
Praten over loon blijft een taboe

De cijfers zijn afkomstig uit 
een grootschalig Europees on-
derzoek van vacaturewebsite 
Stepstone. Uit de resultaten 
blijkt dat zo’n 41% van de Bel-
gen zijn salaris met een erg 
beperkt groepje mensen be-
spreekt, maar zeker niet met 
zijn of haar collega’s. Amper 
28% van onze landgenoten 
maakt helemaal geen geheim 

van zijn loonbriefje, en deelt 
de cijfers die erop staan met 
iedereen die het horen wil.
We zijn als Belgen lang niet 
de enige die nogal preuts zijn 
als het gaat om hoeveel we 
verdienen. Ook in verschil-
lende andere Europese landen 
wordt het onderwerp in een 
gesprek liever vermeden. De 
Duitsers zijn nog terughou-

dender dan wij, met slechts 
16% van onze oosterburen die 
met iedereen openhartig praat 
over zijn salaris. En in Oosten-
rijk is het nog erger gesteld: 
daar zegt 60% met absoluut 
niemand over zijn loonbriefje 
te praten, zelfs niet met de 
beste vrienden.
In Frankrijk wordt er dan weer 
minder geheimzinnig gedaan 
over wat er verdiend wordt. 
Zo’n 42% van de responden-
ten praat er openlijk met ie-
dereen over zijn salaris.

/// www.stepstone.be

brussel Als het kan, zullen belgen in een gesprek 
steeds proberen vermijden om over hun loon te praten. 
Het salaris blijft in ons land dus een taboe, maar uit 
een internationaal onderzoek blijkt dat we lang niet de 
enige terughoudende werkers in europa zijn.

brussel Net niet de helft van 
de werknemers raakt regelma-
tig afgeleid door het gebruik van 
sociaalnetwerksites op de werk-
vloer. Dat blijkt uit een onder-
zoek van de Nederlandse Natio-
nale Vacaturebank bij ruim 900 
respondenten. Zo’n 27% van de 
werknemers zegt dat websites als 
Facebook en Twitter zelfs ten kos-
te gaan van de dagelijkse werk-
zaamheden. Amper 15% van de 
respondenten zegt geen negatieve 
invloed te hebben van sociale me-
dia op de werkvloer. «Iedereen 
doet wel eens privézaken op het 
internet, maar door de komst van 
Twitter en Facebook wordt dit al 
snel meer dan eens», klinkt het bij 
Mark Borgman van de Nationale 
Vacaturebank. «Werkgevers moe-
ten misschien toch wat beter gaan 
opletten», concludeert hij.  n

Werknemers 
afgeleid door 
sociale media 

brussel Liefst 50% van alle 
werknemers flirt wel eens op de 
werkvloer, zo blijkt uit een onder-
zoek van de Nederlandse vacatu-
rewebsite jobtrack.nl. De meesten 
doen dat omdat het hun werk 
leuker maakt (38%), maar opval-
lend genoeg is een deel van hen 
er ook van overtuigd dat ze op die 
manier sneller iets gedaan krijgen 
van hun baas (11%). Een groot 
verschil is er tussen jongeren 
en 45-plussers op de werkvloer. 
Zo’n 70% van de jongere genera-
tie ziet geen graten in flirten op 
de werkvloer, terwijl twee derde 
van de 45-plussers net vindt dat 
flirtgedrag op het werk ontoelaat-
baar is. En ook tussen mannen en 
vrouwen is er een verschil: terwijl 
de helft van de mannen al eens 
een knipoogje geeft, is slechts 
een derde van de vrouwen op het 
werk met flirten bezig.  n

Een op twee flirt 
op de werkvloer 

EPA / F. Gambarini

LABORATORIUM VOOR 
KLINISCHE BIOLOGIE
te Sint-Agatha-Berchem

zoekt 

     VERPLEEGKUNDIGE                                                                                     
                   A1(m/v)
   

° deeltijds in de voormiddag 
° bloedafnames in het labo en                  
   aan huis doen
° rijbewijst vereist
° tweetalig gewenst (N/F)

Solliciteren :  labgen@pgc.be

Wil je op de hoogte blijven van vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken? Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht. Het Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken staat voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in Vlaanderen. Het realiseert heel wat projecten en 
biedt daarnaast beleidsondersteuning op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, investering, beheer en exploitatie van de transport- en de 
haveninfrastructuur. Het departement is dringend op zoek naar (m/v):

Stafmedewerker 
Organisatiebeheersing
Stafdienst - Brussel (ref. 21520)
Contract bepaalde duur 
Jouw profiel: je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in 
bestuurswetenschappen, bestuurskunde of overheidsmanagement. 
Je hebt ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling 
(proces- en projectmanagement, veranderingsmanagement of 
personeelsplanning) en/of organisatiebeheersing en interne controle.

Mobiliteitsbegeleider Limburg 
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid - 
Hasselt (ref. 6825)
Statutaire tewerkstelling
Jouw profiel: je hebt een diploma of getuigschrift dat toegang 
geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid, bv. een master- of 
licentiaatsdiploma. 

Jurist
Afdeling Juridische Dienstverlening - Brussel  
(ref. 21521)
Contract onbepaalde duur
Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in de rechten.

Jurist  
overheidsopdrachten
Afdeling Juridische Dienstverlening - Brussel  
(ref. 21528)
Contract onbepaalde duur
Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in de rechten en minstens  
1 jaar ervaring m.b.t. overheidsopdrachten.

Diensthoofd  
luchthaveninspectie-beveiliging
Luchthaven Antwerpen - Antwerpen (ref. 20941)
Contract onbepaalde duur
Jouw profiel: je hebt een bachelor- of een gelijkwaardig diploma bij 
voorkeur in een technische of administratief-juridische richting.

Deskundige  
vereffenaar overheidsopdrachten
Afdeling Begroting en Boekhouding - Brussel 
(ref. 21522)
Contract bepaalde duur
Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma bedrijfsmanagement 
(richting accountancy-fiscaliteit-boekhouden) of een 
graduaatsdiploma boekhouden.

Medewerker  
vereffenaar overheidsopdrachten
Afdeling Begroting en Boekhouding - Brussel 
(ref. 21523 en 21524)
Contract bepaalde duur
Jouw profiel: je hebt een diploma hoger secundair onderwijs.

Coördinator  
proeven/nutsleidingen
Afdeling Geotechniek - Zwijnaarde (ref. 21426)
Contract onbepaalde duur
Jouw profiel: je bent houder van een bachelor/graduaatsdiploma of 
volgde een HOKT-opleiding, bij voorkeur in een technische richting of 
gelijkwaardig.

Wij bieden jou: 
een boeiende job met een afwisselend takenpakket in contractueel dienstverband • functierelevante privé-ervaring kan worden verloond tot 
max. 9 jaar • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer • een hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijke vakantieregeling.

Interesse? 
De uitgebreide functiebeschrijvingen met voorwaarden, wijze van solliciteren en de uiterste inschrijvingsdata vind je op 
www.bouwmeeaanvlaanderen.be of op de website www.jobpunt.be.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed moge-
lijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun 
kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen

«We helpen jongeren 
zichzelf weerbaar te maken»

De kern van het YAR-pro-
gramma is een persoon-
lijkheidstraining. De 

bedoeling is om jongeren met 
een dossier bij de jeugdrecht-
bank te begeleiden bij de ont-
wikkeling van hun persoon-
lijkheid. De training moet hen 
helpen om hun leven opnieuw 
in handen te nemen. Veel 
jongeren die zich aanmelden 
voor het programma hebben 
hun geloof in de maatschappij 
verloren. Door wat ze meege-
maakt hebben is het voor hen 
niet gemakkelijk om mensen 
te vertrouwen, en hebben ze 
vaak moeite met gezag.
Een opleiding van Youth At 
Risk duurt elf maanden. «In 
die tijd is het de bedoeling dat 
ze een aantal concrete doelen 
verwezenlijken of waarma-
ken», vertelt Michael Francken 
van YAR. «Dat gaat dan over 
concrete zaken op het vlak van 
opleiding, gedrag of contacten 
herstellen.»
De filosofie achter deze ma-
nier van werken komt uit de 
Verenigde Staten, waar het 
systeem zo’n 25 jaar geleden 
werd ontwikkeld. Daar werd 
het eerst uitgetest, en later ver-
fijnd, met succes.

ZELF BESLISSEN

De jongeren doorlopen een 
programma dat uit drie de-
len bestaat. Het eerste deel is 
een info-avond waarop vrij-
willigers uitleggen wat het 
programma precies inhoudt. 
Nadien moeten ze zelf beslis-
sen of ze al dan niet meedoen. 
«Het is belangrijk dat een keu-

ze voor YAR een positieve keu-
ze is», legt Francken uit. 
In de tweede fase, die een week 
duurt, krijgen de jongeren een 
intensieve training, waarbij ze 
moeten vertellen over hun ver-
leden. «Dat is lang en intensief, 
maar toch ook weer niet», gaat 
Francken verder. «Het zijn zes 
dagen om je leven te verande-
ren, in dat opzicht is een week 
nog aan de korte kant.» 
Op het einde van de week krij-
gen de jongeren een vrijwil-
liger toegewezen. Die coach 
volgt hen dan gedurende ne-
gen maanden, en helpt hen 
om de vooropgestelde doelen 
waar te maken.»
In Vlaanderen bestaat YAR 
sinds 2007 in Antwerpen en 
Limburg, sinds dit jaar kun-
nen ook jongeren uit Vlaams-
Brabant en Brussel er terecht.

HELEND EFFECT

«De rol van de burgers, de 
vrijwilligers dus, is heel be-
langrijk. Zij zijn ons kapitaal», 

benadrukt Francken. «De jon-
geren in het programma zijn 
gestuurd door de jeugdrechter. 
Ze komen uit de hulpverle-
ning, en kennen dat systeem 
door en door. Doordat ze hier 
gecoacht worden door vrijwil-
ligers, krijgen ze een nieuwe 
verhelderende kijk op volwas-
senen. De vrijwilligers hebben 
echt een helend effect. Veel 
jongeren hebben zeer nega-
tieve ervaringen achter de rug, 
maar leren nu dat er volwasse-
nen zijn die wel te vertrouwen 
zijn, die wel hun woord hou-
den. Daarom zijn we steeds op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers, 
zodat ons team een echte af-
spiegeling is van de samenle-
ving.» 

WEERBAAR

Dat betekent echter niet dat 
de jongeren bij het handje ge-
houden worden. «Bij alles wat 
we doen gaan we heel sterk uit 
van de verantwoordelijkheid 
van de jongere zelf. Zij zijn 

verantwoordelijk voor hun 
eigen keuzes, en de gevolgen 
daarvan», gaat Francken ver-
der. «Het is niet omdat je vader 
dronk en je afranselde, dat jij 
auto’s moet gaan stelen en in 
de prak rijden.»
«We helpen jongeren vooral 
om zichzelf weerbaar te ma-
ken. Vaak zien zij zichzelf ook 
als probleemgevallen», klinkt 
het. «De vrijwilligers helpen 
de jongeren om het beeld van 
zichzelf bij te stellen. Maar ook 
voor de coaches zelf is het pro-
gramma een goede zaak om 
hun beeld over de hangjonge-
ren of de jeugd van tegenwoor-
dig bij te stellen. 
Volgens Franken werpt YAR 
dan ook zijn vruchten af. «Als 
we zien hoe de mensen uit de 
vorige jaargangen zijn terecht-
gekomen, zien we dat die zeer 
succesvol zijn verlopen. Er zijn 
zelfs jongeren die in het pro-
gramma hebben meegedaan, 
die nu zelf coach zijn gewor-
den.» 

/// www.yarvlaanderen.be 

brussel Terug op het 
rechte pad raken nadat je 
in aanraking bent geko-
men met de jeugdrechter: 
evident is het niet. Daarom 
krijgen jonge mensen met 
een moeilijke thuissituatie 
de hulp van Youth At risk 
(YAr), een organisatie die 
de jongeren helpt om hun 
leven weer op de rails te 
krijgen.

YouTH AT RISk HELpT moEILIjkE joNgEREN TERug op RECHTE pAD

Foto YAR

«Nadruk op positieve realisaties»
brussel Om de jongeren 
te begeleiden in de drie fa-
ses van de opleiding, is YAR 
continu op zoek naar vrijwil-
ligers om de jongeren te be-
geleiden in een van de drie 
fases van de opleiding. Die 
vrijwilligers doorlopen daar-
voor dezelfde soort persoon-
lijkheidsontwikkeling als de 
jongeren die ze begeleiden. 
De verhalen die de jonge-
ren vertellen zijn vaak zeer 
zwaar. «Als coaches worden 
we ook zelf gecoacht. Dat is 
nodig om afstand te nemen. Want sommige verhalen zouden wel 
in je kleren kunnen gaan zitten», vertelt vrijwilligster Lieve Van der 
Linden. «Het is indrukwekkend om te zien hoe veel je kan berei-
ken door jongeren op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. 
Ik coachte een Marokkaanse jongen. Het mooiste vond ik dat ik op 
het einde echt tot hem kon doordringen, dat we echt vooruitgang 
boekten», gaat ze verder. «Je kan natuurlijk niet alles veranderen», 
geeft Lieve toe. «Maar ik heb wel veel voldoening gehaald uit mijn 
ervaringen als coach. Het mooie is dat binnen YAR vooral de na-
druk wordt gelegd op de positieve realisaties van de jongeren, op de 
stappen die ze vooruit kunnen zetten.»  n

Passwerk telt momenteel 40 werknemers en vertrekt vanuit 
de kwaliteiten van mensen met een autismespectrumstoornis. 
Het is juist door dit ASS dat men over uitzonderlijke kwaliteiten 

beschikt die zeer nuttig zijn in het kader van onze diensten.

  zoekt mensen met autisme
        -Bent u afkomstig van Vlaams-Brabant, Antwerpen 
         of Oost –Vlaanderen ?
       -Hebt u interesse in een job in de IT sector ?
       -Spreekt het testen van software u aan ?

 Meer info over het concept Passwerk en
 onze selectie en wervingsprocedure : 

 www.passwerk.be

	 Het O.C.M.W. van SINT-JANS- MOLENBEEK organiseert binnenkort
	

	AANWERVINGSEXAMENS	VAN
	

SOCIALE WERKER (m/v) – Graad B
BIJZONDERE VOORWAARDEN  
-	Houder	zijn	van	het	diploma	van	maatschappelijk	werker	of	van	gegradueerde	verpleger,	gespecialiseerd	
		in	gemeenschapszorg	of	van	een	graduaat/bachelor	in	sociale	of	humane	wetenschappen

ADMINISTRATIEF ASSISTENT (m/v) – Graad C
BIJZONDERE VOORWAARDEN  
-	Houder	zijn	van	een	diploma	van	het	hoger	secundair	onderwijs	of	gelijkwaardig

ALGEMENE VOORWAARDEN :
- Een gedrag hebben dat beantwoordt aan de eisen van de functie, de burgerlijke en politieke rechten genieten 
-	Bij	de	benoeming,	in	het	bezit	zijn	van	het	vereiste	bewijs	van	taalkennis,	uitgereikt	door	SELOR
-	Slagen	voor	de	proeven	van	het	aanwervingsexamen	die	starten	in	het	najaar	2011.

GEINTERESSEERD :
De kandidaturen, met vermelding van de functie waarvoor u solliciteert, dienen gericht te worden aan de 
Voorzitter van het OCMW, Christian MAGERUS, A. Vandenpeereboomstraat 14 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, 
per	aangetekend	schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs en dit tegen 30/8/2011	ten	laatste.	De 
kandidaturen moeten vergezeld zijn van volgende documenten : recent uittreksel van strafregister (minder 
dan 3 maand), copie van het diploma, curriculum vitae, telefoonnummer, e-mail adres en desgevallend het 
taalbrevet.


