Wij vragen aandacht voor de moeilijke situatie
van werkzoekenden jongeren

Eisen
✗ geen dagcontracten
✗ we willen geïnformeerd worden over onze rechten
✗ interims moeten beter communiceren: bel ons terug en hou rekening met ons profiel!

Analyse
Ze houden geen rekening met ons profiel
Jeroen: Van de VDAB moest ik deelnemen aan de jobbeurs. Toen ik er aankwam werd al snel
duidelijk dat alle jobs voor technische profielen bedoeld waren. Er was geen enkele job die bij mij
paste, met mijn diploma van filosofie.

Kris: Ik heb mijn diploma van opvoeder gehaald, maar ik kreeg aanbiedingen van de interim om in
de fabriek te gaan werken.

Lukas: Ik kreeg enerzijds aanbiedingen van de interim om tijdens het schooljaar te werken, terwijl
ik nog schoolgaand was. Anderzijds kreeg ik, met mijn diploma van mechanica, aanbiedingen om
poetswerk te doen, in de E5 mode te werken…

Dagcontracten
Gregory: Al 8 maanden met dagcontracten.
Marlies en Jana: Werken in de horeca, in een kleine zaak. Ze werken beide al 2 jaar met
dagcontracten. Ze zijn vrij zeker van hun job, maar je weet het nooit, wat als er iets gebeurd?

Sure: Verschillende tijdelijke jobs gedaan. Nooit zekerheid.
Kris: 8 maanden via interim met dagcontracten gewerkt. Ik moest elke week naar het
interimkantoor fietsen om mijn contract te gaan tekenen (forum interim). Vermoeiend, na een
lange werkdag, als ik bijvoorbeeld al van 5 uur ‘s morgens aan het werk was.
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Gevolgen dagcontracten
Tony: Laden en lossen gedaan. Was maar voor beperkte tijd, 3 maanden interim met
weekcontracten. Keukenhulp ook. Waarom willen ze mij niet vast aannemen? IK zou graag een vast
contract hebben om het leven gemakkelijker te maken.

Gregory: Hij woont recent alleen. Lening! Niet zeker van uw inkomen. Soms maar drietal dagen per
week werk. Dop= 42 per dag, gewoon loon is 72.

Gregory: Als hij ziek is, wordt hij niet uitbetaald. Ziekenkas brengt minder op.
Sure: Gevolg: Ik zit niet graag stil. Ik moet mijn rekeningen kunnen betalen. Thuis is het niet zo
gemakkelijk, financieel.

Gaetan: Ik werkte met dagcontracten. Ik kreeg een feestdag niet uitbetaald, terwijl ik de dag ervoor
en de dag erna wel moest werken.

Mohammed: Ik werkte met een dagcontract via interim. Ik ging naar een begrafenis van een
familielid en ik moest de dag erna niet meer terugkeren.

Slechte communicatie
bellen niet (terug)
Britte: Ze hebben beloofd dat ze gingen bellen, maar ik heb er nooit iets van gehoord. Ik zoek een
job in de horeca.

Barend: Ik heb het interimkantoor laten weten dat ik in een winkel wou werken. Maar ze hebben
mij nooit gecontacteerd.

Tony: Hij woont 2 jaar in België. Hij is al 4 maanden op zoek naar jobs, maar niet veel aanbiedingen.
Ze zeggen dat hij gaat bellen, maar hij hoort er niet veel van.

Sure: Interimkantoren: ze bellen mijn niet snel terug. Ze zeggen altijd dat ze mij iets zullen laten
weten, maar dat doen ze dan niet.

gebrek aan info
Kris: De interim heeft mij nooit verteld over de regeling van de jeugdvakantie. Hierdoor heb ik
onbetaald verlof moeten nemen om aan het KAJ kamp te kunnen deelnemen.

Gaetan: Ik werkte met dagcontracten. Ik kreeg een feestdag niet uitbetaald, terwijl ik de dag ervoor
en de dag erna wel moest werken.
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Zenneb: Ik wil graag in een winkel werken. In verschillende winkels ben ik gaan solliciteren, maar
ik heb nooit antwoord gekregen.

Brendan: Mercator drukkerij in Jabbeke, via interim. Beloofd dat hij na 3 maanden een vast
contract zou krijgen, maar na 3 weken werd hij ontslagen. Hij had nochtans goede feedback
gekregen. Vast contract was voor hem belangrijk, omdat zijn vriendin zwanger was.

Britte: Ze hebben beloofd dat ze gingen bellen, maar ik heb er nooit iets van gehoord. Ik zoek een
job in de horeca.

Jorn: Al vier jaar via interim in een biologisch bedrijf. Was spontaan gaan solliciteren, maar kreeg
interim. Als ik spontaan solliciteer, waarom moet dit dan nog via interim?

Barend: Ik heb het interimkantoor laten weten dat ik in een winkel wou werken. Maar ze hebben
mij nooit gecontacteerd.

Tony: Hij woont 2 jaar in België. Hij is al 4 maanden op zoek naar jobs, maar niet veel aanbiedingen.
Ze zeggen dat hij gaat bellen, maar hij hoort er niet veel van.

Tony: Laden en lossen gedaan. Was maar voor beperkte tijd, 3 maanden interim met
weekcontracten. Keukenhulp ook. Waarom willen ze mij niet vast aannemen? IK zou graag een
vast contract hebben om het leven gemakkelijker te maken.

Tony: Ze zeggen dat ik een diploma moet hebben. Voor keukenhulp? Voor Lader-lossen?
Marlies en Jana: Werken in de horeca, in een kleine zaak. Ze werken beide al 2 jaar met
dagcontracten. Ze zijn vrij zeker van hun job, maar je weet het nooit, wat als er iets gebeurd?

Max: Werkt in het zwart, want de interimkantoren bellen nooit terug. Als je niet van jezelf laat
horen, als je er niet constant achter zit, dan hoor je er niets van. Ook al ben je al verschillende
keren langs geweest, voor jobs die dan al weg waren. Het is soms gewoon gênant.

Gregory: Al 8 maanden met dagcontracten.
Gregory: Hij woont recent alleen. Lening! Niet zeker van uw inkomen. Soms maar drietal dagen per
week werk. Dop= 42 per dag, gewoon loon is 72.

Gregory: Als hij ziek is, wordt hij niet uitbetaald. Ziekenkas brengt minder op.
Sure: Ze geven u weinig kansen, ge moet altijd meer ervaring hebben.
Sure: Ik had een job, optie vast. Maar het is niet doorgegaan. Ze hebben iemand anders voorrang
gegeven.

Sure: Verschillende tijdelijke jobs gedaan. Nooit zekerheid.
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Sure: Gevolg: Ik zit niet graag stil. Ik moet mijn rekeningen kunnen betalen. Thuis is het niet zo
gemakkelijk, financieel.

Sure: Interimkantoren: ze bellen mijn niet snel terug. Ze zeggen altijd dat ze mij iets zullen laten
weten, maar dat doen ze dan niet.

Sure: Ze nodigen u uit voor een job, maar dan moet ge testen doen of hebben ze al iemand anders
aangenomen.

Gaetan: Ik werkte met dagcontracten. Ik kreeg een feestdag niet uitbetaald, terwijl ik de dag ervoor
en de dag erna wel moest werken.

Gast uit jeugdhuis: Test moeten doen. 90 procent, maar krijgt de job niet. 2,5u geduurd.
Sarre: Test moeten doen. Perfecte score. Krijgt toch de job niet. “Niet perfecte profiel”
Lukas: Test moeten doen. Hadden eigenlijk niets te maken met de job.
Kris: Ik moest elke week naar het interimkantoor fietsen om mijn contract te gaan tekenen (forum
interim). Vermoeiend, na een lange werkdag. Ook moest ik vaak om mijn maaltijdcheques gaan. Ik
heb daar 8 maanden met dagcontracten gewerkt.

Bekendmaking hoofdanimatorcursus Oostende vrijdag 8 april!
KAJ vzw
Britsierslaan 5
1030 Schaarbeek
T 02 246 53 00 - F 02 246 53 49
www.kaj.be
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