MensenWerk
In de rubriek MENSENWERK willen we telkens een
groep ‘mensen’ belichten die op een of andere manier betrokken is bij
de werking van een jeugdverblijfcentrum. Deze keer gaat het over personeel, maar
ook vrijwilligers, beheerders, doelgroepen, omwonenden, … kunnen hier aan bod
komen. Heb je suggesties voor een onderwerp voor deze rubriek in een volgend
nummer? Laat het ons weten! (huiswerk@cjt.be)

DOE HET EENS…
MET EEN STUDENT!
NIEUWE REGELING STUDENTENARBEID: WAT IS HET (FINANCIEEL) VOORDEEL?
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VOORBEELD: EEN STUDENT MET
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SPELREGELS

• opmaken van een arbeidsreglement;

• opmaken van fiscale fiches;
• vergoeding als tussenkomst
woon-werkverkeer;
• betaling van feestdagen;
• ...

NIEUWE REGEL STUDENTENARBEID:

ENKELE REACTIES
“ENKEL IN NOODSITUATIES”
CHRISTOPHE FEYS, DOMEIN TEN BERG – MERELBEKE
Elke zomer zijn er wel een aantal studenten die zich aanbieden om
studentenarbeid te verrichten. Mocht dit niet het geval zijn, dan
zou ik er ook actief op zoek naar gaan. Toch ben ik niet geneigd om
ook tijdens de rest van het jaar jobstudenten aan te nemen. Ik geef
dan liever de vaste personeelsleden een (tijdelijke) contractuitbreiding. Enkel in noodsituaties zou ik toch een student(e) aanwerven.
Maar dan moet het wel iemand zijn die op zijn minst tijdens de
zomervakantie al ervaring op ons domein heeft opgedaan.

“PRAKTISCHE PROBLEMEN”
KAREL DE DECKER, COÖRDINATOR BOEKINGSCENTRALE
EN BIVAKHUIZEN – CENTRUM VOOR JEUGDTOERISME VZW
Studenten die tijdens het weekend of vakantieperiodes allerlei
klusjes(schoonmaak- of schilderwerken) in je huis opknappen, het
klinkt natuurlijk wel mooi. Ik vrees alleen dat er heel wat praktische problemen zijn. De jeugdverblijfcentra zijn meestal verhuurd
tijdens vakantieperiodes en weekends en uit respect voor de privacy van de groep stuur je dan beter geen jobstudent(e) langs.
Toch kan het een ideale oplossing zijn om tijdens de groepswissels een handje en een tandje bij te steken. Een student(e)moet
natuurlijk ook wel van aanpakken weten en liefst het huis een
beetje kennen, want meestal is er geen ander personeel om
ze wegwijs te maken. Tot slot brengt het in dienst nemen van
een student(e) veel papierwerk met zich mee. Een interimkantoor kan daarvoor een oplossing bieden, maar dan betaal je als
werkgever ook voor hun diensten en BTW. Dan is het voordeel
van een goedkope jobstudent(e) natuurlijk snel verdwenen...
Kortom: een jobstudent is een handige aanvulling op je bestaande
personeelsploeg, maar als je nog geen personeel in dienst hebt,
weegt het papierwerk soms te zwaar door.

Kortom, de nieuwe regeling maakt het
tewerkstellen van studenten buiten de
zomermaanden een stuk voordeliger.

“LAAT MAAR KOMEN”

Is de student de eerste werknemer,

TOM BUYSSE, DE HORIZON – BREDENE

dan betekent dit wel dat de admini-

Deze nieuwe regel lijkt me zeker een goede zaak. Tijdens de zo-

stratieve molen in gang wordt gezet.

mervakantie werken wij steeds met 1 of 2 jobstudenten en ik wil er
gerust wel eentje tijdens de weekends aan het werk zetten. Iemand

Bike De Wolf

die de Horizon al kent en/of zich voor langere periode wil inzetten

Juridisch Adviseur ADMB-Studiedienst

tijdens het weekend, mag zeker langs komen. Al hebben we na-

1 Bij het schrijven van dit artikel is het voorstel van de regering
nog niet definitief geworden. Wenst u bijkomende informatie,
dan kan u contact opnemen met uw sociaal secretariaat.

tuurlijk liefst wel iemand die zich snel kan vrij maken wanneer we
hulp nodig hebben. En het financiële voordeel is denk ik voor beide
partijen mooi meegenomen.

JOUW MENING: HUISWERK@CJT.BE
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