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De Standaard neemt u mee
op de Europese Festival Tournee

Gedurende 8 dagen kunt u elke dag combitickets winnen
voor de grootste Europese festivals.
Zowel de campingtickets als de reis naar het festival zijn
inbegrepen.
Trek alvast uw stoere festivalboots aan en speel mee
met de Europese Festival Tournee.

Surf nu naar www.standaard.be/festivaltournee

ROSKILDE
(Denemarken)

SZIGET
(Hongarije)

T IN THE PARK
(Schotland)

ISLE OF WIGHT
(UK)

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE BENICÀSSIM

(Spanje)

OPEN’ER FESTIVAL
(Polen)

BERLIN FESTIVAL
(Duitsland)

LEEDS
(UK)

BRUGGE Het aantal reizigers
dat De Lijn vervoerde is in 2011ge-
daald met 0,4 procent in vergelij-
king met het jaar daarvoor. Zo
staat in het jaarverslag dat giste-
ren voorgesteld werd. Het is de
eerste afname sinds 1995. De
klanten reisden vorig jaar
549 miljoen keer met bus of tram.
Ombesparingsredenen knipte De
Lijn in het aanbod, het aantal ge-

reden kilometers kromp met
0,9 procent. ‘Dat het reizigers-
aantal niet even sterk daalde, be-
wijst dat we niet blind snoeien
maar zoveel mogelijk in weinig
bezette ritten’, zegt directeur-ge-
neraal Roger Kesteloot.
2011 werd afgesloten met een te-
kort van 19 miljoen euro. De Lijn
rijdt dat gat zelf dicht dit jaar, en
wil met een besparingsronde van

60 miljoen euro de balans in
evenwicht krijgen. Omdat som-
mige van de besparingsmaatrege-
len te laat van kracht zullen wor-
den om nog dit jaar het beoogde
effect te hebben, moet er nog eens
zowat 10 miljoen euro extra ge-
vonden worden. Daarvoor zal De
Lijn onder meer vastgoed dat het
niet meer gebruikt van de hand
doen. Daarbij zitten zeven oude
stelplaatsen, verspreid over de
vijf provincies. Dat moet bijna
7 miljoen euro opbrengen. (ty)

Eerste daling reizigers sinds lang bij De Lijn
Na jaren van groei is het aantal reizigers bij De Lijn vorig jaar
afgenomen, maar minder dan er geknipt werd in het aanbod.

OPENBAAR VERVOER

VAN ONZE REDACTEUR

YVES DELEPELEIRE
OOSTENDE Als zes jaar zoekt

SamDe Vos (23) werk via uitzend-
kantoren. Als constructielasser.
‘Al zes jaar miserie’, zegt hij.
‘Twee weken geleden had Daoust
Interim een afspraak geregeld bij
een bedrijf in Snaaskerke dat las-
sers zocht. Ik was heel gemoti-
veerd en ging er met de bus naar-
toe. Toen ik daar aankwam, wist
de bedrijfsleider van niets.’
‘Vorige week had ik via hetzelfde
uitzendkantoor een nieuwe af-
spraak gekregen, bij een ander
bedrijf,maar voor hetzelfdewerk.
Ik kreeg er een rondleiding. Toen
ik geen lasapparatuur zag staan
en ik ernaar vroeg, bleek dat het
bedrijf helemaal geen lassers
zocht, maar iemand die veel van

chemische stoffen afweet. Dat ligt
mijlenver vanmijn competenties!
Hoe kan het uitzendkantoor mij
dan zoiets voorstellen?’
Honderden zulke verhalen kun-
nen Sam en zijn vrienden van de
KAJ in Oostende over de uitzend-
kantoren vertellen. Ze hebben die
verhalen een jaar lang bij even-
veel werkzoekende jongeren ver-
zameld. ‘Wat zij meemaakten,
was zo herkenbaar.Wewaren niet
alleen’, zegt Riensje Landuyt (25).
‘Veel jongeren durven zich niet te
roeren, uit schrik dat ze geen
werk meer zullen vinden. Maar
voor ons is de maat vol.’

‘Terminus Interim’

Zaterdag voeren ze aan het sta-
tion van Oostende actie. In
T-shirt, met het opschrift ‘Termi-
nus Interim’. Om het debat in alle
openheid te voeren. ‘Want dit
overstijgt Oostende.’
‘Ook in Antwerpen, Gent en Aalst
verzamelen jongeren zich’, zegt
Riensje. ‘De Vlaamse minister
Pascal Smet (SP.A) luisterde al
naar onze klachten.’

Wat hen dan het meest frus-
treert? ‘Te veel om op te noemen.’
Al bij de inschrijvingen loopt het
fout. ‘Soms gaan we twee, drie
keer per week naar hetzelfde uit-
zendkantoor terug. Telkens op-
nieuw moeten we ons inschrij-
ven’, zegt Shirley Deschrooder
(26). ‘Altijd die SIS- en bankkaart
weer tevoorschijn halen en zeg-
gen of je een diploma of rijbewijs
hebt, weet u hoe vernederend dat
is?’
Riensje: ‘Soms gebeurt het ook
dat ons een job wordt aangebo-
den en dat op de dag dat we het
contract mogen tekenen ons dos-
sier weg is. Weg dossier, weg job.’
Volgens de jongeren werken de
uitzendkantoren ook vaak met
wat ze ‘valse vacatures’ noemen.
‘Ze hangen er vaak voor de show.
Negen op de tien jongeren kijken
er nietmeer naar, omdat ze er niet
meer in geloven.’
‘We kennen een meisje dat stage
heeft gelopen bij Randstad. Toen
ze vacatures moest uithangen,
kreeg ze kritiek omdat het er zo
weinig waren. Er waren nietmeer

‘Vacatures
hangen er
vaak voor
de show’

Veel jongeren klagen steen en been over hoe ze door
uitzendkantoren worden behandeld. Een groep vrienden uit
Oostende verzamelde honderden verhalen en slaat terug.

● Dossiers raken verloren
● Selectie op basis van
uiterlijk

● Voorwaarden veranderen
constant

WERKZOEKENDE JEUGD BUNDELT KLACHTEN TEGEN

‘Vrouwen, toon uw benen, ook al zijn ze niet wat je gedroomd had!’ Dat is de
boodschap die Nike Annys (33) de Vlaamse vrouwen meegeeft op haar
Blote Benen-blog. De hele maand juni geeft ze zelf het goede voorbeeld
door alleenmaar rokjes te dragen. 30 graden ofmeer, tot vorig jaar zag je
Annys op elke zomerse barbecue steevast veilig ingeduffeld in een lin-
nen broek. ‘Ik niet alleen, zowat al mijn collega’s en vriendinnen hebben bijna
uitsluitend broeken in hun kleerkast hangen. Spataders, cellulitis, te wit, te dik,...
Zelfs die collega voorwiens benen ik eenmoord zou plegen, vindtwel een reden om
ze angstvallig te verstoppen.’
Annys heeft genoeg van al dat gezaag. Vanaf vrijdag speelt ze haar broek dan ook
onverbiddelijk uit, want vanaf dan is het ‘Rokjesmaand’. (mvp)
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‘LAAT DIE BLOTE BENEN ZIEN!’

aanbiedingen op dat moment.
Dan moest ze maar enkele oude
vacatures uit de lade halen, zodat
het uitstalraam vol hing.’
Kenneth Aercke gelooft dat veel

uitzendkantoren op het uiterlijk
selecteren. ‘Een vriend en ik had-
den afgesproken om voor dezelf-
de job te solliciteren’, zegt hij. ‘Ik
ging eerst binnen en kreeg te ho-

ren dat de baan al ingevuld was.
Toen mijn vriend daarna sollici-
teerde, kreeg hij wel de baan.’
‘Als je aan de consulenten vraagt
waarom, krijg je geen antwoord.

Ligt het aan mijn uiterlijk? Op de
duur denk je van wel. Ik heb een
tatoeage en draag al eens een
klak. Dan lijkt het wel of je geen
schijn van kans meer maakt.’
Ook Shanna Fosset (21) maakte
het mee met een ‘dringende vaca-
ture’ voor kinderoppas. ‘De baan
was ingevuld, zeiden ze me. Dat
was twee weken geleden. De vaca-
ture hangt er nog steeds.’

‘De voorwaarden veranderen
constant’, stelt Riensje vast. ‘Als er
bij een vacature staat: “geen di-
ploma, geen ervaring vereist”,
mag je ervan uitgaan dat ze je al-
tijd wel om een of andere reden
weigeren: dat je geen rijbewijs
hebt, geen Frans kunt,...’
‘Een vriend solliciteerde voor het
sorteren van diepvriesgroenten
bij O’Cool. Bandwerk. Volgens de
vacature was niets vereist. Maar
op het eind kwam de aap uit de
mouw: hij moest Frans of Engels
kunnen. Om tegen Franse drui-

ven en Engelse bonen te praten?’
‘De uitzendkantoren behandelen
ons niet als mensen, maar als een
nummer. Een voorbeeld: een jon-
gen solliciteerde voor een job bij
Daikin. Als test moest hij zo snel
mogelijk vijzen in een plateau
draaien. Hij haalde 36 op 40. De
job kreeg hij niet. Toen hij zich
nadien nog twee keer voor dezelf-
de functie aanbood, in hetzelfde
kantoor, moest hij dezelfde test
opnieuw afleggen.’
‘Zo gaat het met alle vaardig-
heidstesten of proeven. Dat heeft
toch geen enkele zin?’
Veel van de frustraties bij de jon-
geren vinden duidelijk hun oor-
sprong in communicatieproble-
men. Maar vaak zijn ze ook het
slachtoffer van onwettelijke prak-
tijken. Het misbruik met dagcon-
tracten is schering en inslag.
‘We hebben altijd optie op vast
werk, zeggen ze ons’, aldus Riens-
je. ‘In de praktijk werken we
meestal wekenlang met dagcon-
tracten, om daarna zonder boe of
ba te worden ontslagen. Dagcon-
tracten bieden ons geen toe-
komst. We kunnen niet huren,
een doktersbezoek stellen we uit.’
‘De lijst van dagcontracten die ik
heb gehad, is wel vijf bladzijden
lang. Als je daarmee bij de uit-
zendconsulenten komt aanzetten
om aan te tonen dat je ervaring
hebt, lachen ze je uit. Maar als je
ze niet hebt, zeggen ze dat je te lui
bent om te werken. Weet je wat
het is als op de duur jouw ouders
of lief niet meer geloven dat je je
best doet om werk te zoeken?’

Een greep uit de verhalen op:

- ONLINE
www.standaard.be
www.interimactie.be

‘We krijgen
alleen
dagcontracten.
Dat biedt geen
toekomst.
Huren kunnen
we niet,
doktersbezoek
stellen we uit’

UITZENDKANTOREN

De jongeren van Terminus Interim in Oostende: zaterdag voeren ze actie aan het station.© Wouter Van Vooren
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In België sterven elk jaar ongeveer 18.600 mensen aan de gevolgen
van tabaksgebruik, aldus het Onderzoeks- en Informatiecentrum van
de Verbruikersorganisaties (Oivo). Wereldwijd is roken de tweede
doodsoorzaak, met meer dan 5,4miljoen sterfgevallen per jaar. Als het
aantal rokers niet vermindert, zal in 2030 de helft van de langdurige
rokers sterven aan de gevolgen van tabak.
Het aantal mensen die dagelijks roken is in ons land sterk gedaald
sinds 1982. Sinds 2004 is het aantal rokers stabiel gebleven, op onge-
veer 20 procent. In 2010 daalde het tot 18 procent, maar vorig jaar kwa-
men er weer 3 procent rokers bij. Dat blijkt uit een rapport van Oivo.
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid spreekt van 25 pro-
cent rokers.
Morgen is het Werelddag Zonder Tabak. (belga)

18.600
ROKERS

‘Er loopt inderdaad heel wat
verkeerd’, zegt Hans De Smet,
klachtenbehandelaar voeding
en diensten bij het ACV in Oos-
tende. ‘De controlediensten
zijn overbevraagd. De jongeren
vinden gelukkig steeds beter
hun weg naar de vakbond. Van-
af september komt er een extra
klachtenbehandelaar.’
‘Als we flagrante inbreuken
vaststellen, proberen we zelf
met de uitzendkantoren samen
te zitten’, aldus De Smet. Dan
gaat het vooral over het mis-
bruik van dagcontracten. ‘Een
dagcontract kan, maar alleen

bij hoge uitzondering. In de
praktijk worden de jongeren
vaak maanden aan een stuk
met dagcontracten tewerkge-
steld. Zij worden dan dag op
dag afgeroepen.’
‘Voor de werkgevers is het
goedkoper, zo kunnen ze de
feestdagen omzeilen. Maar ei-
genlijk kan het niet.’
‘Werkgevers hebben een vraag,
uitzendkantoren spelen er han-
dig op in.’
‘Wij proberen de jongeren zo-
veel mogelijk te wapenen, door
hen in de scholen en op de zee-
dijk aan te spreken.’ (yd)

‘Controlediensten zijn overbevraagd’


