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Rousseau: “Niet meer 
loonsverhoging? Dan 
ook geen dividenden”

Rousseau maakte er gisteren in
enkele interviews een breek-
punt van om werknemers een 
hogere loonsverhoging te gun-
nen dan de 0,4 procent die
voorligt bij de loononderhan-
delingen. “Als er zijn die de
conservatieve loonwet willen
toepassen, dan zullen wij onze 
voet zetten en artikel 14 van die
wet inroepen”, zegt hij. “Als er
geen loonsverhoging komt 
voor de werknemers, dan ook
geen dividenduitkering voor de
aandeelhouders.” 
Intussen probeert minister van
Werk Pierre-Yves Dermagne 
(PS) om tegen vanmiddag als-
nog een akkoord uit de brand
te slepen tussen vakbonden en
werkgevers - ook al hadden die
dinsdag de onderhandelingen 
opgeblazen. De  regering wil 
vermijden dat ze zelf de knoop
moet doorhakken over hoeveel
de lonen in de privé de komen-
de twee jaar mogen stijgen. 
Want in dat geval wordt het ge-
woon een stijging van de wette-
lijk vastgelegde 0,4 procent. 

Liberalen not amused
“Een absoluut minimum”, 
noemen de socialisten dat. 
Rousseau wil dat werknemers 
uit goed presterende bedrijven
ook extra beloond worden. Bij
de PS kloppen ze op dezelfde
nagel. “Als er geen marge is
voor een serieuze coronapre-
mie en geen discussie mogelijk 
is over het minimumloon, zal er
ook geen marge zijn voor divi-
denden en de lonen van de
CEO’s”, zei Pierre-Yves Der-
magne op Twitter. 
De liberalen kunnen niet la-
chen met de uithaal van de so-
cialisten. “We gaan ervan uit 
dat de engagementen die afge-
sproken zijn binnen de regering
ook worden uitgevoerd”, aldus
een geërgerde Open Vld-voor-
zitter Egbert Lachaert. Ook
MR-voorzitter Georges-Louis
Bouchez denkt er zo over. 
Premier De Croo (Open Vld)
mag alvast beginnen masseren.
De eerste grote clash binnen 
Vivaldi is een feit.
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Aan de vooravond van 1 mei 
voeren de socialisten de druk 
op de regering stevig op. 
Vooruit-voorzitter Conner 
Rousseau dreigt met een 
verbod voor bedrijven om aan 
de aandeelhouders dividenden 
uit te keren zolang er geen 
loonakkoord is. 
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R
eynders heeft als gou-
verneur de schooluit-
val in de Limburgse
mijngemeenten op
zijn bord gekregen. Er
kwamen een staten ge-

neraal, een onderwijsplatform en 
5 miljoen euro, maar dat heeft am-
per effect gehad. “We hebben veel
individuele projecten in Lim-
burg”, zegt Reynders. “Maar wat
we nodig hebben, is een structu-
reel en duurzaam project waarvan
we resultaten kunnen meten.” 
Ook Luc De Schepper is al jaren
intensief bezig met het opvolgen
van de schoolprestaties van Lim-
burgse leerlingen. Dat is namelijk
de visvijver voor de universiteit.
“Momenteel is 31 procent van de
18-jarigen in Limburg van alloch-
tone afkomst. Tegen 2030 gaan we
naar 38 procent. Toch zijn die ho-
peloos ondervertegenwoordigd
aan de universiteit”, zegt De 
Schepper. 

Toekomstatelier
“We zijn in Brussel gaan kijken 
naar het toekomstatelier Tada,
een erg succesvol project. Dat wil-
den we hier ook”, zegt Reynders.

“Tada werkt met kinderen van 10
tot 13 jaar. In hun zaterdagse ate-
liers leren deze tieners mensen
kennen uit allerlei beroepen. In
drie jaar tijd komt de volledige 
maatschappij aan bod. Tada leert
die tieners mensen kennen en pro-
beert hen goesting te geven voor 
een of ander beroep.”
“Tada meet ook of de ateliers ef-
fect hebben”, vult De Schepper 
aan. “Vlerick monitort dat voor 
hen. Daarvoor vergelijken ze de 
slaagcijfers van hun jongeren met
die van een controlegroep. Wel, de
schooluitval is gereduceerd tot 7 
procent, terwijl dat daar 20 à 25 
procent is. Ze zitten dus zelfs on-
der het Vlaamse gemiddelde van
12 procent. Hun leerlingen kiezen
ook voor sterkere studierichtin-
gen en zijn ook meer gemoti-
veerd.” 

“De leeftijd van 10 tot 13 jaar is 
ook niet zomaar gekozen. Dat is
de kritische leeftijd waar het nog
goed gaat of net niet meer. Ze blij-
ven dus tot het einde van het eerste
middelbaar naar de academie ko-
men, daarna worden ze ‘alumni’
tot hun 18de jaar. We starten in 
oktober met 40 leerlingen uit het 
vijfde leerjaar, we willen uitgroei-
en tot 1.000 leerlingen.”

Sint-Vincentius
Het idee om met de academie te 
starten, dateert al van enkele jaren
geleden. “Maar we hadden ook fi-
nanciering nodig. Die hebben we 
gevonden bij Sint-Vincentius. Zij 
zijn nu onze grootste sponsor”,
zeggen Reynders en De Schepper.
“Daarnaast krijgen we ook geld
van Een Hart voor Limburg. Zo
hebben we alles samen 95.000 
euro per jaar voor de komende
vier jaar. We hopen dit project ook
voort te zetten in de andere mijn-
gemeenten plus Leopoldsburg,
want daar hebben ze dezelfde pro-
blemen.”
De steun van Sint-Vincentius 
komt uit een fonds opgericht met
een legaat. Jan Vranken, erepro-
fessor van de Universiteit Ant-
werpen is voorzitter van dat fonds.
“Als we bij jongeren talenten ont-
dekken en ontwikkelen, dan pro-
fiteren we daar allemaal van”,
zegt Vranken die al sinds 1968 be-
zig is met armoedebestrijding. 

“Iedereen zegt maar dat jongeren
hun best moeten doen voor later”,
zegt Roger Ghijsen van Sint-Vin-
centius Genk-Zutendaal. “Maar 
wij willen hen ook laten zien wat
later is.”
“Een vroegtijdige schoolverlater
zal 60 procent van zijn carrière 
werkloos zijn”, legt De Schepper 
uit, die daarvoor verwijst naar cij-
fers van Theo Vaes van vzw Ar-
menTekort. “Die persoon zal de
maatschappij ongeveer 700.000 
euro kosten.”

Minister van Samenleven
De lijst partners voor TALim is
lang. De stad Genk, KRC Genk, 
hogescholen UCLL, PXL, kort-
om: half Limburg is betrokken. 
Maar ook vanuit Vlaanderen is er
interesse. “Het kabinet van
Vlaams minister van Samenleven 
Bart Somers (Open Vld) is op
zoek naar structurele projecten 
voor integratie en inburgering en
zal dit project ook bekijken”, zegt
De Schepper.
TALim is een project van het Cen-
trum inclusief en excellent leren 
van de UHasselt, een instituut dat
nog in oprichting is. “Daarvoor 
zoeken we ook nog structurele fi-
nanciering”, zegt De Schepper.
“We hebben een aanvraag inge-
diend als SALKturbo-project, we
hopen dat de provincie dit via 
haar middelen voor flankerend 
beleid wil steunen.”

Project tegen schooluitval
mikt op duizend tieners

In oktober gaat de Talenten Academie Limburg (TALim) van start in de gebouwen van KRC 
Genk. Een initiatief van o.a. de Universiteit Hasselt en Sint-Vincentius tegen schooluitval. 
“We starten in Genk, we willen daarna uitbreiden naar de mijngemeenten”, zeggen pro-
rector Luc De Schepper (UHasselt) en eregouverneur Herman Reynders.

De Talenten Academie Limburg werd woensdag voorgesteld op een persconferentie in de gebouwen van KRC Genk. Vlnr. prorector Luc De Schepper, 
eregouverneur Herman Reynders en ereprofessor Jan Vranken (voor Sint-Vincentius).   FOTO  LUC DAELEMANS
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“Vandaag is 31 pro-
cent van de 18-jarigen 
in Limburg van alloch-
tone afkomst, maar zij 
zijn hopeloos onder-

vertegenwoordigd aan 
de universiteit”

Luc De Schepper,
prorector Universiteit Hasselt


