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I Steeds meer gehandicapten
geraken aan een job
DOMINIQUE SOENENS

Mensen met een h~~dicaP
vinden steeds vlotter de
weg naar de arbeidsmarkt.
Tussen 2010en 2015zagen
bedrijven het aantal
premies voor het aan- I
werven van gehandicapten n
met 43 procent toenemen.

Werkgfyers die mensen met
een ha?iàlcap aanwerven, kun-
nen rekenen op een loonkosten-
subsidie: de Vlaamse Onder-
steuningspremie. Gedurende
het eerste jaar bedraagt de pre-
mie 40 procent van de loonkos-
ten, het jaar daarop 30 procent
en daarna gedurende drie jaar
20 procent. Na vijfjaar kan een
verlenging van nog eens vijf
jaar worden toegekend.

Depremie blijkt een alsmaar
groter succes. Tussen 2010 en
2015 is het aantal premies in
de privésector met 43 procent
toegenomen, van 7.939 dos-
siers in 2010tot 11.392dossiers
vorigjaar. In 2015was de privé-
sector goed voor 92 procent
van alle toegekende premies.

Gerichte campagne
"En toch zijn we ervan over-
tuigd dat het aantal Onder-
steuningspremies nog een
pak hoger kan liggen", zegt
Christine Mattheeuws, voorzit-
ter van het Neutraal Syndicaat
voor Zelfstandigen (NSZ).
"Zeker wanneer we zien dat er
in januari van dit jaar 32.824
personen met een arbeidshan-
dicap werkloos waren, goed
voor een zevende van alle werk-
zoekenden in Vlaanderen."

•
~ Zoveel premies werden
vorig jaar toegekend in de
privésector. In 2010 waren
dat er nog 7.939.

Het NSZ is ervan overtuigd
dat de premie nog meer ingang
kan vinden bij kmos en micro-
ondernemingen in Vlaanderen.
Vandaag zijn het vooral grotere
bedrijven die er gebruik van
maken. Dat heeft volgens het
NSZ te maken met het feit dat
grote bedrijven een personeels-
afdeling hebben die op de
hoogte is van alle mogelijke
tewerkstellingssubsidies en -
premies, terwijl dat bij kleinere
bedrijven minder het geval is.
"Kleine bedrijven zijn gebaat

bij alle mogelijke maatregelen
om de loonkost in te perken.
Wij hebben als zelfstandigen-
organisatie daarbij een rol te
spelen, maar het zou ook goed
zijn mocht er een gerichte
campagne komen die
de premie in de kij-
ker zet. Zeker nu
het voor krno's
weer veel moeilij-
ker is om geknipt
personeel aan te
werven, hebben
we nood aan ieder-
een die de handen
uitdemouwen
wil ste-
ken."
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~ NSZ-
voorzitter
Christine
Mattheeuws:
'Het aantal
premies zou
nog een stuk
hoger kun-
nen liggen.'
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