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Voorwoord

Hoi
///////////////////////////////////////////////////////

OeF! De examens zijn weer achter de rug en de vakantie kan eindelijk beginnen! We hebben er 

lang op moeten wachten, maar ook de zon heeft al de eerste onzekere stapjes gezet. Kortom, de 

perfecte omstandigheden om te genieten van een welverdiende rustpauze. en hoe kan je beter 

genieten van je herwonnen vrijheid dan onze nieuwsbrief te verslinden? Ook deze keer hebben we 

voor elk wat wil.

Voor zij die al dat rusten maar niks vinden en vooral willen werken deze zomer, blader zeker door 

naar de info voor jobstudenten. Weet ook dat onze jongerenmedewerkers van maandag tot vrijdag 

voor jullie klaar staan (zie affiche binnenin) om al jullie vragen te beantwoorden en eventuele 

problemen te helpen oplossen.

Hopelijk tot gauw in één van onze kantoren!

Zomerse groeten

ABVV Jongeren
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Woordzoeker
3

AFROCARIBBeAN

BeACHLAND

BeZeMROCK

CACtUSFeStIVAL

DOUR

DRANOUteR 

FORUMROCK

GRASPOP

HYPeODReAM 

IePeRFeSt

KLINKeRS

LAUNDRYDAY

LeFFINGeLeUReN

MANIFIeStA

MARKtROCK 

RIMPeLROCK

SUIKeRROCK

tOMORROWLAND

tWCLASSIC

WeRCHteR

WOOSHA

OSteNDBeACH

PUKKeLPOP

ZANDROCK

ZeVeRROCK

Welk woord kan je vormen met 14 van de overgebleven letters? Hint: Dit zijn allemaal??

C D H K C O R M E Z E B Z O M A E R F W

W A N Y L A U N D R Y D A Y E F S T I E

K O C A P O P S A R G T B V A R L S Y R

V C O T L E F E M L S U E F B O Y Y D C

S G O S U W O U O E C Z A K M C D S R H

T R W R H S O D F V I D C L J A F B A T

L B E J R A F R R S K W H W Q R M H N E

X E D K T E E E R E O X L R M I N X O R

N U F K N P K J S O A F A V D B T S U K

L W C F E I Z I K T M M N W L B T B T I

R Q S I I Y L C U A I O D F C E I H E Y

A T V F R N O K N S P V T J N A J D R N

L J Q K C R G I W U C G A D B N O V C Y

F T B W M Z F E K Y G G B L H U W J P E

R X N U K I H K L D Q E P K R C A D A Z

O X R U E Q E V V E A T W C L A S S I C

H O O S Y L W X R C U M A R K T R O C K

F D T G P H A V H Y Z R Z A N D R O C K

A A W O E K O K C O R L E P M I R F R V

U G P Z E V E R R O C K Q N X U L H H W



De 
Google-generatie
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Wie ziJn ze?

De zogenaamde Google-generatie is een nieuwe lichting werknemers. Het zijn jongeren die 

opgroeiden tijdens de recessie van de vroege jaren negentig en die hun laatste studentenjaren 

doorbrachten te midden van een crisis. een crisis die zelfs nog heviger was dan deze toen ze 

geboren werden.

Deze jongeren zijn het gewoon om in één muisklik online een antwoord te vinden op diverse 

vragen. Doordat ze gewoon zijn om iets snel op te zoeken, gaat de diepgang wel vaak verloren, 

vooral in het begin van hun carrière.

Communiceren doen ze voornamelijk digitaal. De ene doet dit met mail of sms, de andere via 

Facebook of twitter. Miscommunicatie met oudere werknemers is daarom meestal 

onvermijdelijk. Oudere werknemers zijn namelijk niet altijd even vertrouwd met deze moderne 

communicatiemogelijkheden. Face-to-facemeetings, lichaamstaal, context, toon, brainstormen, 

samenwerken waren vroeger dé manier om te communiceren met elkaar. Maar deze 

communicatievormen zijn ook vandaag nog steeds noodzakelijk. Net daar ligt er een rol voor de 

‘oudere’ werknemers. Zij kunnen de jonge generatie van tijd tot tijd achter hun pc vandaan halen.

WAt doen ze?

Ze zijn dynamisch en niet van plan om kleurloos te blijven en het werk te doen zoals het altijd 

al gebeurde. Deze jongeren beseffen maar al te goed dat voor één job, honderden andere 

geïnteresseerden strijden. Ze willen best wel lang blijven werken, maar ze willen dat de werkgever 

hen daarvoor ook een reden kan bieden.

WAArom doen ze Het?

Ze hebben nood aan appreciatie voor hun vaardigheden. een overste hebben is oké, maar zij 

verwachten van deze ook iets terug, nl inspraak, opleidingen, begeleiding enz.

mAAr VoorAl: WAt doe Je met ze?

Geef ze een ander soort leiderschap en management, geef deze jongeren een landschapsbureau 

en de talenten van deze nieuwe generatie zullen optimaal benut worden. Ze houden namelijk niet 

van muren, letterlijk en figuurlijk. Het ‘horizontaal’ werken en denken zorgt ervoor dat talenten op 

verschillende niveaus versterkt worden en zo zullen sneller goede ideeën naar boven komen.
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Geef maar GAS!?
foto: dewereldmorgen.be - Pauline Poelmans



GAsBoetes?

Gasboetes werden ooit ingevoerd om overlast beter te kunnen aanpakken. Wildplassen of 

sluikstorten kwam je voortaan op een boete te staan van een ambtenaar, zonder dat er nog politie 

of rechtbank aan te pas moest komen. In de praktijk kwam er een wildgroei aan GAS-boetes, die 

door jongeren vaak als pestboetes ervaren werden. We kennen allemaal de ridicule voorbeelden van 

boetes voor het eten van een broodje op de trappen van een kerk tot het gooien van sneeuwballen.

Op 30 mei werd in het parlement een wetswijziging goedgekeurd over deze beruchte GAS-boetes, 

waar heel wat commotie rond was. De leeftijdsgrenzen werden verlaagd en voortaan kunnen 

gemeenten nog opveel meer inbreuken de GAS-boetes toepassen.

ons stAndpunt

Als ABVV-jongeren betreuren we ten zeerste dat deze goedkeuring gebeurde zonder enig advies 

of inspraak van het middenveld, van jongeren of van jongerenorganisaties. Maar daarnaast 

hebben we ook heel wat inhoudelijke bedenkingen:

•  Gemeentes bepalen zelf wat overlast is en wat niet én staan in voor het toepassen van de sancties. 

Met andere woorden: je wordt bestraft door dezelfde personen die de regels opstelden. Dit gaat 

volledig in tegen het principe van de scheiding der machten, waarbij men niet tegelijk rechter en 

partij kan zijn, een fundament van onze rechtsstaat die net bedoeld is om misbruik te voorkomen.

•  De term “overlast” wordt niet gedefinieerd in de wet. Met andere woorden: wat in de ene gemeente 

geldt als overlast kan in een andere gezien worden als onschuldig plezier en vice versa. Dit zet de deur 

naar willekeur en misbruik natuurlijk wagenwijd open. Dit kunnen wij als sociale vakbond nooit tolereren!

•  Wie kan er ons garanderen dat gemeentes met een rechts bestuur de GAS-boetes niet zullen 

misbruiken om bijvoorbeeld acties van de ABVV-jongeren te bemoeilijken? Dat actievoerders, 

betogers of jonge militanten die flyeren geen boete krijgen? er zijn al voorbeelden van andere 

middenveldorganisaties die hiermee geconfronteerd werden.

•  Het verlagen van de leeftijdsgrens. Was dat echt nodig? Waar is de tijd dat je tot je zestiende 

ook effectief “kind” of “jongere” kon zijn? Zonder zorgen en constante bekommernis of je iets 

mag of niet? Of was dit enkel een recht van diezelfde mensen die er nu anders over beslissen?

Deze wet zou nog veranderd kunnen worden, als de Senaat deze wet zou ‘evoceren’. evoceren 

betekent dat zij de tekst alsnog kunnen verwerpen. Als dat gebeurt, is er een nieuwe kans op een 

democratisch debat en kan de tekst ook nog ten goede worden aangepast. Als ABVV vragen we 

dan ook aan onze senatoren om de wet te ‘evoceren’.

Geef maar GAS? Nee, liever traag, doordacht en veilig. Want net als in het verkeer is een ongeluk 

sneller gebeurd dan je denkt. meer info: www.gasboete.be

Als JonGere HeB Je onGetWiJfeld de discussie oVer de GAs-Boetes  

– de GemeenteliJke AdministrAtieVe sAncties – GeVolGd.  

misscHien HeB Je zelfs Al de pecH GeHAd om ermee in AAnrAkinG te komen? 
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Hoe is het nog met de 

millenniumdoelstellingen?
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De balans van de acht ambitieuze Millenniumdoelstelling om de armoede te halveren tegen 2015 

ziet er ronduit slecht uit. Hoewel het ernaar uitziet dat een belangrijke doelstelling – namelijk het 

halveren van de extreme armoede – zal worden gehaald, blijven nog steeds ongeveer 1,4 miljard 

mensen extreem arm. Ook de toegang tot drinkbaar water is verbeterd, maar vaak is de kwaliteit 

van het water bedenkelijk en is de toegang niet permanent. Nog altijd is er voor 783 miljoen 

mensen geen drinkbaar water op minder dan drie kwartier stappen van hun huis.

Voor andere doelen is er in de meeste gevallen wel vooruitgang, maar blijft die ver uit de buurt van 

de gestelde doelen. De kinder- en moedersterfte dalen door de vooruitgang. Sinds 2000 sterven 

nu per dag naar schatting 12.000 kinderen minder dan ‘verwacht’. Maar er sterven wel nog elke 

dag 19.000 mensen aan oorzaken die grotendeels te voorkomen zijn. Zo sterven dagelijks  nog 

800 moeders in het kraambed.

Het probleem en de remedies zijn gekend. De uitvoering blijft echter uit. De schuld ligt vooral bij 

een gebrek aan politieke wil en daadkracht. Wat betekenen mooie woorden over de toekomst 

als er intussen bijna overal (ook in België) bespaard wordt op ontwikkelingssamenwerking? 

België en de europese Unie zullen in de komende jaren méér uit de kast moeten halen als we de 

Millenniumdoelstellingen in 2015 willen halen.

onGeliJkHeid

Intussen is ook het debat over wat er moet 

gebeuren na 2015 volop aan de gang. De inzet 

van dit debat is of er een nieuw breed gedragen 

kader voor ontwikkeling en internationale 

samenwerking komt en hoe een dergelijk 

kader een middel kan worden om het recht 

op ontwikkeling van elke wereldburger te 

bron: www.11.be 

met noG minder dAn tWee JAAr te GAAn zAl de Wereld noG een serieuze 

inspAnninG moeten leVeren om de millenniumdoelstellinGen te HAlen. de 

VooruitGAnG is miniem en met de HuidiGe BespArinGen in zoWAt Alle europese 

lAnden ziet Het er niet VeelBeloVend uit. intussen is ook Het deBAt opGestArt 

oVer de VrAAG ‘WAt dAArnA?’



KortrijK - roeselare

Zitdagen invullen studiebeurZen 2013 – 2014

regio

ABVV Izegem 
Hondstraat 27
Dinsdag 24 september van 14u30 tot 16u30

ABVV Ieper 
Korte Torhoutstraat 27
Vrijdag 13 september van 9u30 tot 11u30
Buiten deze data: afspraak dienst arbeidsrecht

ABVV KOrTrIJK
rijselsestraat 19
Donderdag 5 september  van 9u30 tot 11u30
Donderdag 12 september  van 9u30 tot 11u30
Dinsdag 17 september  van 9u30 tot 11u30
Donderdag 19 september  van 9u30 tot 11u30

ABVV menen 
A. Debunnestraat 49-51
Maandag 9 september  van 14u30 tot 16u30

ABVV rOeselAre 
zuidstraat 22/22
Maandag 23 september  van 9u30 tot 11u30
Maandag 7 oktober   van 9u30 tot 11u30
Maandag 14 oktober  van 14u30 tot 16u30
Maandag 21 oktober  van 14u30 tot 16u30

ABVV TIelT
stationstraat 12
Donderdag 19 september  van 14u30 tot 16u30

ABVV WAregem
stormestraat 137
Donderdag 26 september  van 9u30 tot 11u30

WAT Breng Je mee?

info: tel. 056 24 05 36 - kortrijk.jong@abvv-wvl.be - tel. 051 26 00 93 - roeselare.jong@abvv-wvl.be

•	 Rijksregisternummer van Alle gezinsleden (SIS kaarten)

•	 Bewijs van alimentatiegeld in 2011  

(kopie van rekeninguittreksels 2011)

•	 Attest van een handicap van 66% of meer  

(1 van de ouders of kinderen)

•	 Kopie huurcontract kot 2013-2014  

(Hoger Onderwijs)

•	 Attest internaat (Secundair Onderwijs) 

•	 Onroerend goed buiten Vlaanderen het aanslagbiljet  

onroerende voorheffing 2011

•	 Indien gezinstoestand gewijzigd is in 2012 of 2013:   

inkomsten van dat jaar door middel van attesten werkgever 

(vermoedelijk inkomen 2013), werkloosheidsdienst,  

alimentatiegeld,… 

Je kan bij ons je aanvraag ook online doen. Voor de online aanvraag 

breng je jouw identiteitskaart en je pincode mee!





garanderen. tegen 2015 zou hiervoor binnen de VN een nieuw akkoord moeten zijn.

Naast deze discussie beslisten de VN-landen op de jongste conferentie over duurzame 

ontwikkeling, in Rio de Janeiro in juni vorig jaar, ook nog om een aantal ‘sustainable development 

goals’ op te lijsten. Hoewel een aantal principes gelijklopend zijn, zijn de prioriteiten toch erg 

verschillend en wordt het nog een bijna onmogelijke opdracht om deze twee processen op elkaar 

af te stemmen.

De meeste landen zijn het er wel over eens dat er een nieuw kader moet komen. Dat nieuwe 

kader moet het recht op ontwikkeling voor iedereen voorop stellen. Daarbij moet er zowel 

aandacht zijn voor maatregelen in de arme landen, maar ook in de rijke landen. Voor België en 

de eU betekent dat dat er ook hier ingrijpende maatregelen voor armoedebestrijding, duurzame 

productie en duurzame consumptie genomen moeten worden. Het doel moet zijn om de 

groeiende ongelijkheid binnen landen en tussen landen aan te pakken.

keuzes mAken

Op dit moment zijn binnen de VN, eU en de landen afzonderlijk volop informele 

consultatierondes aan de gang. In februari kwamen bijvoorbeeld de europese Ministers van 

ontwikkelingssamenwerking bijeen in Dublin om de koers te bepalen die de eU zal willen varen. 

Hoewel de echte onderhandelingen pas beginnen na de Algemene Vergadering van de VN in 

september, worden dus ook in deze zogenaamde verkenningsfase duidelijk al politieke keuzes 

gemaakt en worden de eerste werklijnen vastgelegd.

Kortom er is nog heel wat werk voor de boeg. Bovendien is er een dringende nood aan politieke 

moed!

Hoe is het nog met de 

millenniumdoelstellingen?
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1012

VOOR AL JE VRAGEN OF PROBLEMEN IN VERBAND MET JOBSTUDENTENWERK: 

KOM LANGS BIJ ONZE JONGERENMEDEWERKERS
BEREIKBAARHEID IN JULI EN AUGUSTUS

MA DI WOE DO VR
OOSTENDE
059 55 60 55
Nieuwpoortsestnw. 98

9u - 12u
14u - 17u30

9u - 12u
14u - 17u30

9u - 12u
14u - 17u30

9u - 12u
14u - 17u30

9u - 12u
14u - 17u30

BRUGGE
050 44 10 40
Zilverstraat 43

9u - 12u
14u - 17u30

BLANKENBERGE 
050 44 47 37
Jules De Troozlaan 12

9u - 12u
14u - 17u30

KORTRIJK
056 24 05 36
Rijselsestraat 19

9u - 12u
14u - 17u30

HOEVEEL 
DAGEN MAG IK  
WERKEN ALS 
JOBSTUDENT?

HOEVEEL MOET MIJN 

BAAS MIJ BETALEN? … 

EN HOEVEEL MAG IK 

MAXIMUM VERDIENEN?

HELP, 
MIJN LOON WORDT 

NIET GESTORT!

HOE OUD 
MOET IK ZIJN 

OM ALS JOBSTU-
DENT TE MOGEN 

WERKEN?
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na de laatste examenloodjes, nu eindelijk vakantie! zon, zee, feestjes, festivals,… maar meestal 

ook een vakantiejob om die leuke dingen te kunnen betalen. onze ABVV-jongeren staan ook 

deze zomer weer klaar voor de jobstudenten. tijd voor een interview!

kunnen Jullie ons Vertellen WAArVoor JoBstudenten BiJ Jullie terecHt kunnen?

karl: Zij kunnen bij ons terecht met al hun vragen en alle mogelijke informatie betreffende hun 

contract, loon, uurrooster, voorwaarden,…

fiona: Uiteraard kan je ook bij ons terecht als er problemen opduiken. toch is het beter om vooraf 

langs te komen als je twijfels of vragen hebt. 

karl: Inderdaad. Hoe beter je geïnformeerd bent vooraf, hoe minder problemen er opduiken tijdens 

de vakantiejob of op het einde van het contract

met Welke VrAGen Worden Jullie Het meest Geconfronteerd?

karl: De meest voorkomende vragen gaan over het aantal dagen die je mag werken als jobstudent. 

Van ouders krijgen we ook heel wat vragen over de eventuele invloed op het kindergeld.

fiona: In mei en juni krijg je louter informatieve vragen. Vanaf juli en augustus krijg je ook de 

klachten. Meestal gaat het dan over niet of te weinig betaald zijn. Voor heel veel jongeren is een 

vakantiejob een positieve ervaring, we moeten die klachten dus ook niet overdrijven. Maar we 

moeten er ook op wijzen dat niet alle werkgevers even correct omgaan met hun jobstudenten.

Interview



Interview (vervolg)
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HAAl Je zelf VoldoeninG uit de dienstVerleninG?

fiona: Absoluut! Het is leuk om mensen te helpen. Je krijgt er ook veel dankbaarheid terug. Zo was 

er vorig jaar een jobstudente die in de horeca gewerkt had maar niet correct werd uitbetaald. echt 

een schrijnend geval van misbruik. Op dat moment was haar mama net overleden, waardoor zij 

het emotioneel ook nog eens echt moeilijk had. Dankzij onze tussenkomst en bemiddeling door de 

sociale inspectie, heeft de werkgever uiteindelijk toch moeten uitbetalen. Het lid is ons nadien nog 

uitgebreid komen bedanken, dat doet je wel iets.

HeB Je noG specifieke tips Voor de JoBstudenten?

karl: Kom je steeds informeren bij ons, dat is vaak al 90% van de oplossing voor alle problemen en 

misverstanden.

fiona:  Laat je nooit onder druk zetten om iets te ondertekenen waar je niet zeker over bent. Kom 

eerst bij ons langs met je documenten.

in de zomer passen we de dienstverlening van de ABVV-jongeren aan, om de jobstudenten 

zo goed mogelijk van dienst te zijn. zie de flyer hiernaast voor kantoren en openingsuren van 

ABVV-jongeren in de maanden juli en augustus.

ook dit JAAr HeBBen de ABVV JonGeren teruG  

een zomercAmpAGne. ontdek JiJ onze sloGAn?

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

4 15 14 20 2
25

12
15

15
21

23
18 10 15 2



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

Interview (vervolg)
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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


