
BRUSSELBRUSSEL ● ‘Sc‘Schrihrijnend’,jnend’,
zozo noemtnoemt vakbondsvrouwvakbondsvrouw
FFatihaatiha DahmaniDahmani dede
ttoesoestandtand vanvan onthonthaal-aal-
moedermoeders.s. EEerdererder deze wdeze weekeek
werdwerd aangaangekekondigdondigd datdat erer
2.3002.300 plaatsenplaatsen inin dede
kinderopvangkinderopvang bijkobijkomen,men,
maarmaar gisterengisteren bleekbleek datdat
vvooroor elkeelke twtweeee plaatsenplaatsen
extrextra,a, erer eentje veeentje verdwirdwijntjnt
(DM 30/09)(DM 30/09).. OntOnthaalouderhaalouder
isis eeneen hondenshondenstiel:tiel: ‘N‘Nogog
eveneven enen wewe vindenvinden
niemandniemand meer’.meer’.

De cijfers van Mieke Vogels
(Groen!) waren onthutsend: er
kwamen in de eerste zes maan-
den van dit jaar 1.354 plaatsen
bij, maar er verdwenen er ook
658. De kinderdagverblijven
vinden nog wel personeel,
meent Fatiha Dahmani, natio-
naal verantwoordelijk kinder-
opvang bij vakbond LBC-NVK,
maar bij onthaalouders ligt het
anders. “Een onthaalmoeder
heeft het eens helemaal voor
mij uitgerekend”, zegt
Dahmani. “Ze krijgt gemiddeld
een onkostenvergoeding van
1.200 euro per maand. Ze geeft
elke maand 350 euro uit aan
eten, verzorging, elektriciteit,
speelgoed... Dat wil zeggen dat
ze 850 euro per maand over-
houdt. En dat voor werkweken
van zowat 60 uur. Bij veel ont-
haalouders arriveert het eerste
kindje ’s ochtends rond 6.30
uur en is het laatste pas om
18.30 uur ’s avonds de deur uit.”
“Vroeger was een job als ont-

haalmoeder voor velen bijna
vrijwilligerswerk”, vervolgt
Dahmani. “Ze pasten op kinde-
ren en deden ondertussen hun
huishouden. Maar die genera-

tie is bijna verdwenen. Er is een
professionalisering aan de
gang en dat is goed, maar het
heeft ook gevolgen. Het is een
echte job en die moet een echt
statuuthebben.Wat ook een rol
speelt: echtscheidingen. Hoe
meer onthaalmoeders schei-
den, hoe minder er zijn. De job
is enkel leefbaar als je een part-
ner met een vast inkomen
hebt.”
En dan zijn er nog de eisen die

almaar strenger worden.
Bedden mogen niet te hoog of
te laag zijn, matrassen moeten
een bepaalde dikte hebben en
ga zo maar verder. “Ik zeg niet
dat dat niet belangrijk is”, zegt

Dahmani, “maar het vergt wel
een investering. De eenmalige
starterspremie van 500 euro is
zeker niet voldoende. Vraag is
of mensen bereid zijn die inves-
tering te doen als je ziet wat er
tegenover staat.”
Maar het is niet alleen het

financiële dat afschrikt, zo
meent Leen Dubois van Kind &
Gezin. “Het is een heel intensie-
ve job”, zegt ze. “Geïsoleerd ook
vaak. Veel onthaalouders wer-
ken alleen, zonder collega. Het
nieuwe decreet zal daar een
betere opvang voorzien. We
hebben ook de indruk dat
steeds meer onthaalmoeders
de job voor een paar jaar doen
en dan overschakelen. Dat is
een trend die je in heel demaat-
schappij ziet: mensen blijven
nietmeer voor 30 jaar hetzelfde
werk doen.”

Oplossing: beter statuut

De oplossing is simpel, meent
Dahmani: een beter statuut.
“Onthaalouders hebben nu wel
al recht op een ziekte-uitkering
, maar nog niet op vakantie-
geld”, zegt ze. “Als ze sluiten,
verdienen ze niks. Een écht
loon, waarop dan ook belastin-
gen betaald moeten worden,
zou veel beter zijn dan een
onkostenvergoeding waar je
nietmee kunt rondkomen.”
Kind & Gezin nuanceert de cij-

fers van Vogels enigszins: de
verhouding starters versus
stoppers zou niet hoger liggen
dan andere jaren. Bovendien
zouden er al sinds het actieplan
van maart, waarbij iets betere
financiële voorwaarden uitge-
werkt werden, minder opge-
vers zijn. (KH)
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BRUSSELBRUSSEL ● DeDe jeugdjeugd vanvan
tegetegenwnwoordig.oordig. WieWie zizijnjn ze,ze,
watwat willenwillen zeze en, ven, voorooral,al,
watwat moetmoetenen wewe erermeemee aan-aan-
vangvangen?en? HetHet dedeviesvies isis
simsimpel, stpel, stellenellen dede autauteurseurs
vanvan ‘De‘De jeugdjeugd isis tegen-tegen-
wwoordig,oordig, eeneen handleidinghandleiding
vvooroor ouderouders,s, lerleraarsaars enen
wwerkgeverserkgevers’:’: ‘Gids,‘Gids, legleg uituit
en wen weesees nietniet bang.’bang.’

DOOR LOTTE BECKERS

“We worden bedolven onder
vragen over de jeugd, maar
horenookgigantischveel onzin
en clichés”, zeggen auteurs
Pedro De Bruyckere (Artevelde-
hogeschool) en Bert Smits (zelf-
standig adviseur). “Onbegrip is
vanalle tijden,maardezekeer is
het anders: de oudere generatie
wil graag jong zijn, en de
samenleving is in volle digitale
transitie”, zegt De Bruyckere.

DeDe vrvraagaag vanvan honderdhonderd mil-mil-
joen:joen: waarvwaarvoor stoor staataat dede
jeugdjeugd van tegevan tegenwnwoordig?oordig?
Bert Smits: “Authenticiteit.”
Pedro De Bruyckere: “Samen-

zijn. Studeren doen ze in over-
volle bibliotheken en ze vinden
niets leuker dan televisie kijken
met mama en papa. De vereen-
zaamde puber achter zijn pc:
absoluut eenmythe.”
Smits: “Na ‘Generation X’ zijn

we aanbeland bij ‘Generation
Why’. Er komt zoveel op hen af,
ze moeten keuzes maken, en
dus willen ze weten waarom.
Jongerenhebbeneengrotehon-
ger naar inhoud: waar staan we
voor, en waar willen we naar-
toe? Maar het politieke bedrijf
boeit hen niet: teveel spelletjes,
teveel strategie en dus niet
authentiek.” Nog eenmythe: de
moeilijke puber. “Het gros van
de jongeren stelt hetwel.”

EEenen harthart onderonder dede riem vriem vooroor
mama enen pa,pa, wantwant die vdie voelenoelen
zichzich giggigantischantisch onzeker,onzeker,
scschrihrijvjvenen jullie.jullie.
Smits: “Vroeger gaf de dorps-

pastoor aan wat goed en slecht
was, vandaag verzuipen ouders
in opvoedingsmodellen en boe-
kenmet tips. En dat doet twijfe-
len. Terwijl jongerenbest duide-
lijk zijn over wat ze verwachten
van hun ouders: grenzen en lei-
ding.”
De Bruyckere: “Maar denk nu

niet dat we terug gaan naar
vroeger, de tijden van ‘waarom?
daarom!’. Vandaag moeten
ouders hun beslissingen kun-
nen motiveren. Generation

Why, alweer. En ook al is de
wereld groot, voor jongeren
blijven mama en papa hun ijk-
punten,hungrote voorbeelden,
hunhelden zelfs.”
Ook het onderwijs weet niet

altijd wat ze jongeren wil mee-
geven, en hoe.
De Bruyckere: “Elk onderzoek

leert ons hetzelfde: leerlingen
hechten enorm veel belang aan
hun leraars. Iemand die weet
waarmee hij bezig is, die kiest
wat wel en niet demoeite is om
over te dragen en vervolgens
zoekt naar de beste manier om
dat te doen. Er wordt veel geëx-
perimenteerd voor de klas,
maar op het einde van de dag
willen jongeren geen bezig-
heidstherapie, maar relevante
opdrachten.”
Smits: “Pubers zijn heel hard

op zoek naar zichzelf, en heb-
ben daarbij hulp nodig. Leer-
krachten kunnen in dat proces
een bevoorrechte rol spelen.”

BBedriedrijvjvenen vindenvinden dan wdan weereer
datdat jongerenjongeren nietniet loyloyaalaal zizijn.jn.
TTips?ips?
De Bruyckere: “Jongeren zijn

niet lui, het merendeel heeft
een weekend- of vakantiejob.
Maar ze zijn ook opgegroeid
met gescheiden ouders, een
vader met een burn-out en een
moeder die vooral ‘misschien
straks’ zei. Het gevolg? Een
generatie die denkt: ‘niet met
ons’. Van de ‘maybe later’ evolu-
eren we tot een 4/5-generatie,
eentje die tijd voor zichzelf en
het gezinwil.”
Smits: “Dat jonge werknemers

snel weer verdwijnen, danken
bedrijven ook eendeel aan zich-
zelf. Jongeren zetten hun eigen
ontwikkeling centraal, en wil-
len vooruit. Botsen ze op een
gecrispeerde reactie, dan zijn ze
weg. Flexibiliteit is het orde-
woord.”

Ouders,Ouders, lerleraaraars, ws, werkgevers,erkgevers,
iederiedereeneen lilijktjkt welwel bangbang vanvan
dede jeugdjeugd van tegevan tegenwnwoordig?oordig?
De Bruyckere: “Weet dat de

belangen van de jeugd gelijk-
aardig zijn aan de onze, en dat
zealleenverwachtendandatwe
doen wat we moeten doen. Dat
wehenwat vaker uitlegmoeten
verschaffen, is niet omdat ze
ons in vraag stellen, maar
omdat de wereld complexer is
geworden. Ze kijken naar ons
voor hulp.”

Pedro De Bruckere en Bert Smits,

De jeugd is tegenwoordig,

LannooCampus, 24,99 euro.

VAKBONDSVROUW
FATIHA DAHMANI:

Eenonthaal-
moederwerkt
60uur
perweek
enverdient
850euro

Wie isbangvan
‘GenerationWhy’?

BRUSSELBRUSSEL ● Er komt wellicht een nieuw
assisenproces rond de moord op minister
van staat André Cools. Het parket-generaal
voor het Hof van Cassatie heeft donderdag
aangeraden een nieuw proces te bevelen.
Datmeldt Julien Pierre, de advocaat van de
veroordeelde Richard Taxquet. Die werd in
2004, na een proces van 12 weken, veroor-
deeld tot 20 jaar cel als brein achter de
moord. De Tunesische uitvoerders werden
ineigen land tot 25 jaar veroordeeld.
Het proces slaagde er evenwel niet in een

motief voor de moord te bepalen.
Verdachte Alain Van der Biest, Waalsminis-
ter vanLokaleBesturen, pleegde zelfmoord
een jaar voor het proces. Taxquet was zijn
secretaris.
Na het assisenproces werd Richard

Taxquet in het gelijk gesteld door het
Europees Hof van de Rechten van deMens,
datoordeeldedathijgeenevenwichtigpro-
cesheeft gekregen. (KWO/SVR)

Wellicht nieuw assisen-
proces rond moord
op André Cools

‘Nogevenenwevinden
geenonthaaloudersmeer’

Al 7.000 klachten over
energieleveranciers
BRUSSELBRUSSEL ● Er zullendit jaardubbel zoveel
klachten worden ingediend bij de federale
ombudsman voor energie. Dat bevestigt de
ombudsman in een reactie op het nieuws
vanVRTenRTBF.EricHoutmanontvingeral
7.000, tegenover4.000in2010.Ongeveer60
procent van de klachten die in de eerste 9
maanden van het jaar werden ontvangen
kwamuitVlaanderen. Ietsmeerdandehelft
(55procent)werdontvankelijkverklaard.
De motieven om klacht in te dienen zijn

dezelfde als vorig jaar, stelt Houtman: de
indexering van de prijzen, problemen met
verhuizingen, transparantie van de prijzen
enproblemenmet facturen.
Deombudsmanverklaart de stijgingdoor

eengroterebekendheidvandedienst,die in
september 2009 werd opgericht. Dit jaar
werd bovendien een campagne gevoerd
rond opzegvergoedingen bij beëindiging
vaneencontract.

(BELGA)


