

Met lagere lasten en meer netto maken we het verschil tussen werken en niet-werken groter. En we geven 

mensen die opklimmen extra rugwind. Wie vandaag met een laag loon promotie maakt, houdt daar 
veel te weinig aan over. Krijg je bijvoorbeeld 100 euro opslag met een brutoloon van 1.600 euro dan zie je 

daar maar liefst 62 euro van wegbelast. Dat motiveert niet. Integendeel. Het zorgt voor een promotieval en 

ontmoedigt mensen die hard knokken om vooruit te komen. Door langer het belastingtarief van 25% te laten 

doorlopen en het tarief van 40% te schrappen, hou je met een laag brutoloon wel meer dan de helft over van 

een loonsverhoging.

2  Goedkopere kinderopvang
Wie aan het werk gaat, maakt ook snel een heleboel extra kosten. Zeker als je ook kinderen hebt. De kost 
van kinderopvang tikt snel aan. 

Daarom moeten er meer en goedkopere plaatsen in de kinderopvang komen. We zetten in op 10.000 

extra kinderopvangplaatsen aan het gesubsidieerd tarief. We willen ook de belastingvermindering voor 

kinderopvang verdrievoudigen. Beide maatregelen leiden samen tot een flinke daling van de factuur van 
kinderopvang voor mensen die gaan werken.

Hetzelfde geldt voor naschoolse opvang. Heel wat plaatsen in de naschoolse opvang sluiten om 18.00 

uur. Als je als ouder een job aangeboden krijgt in ploegen of met avondwerk, of als je er als ouder alleen 

voor staat, wordt het dan wel heel moeilijk om je job met de zorg voor je gezin te combineren. Ruimere 
openingsuren van naschoolse opvang zijn absoluut een must. 

3  Meer jobs voor kortgeschoolden
Mensen een springplank naar werk aanbieden en werk meer laten lonen, kan pas echt werken als er ook 

voldoende instapjobs zijn.

Daarom zijn de voorbije vijf jaar de patronale bijdragen al sterk verlaagd. Het faciaal tarief zakte van 32,4% 

naar 25%. Voor lage lonen is er nog een bijkomende lastenverlaging. Zo betaalt een werkgever op een 

brutoloon van 1.800 euro vandaag een effectief tarief van 15,6% tegen 22,4% vijf jaar geleden.

Maar de patronale bijdragen op een laag loon liggen nog steeds hoger dan in Nederland. Hierdoor blijven 

lage loonjobs nog steeds duurder. Het gevolg is dat die instapjobs bij ons minder ontwikkeld zijn en door de 

hogere loonkost ook sneller geautomatiseerd of gedelokaliseerd worden. We moeten blijven inzetten op 
een vermindering van de patronale bijdragen op de lage lonen.

Tegelijk moeten we ook startersjobs openstellen voor langdurig, kortgeschoolde werklozen. Voor wie 
iemand in dienst neemt die langer dan een jaar werkloos is, moet het mogelijk zijn om gedurende 
maximum drie jaar de brutokost van het minimumloon te drukken zonder dat dit betekent dat het 
nettoloon daalt. Wie als werkloze aan de slag gaat, voelt dit dus niet in zijn loonzakje. En tegelijk bouwt 

men meer sociale rechten op, denk aan pensioenrechten, dan wanneer men werkloos blijft. 
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4  Minder rigide regels
Het jobsegment voor kortgeschoolden is niet alleen minder ontwikkeld omwille van de hogere loonkost, maar 

ook omdat onze arbeidsmarkt heel rigide is. De voorbije jaren is kostbare tijd verloren gegaan door bij de 

hervorming van de arbeidsmarkt met de handrem op te rijden. 

Nochtans kunnen flexibiliteit en zekerheid hand in hand gaan. Kijk naar een land als Denemarken. Dat toont 

met het flexicurity- model al jaren hoe flexibiliteit en werkzekerheid elkaar zelfs kunnen versterken. Meer 
flexibiliteit komt overigens vooral de meest kwetsbaren ten goede. Het zijn de armste en meest 
kwetsbaren die het meest lijden onder een te rigide arbeidsmarkt. Het verzet tegen een soepelere 

arbeidsmarkt is een typisch voorbeeld hoe men mensen in de afhankelijkheid houdt.

Hoe pakken we dat aan? In België zijn we veel strikter dan de Europese regels ons voorhouden. Zo is er 

bijvoorbeeld nog steeds een algemeen verbod op werken na 20.00 uur terwijl nu al heel wat supermarkten 

op vrijdag, in een grijze zone, open zijn tot 21.00u. Hetzelfde met zondagsarbeid. In de meeste gevallen zijn 

dit jobs waar kortgeschoolden makkelijk in aan de slag kunnen.

Het komt erop aan de vastgeroeste filosofie van ‘niet mogen werken’ om te buigen tot een visie 
dat wie wil werken dat ook moet kunnen. De primaat van de politiek moet hier gelden. Dat betekent niet 

dat sociale partners niet belangrijk zijn. Integendeel. Zij hebben een stem in het debat, maar het is de politiek 

die beslist en de doestellingen zet. 

5  Van werkloosheids- naar opleidingsuitkering
Wie zijn of haar job verliest moeten we helpen 

om zo snel mogelijk terug aan het werk te 

gaan. En daar knelt vandaag het schoentje. 
Bijna de helft van de mensen met een 
werkloosheidsuitkering is al meer dan 
een jaar werkloos. En dat ondanks alle 

openstaande vacatures.

Te weinig werkzoekenden worden richting een 

opleiding of nieuwe werkervaring geleid. Ook 

het verloop van de werkloosheidsuitkering 

bevat onvoldoende prikkels om opnieuw aan de 

slag te gaan.

De werkloosheidsuitkering moet veel meer in het teken staan van opleiding en opnieuw aan de slag gaan. 

Van werkloosheidsuitkering naar opleidingsuitkering dus. Wie zes maanden zonder werk zit, moet 
verplicht in een opleiding of een traject van tijdelijke werkervaring. Dat kan via de klassieke VDAB-

kanalen, maar we moeten ook veel meer aan nieuwe opleidingsvormen en -initiatieven durven 
denken. Kijk bijvoorbeeld naar MolenGeek en BeCode waar jongeren de kans krijgen om zich te smijten in 

de digitale economie.

Eén ding is zeker: voor vrijblijvendheid is er geen enkele plaats meer. Anders blijven we talent 
verliezen. Het sluitstuk van deze extra investeringen in opleiding is even helder: minder ruimte om een job te 

weigeren en de beperking van de werkloosheid in de tijd.
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6  Drempel na ziekte moet lager
Naast meer kansen voor mensen die hun job 

verliezen en werkloos zijn, mogen we ook het hoge 

aantal inactieven niet uit het oog verliezen. In 
België is een groot deel van de bevolking op 
arbeidsleeftijd niet aan het werk én ook niet 
op zoek naar werk: een kwart is inactief. Bij 
de laaggeschoolden loopt dat op tot bijna de 
helft. Hiermee scoren we internationaal bijzonder 

zwak. 

Van de iets meer dan 1,6 miljoen inactieven in 

België geven 200.000 mensen aan wel degelijk te 

willen werken. Een kwart geeft aan niet te werken wegens ziekte, een kwart zorgt voor kinderen of een ziek 

familielid, een kwart volgt een opleiding of training. De overige groep is al gepensioneerd, denkt dat er geen 

werk is of is afgehaakt omwille van persoonlijke redenen.

Er is dus nog een pak talent dat we zomaar 

laten liggen. Voor mensen die moeite hebben 

om werk en gezin met elkaar te combineren 

maakt betaalbare kinderopvang het verschil. 

Maar we moeten ook investeren om langdurig 

zieken de kans te geven opnieuw aan te pikken 

bij de arbeidsmarkt. 

In plaats van te focussen op wat iemand 
niet meer kan, moeten we meer kijken 
naar wat iemand wél nog kan. De re-

intregatietrajecten zijn nieuw en moeten op 

kruissnelheid komen. We moeten werkgevers, 

werknemers en artsen nog veel meer aanmoedigen om hier een succes van te maken. Drempels uit ons 

arbeidsrecht zoals bijvoorbeeld de verplichting om minstens 3 uur per dag te werken of minstens een derde 

van een voltijdse betrekking te presteren, helpen niet. Voor mensen die langdurig ziek zijn geweest, zijn ze 

vaak een te hoge drempel om opnieuw aan het werk te gaan.

7  Werken en school lopen makkelijker combineren
Er is vandaag een te grote groep jongeren die de schoolbanken verlaat zonder de juiste kwalificaties. In een 

stad als Antwerpen stapt een op vijf de schoolpoort buiten zonder diploma. Dat is ronduit dramatisch. Bijna 
één op tien van de 15-24 jarigen zit niet op de schoolbanken, is niet aan het werk en volgt geen 
training. In onze steden ligt dat cijfer nog hoger. Europees gezien is dat een zeer zwakke score.

In de Scandinavische landen, Nederland en Duitsland stemmen ze school lopen en een eerste werkervaring 

veel beter op elkaar af. Ook bij ons is men met duaal leren op de kar gesprongen. Maar de volgende jaren 

moet hier nog veel meer op worden ingezet. Duaal leren mag geen pad zijn dat enkel bewandeld wordt door 

jongeren die schoolmoe zijn. Enkel wanneer duaal leren een bewuste keuze is van de jongere kan het ook 

echt een succes worden.
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8  Recht op twee jaar opleiding  
 voor iedere werknemer
In een snel veranderende wereld is levenslang leren een must, ook voor kortgeschoolden. Vandaag schieten 
we te vaak pas in actie als het al te laat is, het bedrijf sluit en mensen plots op straat staan.

Werkzekerheid begint bij de juiste vaardigheden. Daarom geven we iedereen het recht om tijdens zijn of 

haar loopbaan twee jaar opleiding te volgen. Dit komt bovenop de bestaande opleidingen die vandaag 

al door de bedrijven worden gegeven. De focus van deze opleiding moet gericht zijn op het versterken van 

vaardigheden en werkzekerheid. 

Het gaat hier maar zelden om opleidingen van één of enkele dagen. Daar hebben mensen vandaag al vaak 

toegang toe. We moeten meer naar een model waar mensen op een bepaald moment in hun loopbaan 

bijvoorbeeld tijdens zes tot twaalf maanden de kans hebben om zich bij- of om te scholen. Tien jaar later 

hebben ze dan de kans om dat nog eens opnieuw te doen. 

Op deze manier blijven we technologische veranderingen voor en versterken we vaardigheden. Het is 

overigens belangrijk dat het volgen van een opleiding niet leidt tot loonverlies. Dat is zeker voor mensen met 

een lager inkomen een voorwaarde om hiervan gebruik te maken. Anders eindig je met een systeem waarvan 

enkel hoger geschoolden gebruik maken. De kost voor de werkgever houden we natuurlijk ook onder controle.

Tot slot
We moeten meer kortgeschoolden aan het werk krijgen. Dit past niet alleen in de filosofie van meer mensen 

aan het werk, maar is ook voor de kortgeschoolden zelf van bijzonder groot belang. Een job is voor hen de 

beste bescherming tegen armoede. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun kinderen. 

Aan de slag gaan laat toe om de persistentie van armoede over de generaties heen te doorbreken. Om 

hierin te slagen, moeten er een aantal taboes sneuvelen. Zo moet in alles wat we doen steeds het 
principe vooropstaan dat werken veel meer moet opbrengen dan niet-werken. Daarom moeten 

lasten verder naar omlaag en moet onze werkloosheidsverzekering echt activerend worden. 

Ook moeten er in ons land meer flexibele arbeidsvormen kunnen ontwikkeld worden. Samen met de 

hoge loonkost is dat een belangrijke verklaring waarom er in ons land minder jobs voor laaggeschoolden 

beschikbaar zijn. 

Maar deze maatregelen zijn op zich onvoldoende. Het op peil houden en continu vernieuwen van 
vaardigheden wordt één van de grootste uitdagingen van het komende decennium. Enkel op deze 

manier zullen we erin slagen om in tijden van snelle verandering iedereen mee te krijgen en niemand achter 

te laten.


