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European 
Newspaper

‘Russische 
gaspijpleidingen 

blokkeren is 
een optie’

3

‘Zo leuk om te vertellen dat je 
verliefd bent op een ander’

Het vrije leven 4-5

POLYAMORIE 
ZIT IN DE LIFT

NETFLIX EN 
EGYPTE RUZIËN 

OM ‘AFRIKAANSE’ 
CLEOPATRA

G7 BUIGT ZICH OVER
DE OORLOG IN OEKRAÏNE

Bedrijven smeken 
om werkkrachten 
van buiten Europa

De komende jaren dreigt in Vlaanderen een tekort aan tientallen profi elen 
op de arbeidsmarkt, zoals verwarmingstechnici, dakwerkers, slachters en 
kinderbegeleiders. In een nieuw advies aan de Vlaamse regering vragen 

bedrijven en vakbonden om die mensen ook buiten Europa te kunnen zoeken.

STAVROS KELEPOURIS

Het blijft ongekend krap op de Vlaamse 
 arbeidsmarkt. Gemiddeld genomen zijn er 
per openstaande vacature bij de VDAB min-
der dan twee werkzoekenden. Wil Vlaande-
ren de tekorten op de arbeidsmarkt terug-
dringen, dan moeten er veel meer 
werkkrachten buiten Europa gezocht wor-
den – zo klinkt het stellig in een nieuw rap-
port van de Adviescommissie Economische 
Migratie, waarin zowel de werkgevers als de 
vakbonden zetelen.

Concreet vragen de bedrijven en vakbon-
den om voor 51 bijkomende beroepen eco-
nomische migratie makkelijker te maken, 
zodat bedrijven kandidaten kunnen zoeken 
buiten de EU. Het gaat onder meer om een 
resem technische beroepen, zoals verwar-
mingstechnici, stukadoors, elektrotechnici 
en lassers. Maar ook voor begeleiders in de 
kinderopvang moet buiten Europa gekeken 
worden, klinkt het. Al wordt dat lastig, want 
die begeleiders moeten wel  Nederlands 
kunnen praten.

Het is de paradox van de Vlaamse 
 arbeidsmarkt. De regering slaagt er maar 
niet in om de werkzaamheidsgraad op te 
krikken naar de verhoopte 80 procent. Van 

de 25- tot 64-jarigen werkt er vandaag 75,4 
procent. Dat betekent dat er nog veel men-
sen aan het werk kunnen, zeker wanneer je 
dat vergelijkt met de omliggende landen. 
Een aantal onderzoekers en professoren 
van de UGent doorplozen, onder de noemer 
UGent@Work, de recentste Eurostat- cijfers: 
slechts een handvol andere Europese lan-
den doet het slechter dan België, waaronder 
Roemenië, Kroatië en Italië. Een buurland 
als Nederland, daarentegen, kan een werk-
zaamheidsgraad van 83,2 procent voorleg-
gen. 

We kunnen niet anders dan mensen van 
buitenaf aantrekken als we de arbeidsmarkt 
enigszins willen a� oelen, is de conclusie 
van de adviescommissie. Het is volgens de 

commissie namelijk ijdele hoop dat Vlaan-
deren die knelpuntberoepen de komende 
jaren zelf voldoende ingevuld krijgt. Bijvoor-
beeld omdat de bevolking op beroepsactie-
ve leeftijd op dit moment krimpt. Maar ook 
het beleid speelt een rol: de regering wil de 
komende decennia massaal gebouwen en 
woningen in Vlaanderen renoveren. Daar-
voor zullen  17.000 tot 20.000 extra werk-
krachten nodig zijn in de bouwsector, met 
heel speci� eke en technische pro� elen.

Ook in Brussel, Wallonië en elders in 
 Europa zullen er volgens de bedrijven niet 
genoeg gekwali� ceerde werknemers te vin-
den zijn om de uitdagingen het hoofd te bie-
den. In principe kunnen bedrijven voor de 
genoemde beroepen al werkkrachten bui-
ten Europa zoeken, maar dan moeten ze 
kunnen aantonen dat ze hier echt niemand 
vinden. En dat kost veel tijd. Een versnelde 
procedure is enkel mogelijk als er in elf an-
dere Europese landen een tekort is aan het-
zelfde pro� el. Maar dat is onlogisch, zegt de 
adviescommissie: andere landen hebben 
misschien geen tekorten, maar vaak hebben 
ze ook geen mensen op overschot die wij in 
dienst zouden kunnen nemen. 4

‘We kunnen niet anders 
dan mensen van buitenaf 

aantrekken als we de 
arbeidsmarkt enigszins 

willen afkoelen’
CONCLUSIE ADVIESCOMMISSIE 

ECONOMISCHE MIGRATIE

Jeroen Olyslaegers

Vaagheid
Vage woorden maken u 
ambetant. Een daarvan is 
‘belevingscentrum’. De ge-
meente Puurs-Sint-Amands 
heeft dat woord gebruikt 
met de mededeling dat ze 
het Emile Verhaeren-muse-
um gaat sluiten en dat dit 
ervoor in de plaats komt. 
Wat een dwaling. De ge-
dichten van deze Franstali-
ge Vlaming zijn een en al 
beleving, in die mate zelfs 
dat half artistiek Europa 
zijn stem wilde horen. De 
jonge Stefan Zweig ging 
hem opzoeken en 
Verhaeren opende 
artistiek Parijs voor 
hem. Hij is onze 
link met zoveel 
schoonheid uit een 

verleden dat meteen weer 
levend kan worden. Zijn 
gedichten blazen u van uw 
sokken, daar komt een 
Vlaanderen uit gelijk een 
spookverhaal. Hij zou een 
plek krijgen in dat bele-
vingscentrum rond water 
en zo, krijgen we te horen. 
Vaagheid werkt averechts 
op het gemoed. Het doet 
een mens concreet kwaad 
worden. Ge waart u nog 
maar net aan het ergeren of 
er was al ene die kwam zeg-
gen dat ge beter wacht tot 

dat belevingscentrum 
wat wordt. Aanma-
ning tot vaagheid 
over vaagheid? 
Uitnodiging tot 

vloeken.
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Bedrijven smeken 

STEEDS MEER 
EUROPESE 

VOGELSOORTEN 
BEDREIGD

Niet klimaatverandering 
maar landbouw is 

Niet klimaatverandering 
maar landbouw is 

Niet klimaatverandering 

grote boosdoenergrote boosdoener
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‘Dit is een 
vervalsing van 
de Egyptische 
geschiedenis’

Het vrije leven 8-9
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