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Voorwoord

Hello everybody!

///////////////////////////////////////////////////////

Oké, onze kalender blijft doorlopen en zo zijn we in het jaar 2013 beland. 

Hopelijk wordt ’13 geen rampjaar maar een jaar vol geluk en succes.

Dus ook dit jaar kan je om de 3 maanden onze nieuwsbrief verwachten. In deze eerste van het jaar 

’13 brengen we een bezoek aan Mali. gaan we na hoe je je droomjob kunt vinden, zorgen we voor 

de training van de hersenen met een woordzoeker en nog zoveel meer.

Kortom veel lees- en spelplezier

greetz

ABVV Jongeren

32

o
p

lo
s

s
in

g
en

 k
r

u
is

w
o

o
r

d
r

A
A

d
s

el
 n

ie
u

w
s

B
r

ie
f 

A
p

r
il

 - 
m

ei
 - 

Ju
n

i 
1

. d
ie

ns
tv

er
le

ni
ng

  | 
 2

. j
ob

st
ud

en
t  

|  3
. v

ak
an

tie
  | 

 4
. w

er
ke

n 
 |  

5
. r

ec
ht

en
  | 

 6
. p

lic
ht

en
  | 

 7
. a

rb
ei

d 
 |  

8
. s

tu
de

nt
en

co
nt

ra
ct

  | 
 9

. l
oo

n 
 |  

1
0

. p
ro

ef
  | 

 1
1

. k
al

en
de

rj
aa

r 
 |  

1
2

. s
ch

ol
ie

r 
 |  

1
3

. s
tu

de
nt

  | 
 1

4
. R

SZ
  | 

 1
5

. v
ak

bo
nd

  |

V K S C P S O J M J M M S W J E

A T T O L O S O A O J E T E E V

K R U N I C C B G N A R A R U G

B S D T C I H S I G E E G K G N

O T E R H A O T K E B C I G D Y

N U R A T L O U D R E H A E V J

D D E C E I L D F E S T I V A L

E I N T N S V E O N N E R E K G

M E E R E M E N L O O N N R A M

O T E D E E R T C A M P A G N E

C O W E G E L I J K H E I D T R

R E C H T V A A R D I G H E I D

A L Z I E K T E V E R L O F E A

T A K I N D E R B I J S L A G B

I G K E W E R K N E M E R S Z V

E E S O L I D A R I T E I T R V

Zoek de Volgende woorden:

de Jongerenmedewerkers hielden ook in de Zomer VAn 2012 terug een  
cAmpAgne. weet JiJ onZe slogAn nog?
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naar aanleiding van de nationale vrouwendag, 11 november 2012, gingen we ver over de 

landsgrenzen na hoe het is gesteld met de rechten van de vrouw in mali. we werpen ook een blik 

op de problemen die de decentralisatie van de gezondheidszorg en onderwijs teweeg brengen.

Mali bengelt al jaren onderaan de ontwikkelingsladder. De jarenlange burgeroorlog, waar Mali nu 

stap per stap probeert van te herstellen, heeft daar zeker een groot aandeel in. Problemen met de 

toegang tot gezondheidszorg en onderwijs zijn er niet vreemd. Daarom besliste de overheid om het 

basisonderwijs en de gemeenschapscentra voor gezondheidszorg aan de lokale overheden over te 

dragen (decentralisatie). 

Alleen blijken noch die overheden noch de bevolking voldoende voorbereid om daarmee om te gaan, 

ook financieel kunnen de lokale overheden het niet bolwerken. Een kwalijk gevolg is dat steeds meer 

diensten in privé-handen vallen, wat de toegankelijkheid beslist niet ten goede komt.

decentrAlisAtie JA, mAAr Voor en door het Volk

“Decentralisatie is een goede zaak, ten minste als die uit het volk komt en door het volk gedragen wordt”, 

stelt Sekou Diarra, voorzitter van CAD-Mali. Zijn organisatie probeert het beleid dichter bij de mensen te 

brengen door zowel de lokale politici als de bevolking op hun rechten en plichten te wijzen. 

“In de eerste plaats werken wij met de verschillende belangengroepen. Wij informeren en vormen 

de lokale ambtenaren en politieke vertegenwoordigers zodat ze beter begrijpen wat hun nieuwe 

verantwoordelijkheden precies inhouden. Enkel op die manier kunnen ze een beleid voeren dat de 

belangen van de bevolking dient en tegelijk de sociale dienstverlening in openbare handen houdt. 

Bewustwording bij de lokale overheden is dus een eerste stap”, zegt Sekou Diarra.

Daarnaast richt CAD-Mali zich ook rechtstreeks tot buurtorganisaties en dorpsbewoners om die 

burgerparticipatie te bevorderen. Dit is geen eenvoudige taak en zoals steeds met ontwikkeling, blijkt ook 

hier dat volharden in de tijd noodzakelijk is. Sekou Diarra: “We proberen in te spelen op de publieke opinie 

en die onder woorden te brengen. Zo slagen we erin de burgers als individu te mobiliseren, of het nu om 

jongeren, vrouwen of boeren gaat. We geven hun bezorgdheden en twijfels een stem en kunnen hen op 

die manier overtuigen dat we aan hun kant staan.

“Hoe we dat concreet aanpakken? Wel, we krijgen veel steun van de gemeentelijke radiostations, we 

stellen rapportjes op, we maken gebruik van de publieke ruimte, we voeren alternatief theater op waarin 

we bepaalde kwesties op humoristische wijze aankaarten, we vertonen films en documentaires, ….”
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Iedereen gezond 

naar school Bron: globo
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en wAt met de insprAAk VAn Vrouwen?

“Aan het overleg in de lokale groepen nemen ook vrouwenorganisatie deel, vrouwen verenigen zich 

onder meer in tuinbouwcoöperaties, in spaar- en kredietcoöperaties of coöperaties voor vrouwen 

die zeep maken. Er zijn met andere woorden heel wat vrouwenverenigingen die zich inzetten voor 

de gezondheidszorg en andere basisdiensten binnen handbereik van de lokale gemeenschappen.”

CAD-Mali focust niet alleen op vrouwen als lid van een vereniging maar ook op vrouwen als burger. 

Ze moeten kunnen opkomen voor zichzelf en tegen praktijken die hun rechten beknotten. In onze 

vormingen maken we vrouwen duidelijk hoezeer het politieke en economische niveau met elkaar 

verweven zijn. Een vrouw die economisch sterk staat, zal het makkelijker voor elkaar krijgen ook 

politiek een rol van betekenis te spelen en zo op te komen voor de toegang tot water, tot land, ….”

En om vrouwen van jongs af aan de nodige kansen te geven, besteedt CAD-Mali in haar 

programma voor basisonderwijs bijzondere aandacht aan meisjes. “Uit overleg met 

burgemeesters bedongen we bijvoorbeeld dat het schoolgeld voor meisjes gehalveerd werd. 

Daarnaast leveren we veel inspanningen om meisje op de schoolbanken te houden, ook na het 

basisonderwijs”, besluit Sekou Diarra.

Iedereen gezond 

naar school
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ABVV jongeren Breidt uit!
SindS kort heeft het ABVV WeSt-VlAAnderen 3 jongerenmedeWerkerS.  

nu We VoltAllig zijn StreVen We er Verder nAAr om  

onze BereikBAArheid nog te VerBeteren.  

dAArom komen er 2 hAlVe zitdAgen Bij in WeSt-VlAAnderen.

Wil je te Weten 
komen als je recht 

hebt op een
 studiebeurs? 

je bent pas 
afgestudeerd 

en Weet niet 
Waar naartoe? 

je denkt na 
over deeltijds 

leren en Werken.

heb je een 
vraag over je 
vakantiejob? 

kom dAn met Al je VrAgen lAngS in één VAn onze hoofdkAntoren  
(Brugge – kortrijk – ooStende – roeSelAre) of op onze SplinternieuWe zitdAgen:

Blankenberge – Julez De Troozlaan 12 (Dinsdagnamiddag tussen 14u en 17u30)
Menen – A. Debunnestraat 49-51 (Maandagnamiddag tussen 14u en 17u30)



8 7

Een rondje
generatieclashen

Begin 2012 verschenen in de nationale pers talrijke artikels over de bewuste “generatieclash”. 

daarom organiseerde het Vlaams ABVV op maandag 22 oktober 2012, samen met de jongeren 

van magik? en ABVV senioren, zelf een heuse “generatieclash”. we wilden nu eigenlijk wel eens 

weten wat daar nu juist van aan was.

Een zestigtal senioren en junioren van het ABVV kruisten de degens om de clichés die bestaan 

over jongeren en ouderen te lijf te gaan.

"Solidariteit is een belangrijk begrip, zeker ook de solidariteit tussen de generaties. Dat dit initiatief 

plaatsvindt op een moment dat onze sociale zekerheid sterk onder druk staat en dat groepen 

bijgevolg tegen elkaar uitgespeeld worden, is meer dan veelzeggend.” Met deze woorden trok 

Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, de themadag opgang.

tijdens de acht rondetafelgesprekken bewezen de ABVV-militanten jong en oud dat samenwerken 

en het vormen van een gelijkgezinde mening niet onmogelijk is. Zo kregen de deelnemers heel 

wat beweringen over ‘de ander’ voorgeschoteld. Beweringen zoals "jongeren zijn zelfzuchtige 

carrièrebeesten" of "ouderen denken alleen maar aan hun pensioen". Over deze en nog veel meer 

beweringen werd vurig gedebatteerd. Zat er enige waarheid in deze stellingen?

Hoe we het ook draaiden en keerde steeds kwamen we terug tot dezelfde conclusie. Namelijk de 

“clash” is niet tussen jong en oud, maar eerder tussen rijk en arm, of tussen arbeid en kapitaal. 

Deze dag vol debat was dus voor beide partijen zeker een eyeopener en zeker voor herhaling 

vatbaar. Waarmee dus misschien een nieuwe traditie is geboren.
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wat brengt de toekomst? welke toekomst gaan de jongeren tegemoet? we gingen op onderzoek!

lAgere lonen, minder kAnsen

Het is een trend die zich begint op te dringen. Meer en meer vindt je bij een vacature: “Ervaring 

vereist”. Men zal steeds meer worden betaald voor specifieke kennis in plaats voor opleiding. 

Sectoren worden competitiever, waardoor bepaalde werknemers aan de zijlijn belanden. Ook 

schoolverlaters, al dan niet met een hoger diploma, krijgen het alsmaar moeilijker om aan een job te 

raken. Dit is mede te verklaren door het verhuizen van de industrie naar het ‘goedkopere’ buitenland. 

Iets dat wij als vakbond uiteraard tegenin gaan. We blijven strijden voor nieuwe duurzame industrie 

voor een nieuwe en duurzame toekomst. Met degelijke lonen voor alle werknemers!

iedereen interim?

Freelancers zijn goedkoper dan voltijdse medewerkers. Ze worden betaald op basis van het werk 

dat ze afleveren. Neem bijvoorbeeld het alom gekende voorbeeld: een paparazzi fotograaf. Deze 

wordt betaald naargelang de kwaliteit en exclusiviteit van zijn foto’s . Worden we in de toekomst 

allemaal freelancers?

Interim-werk is op vandaag al ingeburgerd. Een leuke mogelijkheid voor wie daar bewust voor kiest, maar 

dat is vaak niet het geval. De ABVV jongeren vragen dan ook een groter aanbod aan vaste contracten.

Als individuele jongere is het belangrijk om een unieke set vaardigheden ontwikkelen ter voorbereiding 

op de arbeidsmarkt van de toekomst. Vaardigheden die meer inhouden dan enkel een goeie opleiding.

worden wiJ VerVAngen door computers?

Computers zijn er overal. Als je rond je kijkt zie je altijd wel iets waarin de nodige technische 

snufjes verstopt zitten. Kijk maar naar je gSM, deze dient al lang niet meer enkel om te bellen en 

te sms’en. tegenwoordig zit de helft van een jongere zijn of haar leven in dat mobieltje. 

Computers doen steeds meer het werk dat vroeger enkel door mensen werd uitgevoerd.

Een auto wordt deze dagen eerder ‘geprogrammeerd’ dan ontworpen, vroeger plaatste men een 

foto in een mooie fotolijst op de kast (de foto werd genomen en ontwikkeld door de fotograaf , het 

lijstje werd gemaakt door een houtbewerker,…). tegenwoordig worden foto’s genomen met de gSM 

en op een geheugenkaart gezet die dan rechtstreeks in een digitale fotokader wordt afgespeeld.

toch zijn er gelukkig nog enkele jobs die robots (nog) niet kunnen. Wij zetten ze eventjes op een rijtje:

toch ZiJn er gelukkig nog enkel JoBs die roBots (nog) niet kunnen.  

wiJ Zetten Ze eVentJes op een riJtJe:

1. leraar lager en middelbaar onderwijs

 Deze leerkrachten hoeven voorlopig nog niets te vrezen. Hun collega’s op universiteitsvlak 

daarentegen, worden steeds vaker vervangen door online software.
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Back to the future!     

Missie: vind je droomjob
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2. politicus

 Er zal wellicht nooit een robot zijn intrek nemen in het Witte Huis. Er is nu eenmaal een soort 

menselijke intelligentie vereist die experts waarschijnlijk nooit kunstmatig zullen kunnen ontwikkelen.

3. Arts, verpleegster,…

 Werken in de gezondheidszorg vraagt veel menselijke interactie met patiënten. Dit kan 

niet vervangen worden door de slimste of menselijkste robot. Deze mensen zullen dus 

waarschijnlijk niet vlug vervangen worden.

4. Advocaten, financiële analisten en andere creatieve kenniswerkers

 Is een project haalbaar of niet? Is de cliënt kredietwaardig of niet? Waardeoordelen als deze 

vragen een creatief brein. Dit kan je niet enkel logisch bekijken op basis van bewijs.

5. schrijvers, journalisten en grafische ontwerpers

 Creativiteit en talent valt nu eenmaal niet te automatiseren. Het wordt dan ook een hele moeilijke 

opdracht voor robots om schrijvers, redacteurs en grafische ontwerpers te vervangen.

6. helpdeskmedewerkers

 Deze mensen krijgen dagelijks de meest uiteenlopende en complexe problemen. Een robot zal 

nooit gesofisticeerd genoeg zijn om deze op te lossen.

7. Verzorger

 Een robot die een huilend kind troost, moet voorlopig nog worden uitgevonden.

8. robotmanagers

 Zelfs robotten hebben managers nodig, iemand moet de automatisering beheren.

9. wind- en zonne-energie

 In deze sector hebben ze loodgieters, elektriciens en bouwvakkers nodig. Bv bij de aanbouw 

van een nieuwe energiecentrale of een windmolenpark. De onderdelen kunnen gemaakt 

worden door robots, maar om ze te installeren is er toch menselijk inzicht nodig.

10. milieudenktanks

 Sinds lang bestuderen mensen middelen waarmee men de opwarming van de aarde en de 

stijgende energiekosten kunnen tegengaan. Strategieën als deze kunnen niet door computers 

of robots worden bedacht.

 Dit zijn slechts enkele voorbeelden, de één al realistischer om je carrière op te richten dan de 

andere. Vergeet ook niet dat er steeds nood zal blijven aan technisch geschoolde profielen. 

Probeer vandaag maar eens een loodgieter te vinden als je verwarming defect is!

wAt kAn Je nu doen?

tot slot hebben we nog enkele tips om je droomjob binnen te halen. Als je iets heel graag wil, en 

je bent er goed in, doe het dan gewoon. Passie en talent zijn noodzakelijk om succesvol te worden. 

Een werkgever zal een job ook geven aan iemand die inzet toont en niet aan iemand die komt 

solliciteren omdat hij moet of die er al van uit gaat dat hij die job toch niet zal krijgen. Probeer 

energievol over te komen, zonder dat je overkomt als een stresskip.

Onthoud dat je je 10.000 uur in iets moet verdiepen, alvorens je er een expert in bent. Je 

opleiding kan je daarbij helpen, maar veelal ben je meer uren bezig met je hobby en wie weet kan 

je daar je job van maken, of handig uitspelen in een job.

Leef je zoveel mogelijk in, computers kunnen dat namelijk niet. Er zal altijd vraag zijn naar jobs 

waar empathie belangrijk is. 

Blijf bijleren! Een mens kan nooit genoeg bijleren en onze interne harde schijf kent geen grenzen. 

Je weet nooit wanneer je iets kan gebruiken dat je ooit eens gelezen hebt, of gezien hebt in bv een 

museum, tentoonstelling, galerij, …

Als je nu een studiekeuze moet maken, ga misschien eens na naar welke jobs er veel vraag is.  

Je droomjob zal je hoogstwaarschijnlijk niet vinden in de eerste week dat je afgestudeerd bent. 

Het kan weken, maanden tot jaren duren eer je je droomjob vindt. geef echter nooit op, de 

aanhouder wint!

Back to the future!     

Missie: vind je droomjob
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Heb je zin om mee te werken met 
ABVV Jongeren, mee actie te 

voeren... Of heb je ideeën omtrent 
acties, voor activiteiten...? 

Wil je één van onze brochures 
bestellen of wil je iets kwijt... 

Vul dan deze bon in en stuur 
hem op naar het dichtsbijzijnde 

secretariaat van ABVV Jongeren.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

School:

E-mail:

///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

www.abvvjongeren-wvl.be

ABVV Jongeren kortrijk

Rijselsestraat 19

8500 Kortrijk

056 24 05 36

kortrijk.jong@abvv-wvl.be

ABVV Jongeren oostende

Nieuwpoortsesteenweg 98

8400 Oostende

059 55 60 55

oostende.jong@abvv-wvl.be

ABVV Jongeren Brugge

Zilverstraat 43

8000 Brugge

050 44 10 40

brugge.jong@abvv-wvl.be

ABVV Jongeren roeselare

Zuidstraat 22/22

8800 Roeselare

051 26 00 93

roeselare.jong@abvv-wvl.be

ABVV Jongeren
Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft ze?

wie ZiJn Ze?

De medewerkers van ABVV Jongeren zijn dynamische jonge mensen die de leden van het ABVV 

bijstaan met vragen in verband met jobstudenten, schoolverlaters, studiebeurzen, etc. 

Je kan ons vinden in de kantoren te Brugge, Oostende, Kortrijk en Roeselare. Als we niet op 

kantoor te vinden zijn, staan we vast ergens op straat campagne te voeren of te flyeren rond 

thema’s die jongeren en vakbond aanbelangen.

wAt doen Ze?

Een greep uit ons aanbod: 

•	 Jobstudenten	kunnen	bij	ons	terecht	met	hun	vragen	over	werk.	Wij	staan	hen	ook	bij	als	er		

 een geschil is met de baas of als ze twijfels hebben over hun contract.

•	 Schoolverlaters	met	vragen	als:	‘Wanneer	moet	ik	mij	inschrijven	in	de	VDAB?’,	‘Hoe	lang	is		

 mijn beroepsinschakelingstijd (vroeger: wachttijd)?, ……. helpen wij in de goede richting.

•	 Jongeren	die	deeltijds	werken	en	deeltijds	studeren	helpen	wij	met	vragen	over	recht	op		 	

 kinderbijslag? Wat als ze ziek zijn? 

•	 Studiebeurzen	vullen	wij	voor	u	in	alsook	lossen	wij	samen	met	u	eventuele	problemen	in	het		

 dossier op.

•	 Wij	organiseren	ook	diverse	activiteiten.	Daarnaast	hebben	we	een	educatief	aanbod	dat	 

 de jongere op een interactieve manier meer vertelt over werken als jobstudent,  

 schoolverlaters, diversiteit, enz. We nemen ook deel aan de vormingen voor delegées, 

 organiseren jongerencommissies en de Working Class Heroes!

•	 Tot	slot	voeren	we	ook	geregeld	campagnes,	denk	maar	aan	onze	zomercampagne:	 

 “Een trio werkt".

wAt driJft Ze?

Wij, als ABVV Jongerenmedewerkers, streven ernaar om de jongeren zoveel mogelijk te 

informeren en bij te staan. Want met de opgedane kennis kunnen zij zichzelf beter verdedigen 

en zijn ze alerter tegen misbruiken op de arbeidsmarkt. Dit alles wordt de jongere volledig gratis 

aangeboden. Vanaf de leeftijd van 12 jaar kan je al lid worden.
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Ja, ik wil   Een jobstudentenbrochure

  Een schoolverlaterbrochure ‘Op Zak’

  Brochure deeltijds leren en werken/Op stage

  Info rond

  Meewerken aan acties van ABVV Jongeren

  De Nieuwsbrief via e-mail ontvangen (e-mail:          )

Ik wil dat ABVV Jongeren

  Meer aandacht besteedt aan:

 

///////////////////////////////////////////////////////

West-Vlaanderen


