
!

!"#$%&&''&()*+','-.%'/($(&0$((0'123','/41525'/$.&&%6&' 77789"#$%&&8:%','(&;6<9"#$%&&8:%'

'

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

De Morgen 02/09/2014, bladzijden 18 & 19
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via De Morgen

• DE MORGENDINSDAG 2 SEPTEMBER 2014ECONOMIE

VERDRAAID STRAFFE ACTIE

Surf nu naar www.goedgevoel.be/myblender
en profiteer van dit uitzonderlijke aanbod!

Waarde: €34,95
• Milieuvriendelijk en duurzaam
• Absorbeert geen geuren of smaken
• Gemakkelijk draagbaar
• Afsluitbare drinktuit
• Eén start- en stopknop
• Antislipvoetjes
• Inclusief 600ml- én 300ml-fles met deksel
• vaatwasmachinebestendig
• Aangepast aan drankenhouders in de auto
• Ingebouwde veiligheid bij het starten
• 300Watt • Bel naar 02/454.29.51 • Fax naar 02/454.28.32of

GRATIS BLENDER
bij een jaarabonnement

FREDERIK DESCAMPS
BRUSSEL

Studentendie studenten
aaneen studentenjob
helpen.Dat is deopzet
vanhetnieuwe
interimkantoorTRAVAQ.
Dekomendeweken sturen
zij indrie studentensteden
heuse ‘matchmakers’ uit.
‘Voorklassiekeuitzend-
bureaus zijn jobstudenten
gewoongeenprioriteit’.

Geen kantoor met bureaus, geen
ramen met opgehangen vacatures
enzekergeenklassiekearbeidscon-
sulenten:TRAVAQpresenteertzich
graagalseenplatformvoorstuden-
tenarbeid, geen interimkantoor
gericht op jobstudenten. Om de
geschikte vacature bij de juiste stu-
denttekrijgenrekenthetop‘match-
makers’, studenten die in Gent,
LeuvenenAntwerpenallemogelijke
plekken afschuimen om studiege-
noten aan te spreken met een inte-
ressante jobaanbieding in de hand.

Vorig jaar waren er 456.930 job-
studenten in ons land volgens de
RijksdienstvandeSocialeZekerheid.
Zeker het aantal gepresteerde uren
is de voorbije twee jaar sterk toege-
nomen, sinds de wetgeving veran-
derde en studenten nu 50 dagen
mogen werken tegen verminderde

sociale bijdragen, te spreiden over
het hele jaar.

“We mikken vooral op werk bui-
tendeklassiekevakantieperiodesen
dus tijdens het academiejaar”, zegt
Anke Ulens, die TRAVAQ leidt. Het
platformisontstaanbinnenhetinte-
rimkantoor Vivaldis, maar staat er
juridisch wel los van. “We merken
dat jobstudenten bij heel wat inte-
rimkantoren niet echt als prioritair
wordenbeschouwd.Vacatureswor-
denvaakuitgedeeldopbasisvanwie
zich het laatst heeft ingeschreven.”

Uit een enquête van de Thomas
MoreHogeschoolbijmeerdandui-
zend studenten bleek dat ‘amper’
een vierde via een interimkantoor
vakantiewerkvond.Meestalzijnhet
familie of vrienden die hen op weg
helpen. Bovendien gaf slechts 23
procent van de ondervraagden aan
tevredentezijnmethunvakantiejob.

Nuttige ervaring
TRAVAQwilnaareigenzeggendaar
iets aan verhelpen. Daarom zijn de
negen matchmakers in dienst ook
zelf studenten. Zo hoopt het plat-
form beter aansluiting te vinden bij
de leefwereld van studenten. “Onze
matchmakers komen dus naar de
studenten toe. Natuurlijk letten we
er wel op dat ze dit kunnen combi-
nerenmethunstudies.Zoverwach-
ten we dat zo ongeveer 8 uur per
week voor ons werken”, verduide-
lijkt Ulens.

Dematchmakerswerken -uiter-

aard - als jobstudent voor TRAVAQ
enkrijgenextra’salszeveel studen-
tenkunnenbinnenhalen.Daarvoor
geeft het platform hen de nodige
autonomie. Bovendien zijn ze via
sociale media ook te volgen zodat
geïnteresseerdestudentenhenmet-
een kunnen aanspreken.

Dankzij de nabijheid hoopt het
jobs aan te kunnen bieden die dich-
terbijdeopleidingof interessesvan
de studenten liggen. “Omgekeerd
gaandematchmakersook langsbij
bedrijven. We hopen dat die ook de
weg naar TRAVAQ vinden, net
omdat we exclusief met studenten
werken”, zegt Ulens. Concreet kun-
nen advocatenkantoren meer
gericht op zoek gaan naar rechten-
studenten, of archiefdiensten naar

hun studiegenoten bij de opleiding
geschiedenis.

“In België is de link tussen de
opleiding en het vakantiewerk veel
losser, zeker in vergelijking met
Nederland. Ook al heeft dat zeker
voordelenomzonuttigeervaringop
tedoenbijeenlatereloopbaan”,stelt
DieterVerhaestvandeonderzoeks-
groep Human Relations bij de KU
Leuven. Op de site van TRAVAQ
staan momenteel maar een
twintigtal vacatures, maar
doordenakendestartvanhet
academiejaar hoopt Ulens
dat daar snel verandering in
zalkomen.“Alsonsconcept
aansluit wijken we zeker
uit naar andere steden
met veel studenten.”

l AnkeUlens
leidt TRAVAQ.

‘Bij heel wat
interim-
kantoren

gaat de job
gewoon naar
de student die
zich het laatst

inschreef.’
© TIM DIRVEN

‘Matchmakers’
gaan Gent,
Leuven en
Antwerpen
afschuimen om
studiegenoten
aan te spreken
met een
jobaanbieding
in de hand

Merkel:
‘Betalenop
autowegen’
BRUSSEL —AngelaMerkelheefthet
machtswoordgesproken:detolhef-
fing op Duitse wegen komt er. De
bondskanselierhaktedeknoopdoor
na topoverleg van de Duitse chris-
tendemocraten. Die rolden de afge-
lopen dagen vechtend over straat.

DeCDU-Bondsdagledenindeaan
Nederland grenzende deelstaat
Noord-Rijnland-Westfalenzijnuna-
niemtegendeplannenvanminister
Dobrindt(CSU)vanVerkeer,omdat
zij vrezen dat de Nederlanders weg
zullen blijven uit de Duitse winkels
en horeca.

Afgelopen weekend lekte een
alternatiefplanuitvanministervan
Financiën Schäuble (CDU).
Ongehoorddateenministerzijncol-
lega ‘beconcurreert’ op het terrein
van diens portefeuille, vindt CSU-
voorzitter Seehofer. Schäuble zou
plannen hebben om particuliere
investeerders tol te laten heffen op
snelwegen, zoals nu al in Frankrijk
en Italië het geval is.

Merkel wil dat verder aan het
planwordtgewerktopbasisvanhet
voorstel van Dobrindt, dat voorziet
in tolheffingopallewegenvooreen
'infrastructuurkas' van de staat. De
regeringsleider wil zich echter niet
definitieflatenvastpinnenopheffing
opallewegen.Volgensdelezingvan

de CDU in Noord-
Rijnland-Westfalen

is alleen tolheffing
op Autobahnen

(snelwegen) afge-
sprokentijdens

de kabinets-
f o r m a t i e

vorig jaar.
(DM)

Studentzkt. studentvoor

studentenjob
FREDERIK DESCAMPS
BRUSSEL

Telenet wil bekijken
of het YouTube en Netflix
in de toekomst kan
laten betalen voor de
internetruimte die ze
opslorpen. Een Belgisch
schot voor de boeg in
de wereldwijde strijd
tussen operatoren en
internetproviders over
‘netneutraliteit’.

CEO John Porter lanceerde het
voorstel niet toevallig na de aan-
kondiging afgelopen vrijdag dat
Telenet de komende vijf jaar een
half miljard euro investeert om
zijn kabelnetwerk sneller te
maken. Operatoren wereldwijd
spenderen immers miljarden om
onze stilaan onuitputbare honger
naar dataverkeer en internettra-
fiek bij te kunnen houden. Telenet
en concurrent Belgacom vormen
daar geen uitzondering op. Alleen
vragen ze zich stilaan af of het niet
vooral de grote internetverbrui-
kers zijn die profiteren van de
investeringen.

“Wij vinden dat er potentieel is
om de regulering te verscherpen,
zodat de grootverbruikers die pro-
fiteren van dit hogesnelheidsnet-
werkeeneerlijkebijdrage leveren”,
aldus Porter op Kanaal Z.
Grootverbruikers zijn YouTube
(eigendom van Google, red.) en –
in de toekomst – Netflix, de strea-
mingdienst die deze maand naar
België komt. Streaming slorpt heel
wat bandbreedte op, waar net de
operatoren voor instaan. Om te
kunnen blijven genieten van de
internetsnelweg zou het niet meer
dan logisch zijn dat de providers
hun steentje bijdragen, klinkt het
bij de operatoren.

Netneutraliteit
Alleen komt volgens critici zo de
zogenaamde ‘netneutraliteit’ in
gevaar. Die discussie woedt al een
tijdje in de VS en is intussen ook
overgewaaid naar Europa.
Internetgiganten zoals Apple en
Google vinden, samen met consu-
mentenorganisaties en internetfa-
naten, dat de toegang tot internet
voor iedereen gelijk moet blijven
en dat er geen sprake mag zijn van
verschillende tarieven, afhankelijk
van snelheid of garantie van ver-
binding tijdens piekuren. “Tijdens

congestie moeten operatoren nu al
voorrang geven aan bepaalde IT-
pakketten, waar op zich geen
wezenlijk probleem mee is. De
vraag is of het kan dat een operator
tegen een vergoeding garandeert
de verbinding voor een bepaalde
dienst niet te verminderen”, zegt
Olvier Braet van media-onder-
zoekscentrum SMIT aan de VUB.
Als het van het Europees Par-
lement afhangt alvast niet. Die
keurde in april nog het principe
van netneutraliteit goed. Op een
echtEuropeeswettelijkkader ishet
wel nog even wachten. In Amerika
bekijkt de waakhond FCC, onder

fel protest, de mogelijkheid voor
operatoren om ‘snelbaanvakken’
op het internet toe te laten. Ook in
de VS staat er op wettelijk vlak dus
van alles te gebeuren.

Geen wetgeving
Geen wonder dat het gelobby door
beide kampen stilaan in crescendo
gaat. In België is er geen specifieke
wetgeving rond netneutraliteit.
Een expertencommissie oordeelde
vorige zomer dat er momenteel
geen problematische inbreuken
zijn op het principe. “Het klassieke
standpunt blijft voorlopig dat het

internet voor iedereen vrij toegan-
kelijk moet zijn. Maar dat stand-
punt kan altijd evolueren. Daarom
dat operatoren zoals Telenet in
hun communicatie aftasten wat
kan en niet kan”, zegt Jos Du-
mortier, expert ICT-recht aan de
KULeuven. Telenet benadrukte in
een persbericht alvast dat alle
inhoud die het netwerk binnen-
komt gelijk wordt behandeld.
Zolang Netflix hier niet aanwezig
is, wil het kabelbedrijf er ook niets
over kwijt. De streamingdienst zal
sowiesoconcurrentievormenvoor
Telenet,datmetRex&Rionualeen
gelijkaardige dienst aanbiedt.

l Kevin Spacey
inHouse of Cards,
een serie die alleen
op Netflix te zien is.
Het streamen van
series en films
slorpt erg veel
bandbreedte op.
© MELINDA SUE
GORDON / AP
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Om te kunnen
blijven genieten
van de internet-
ruimte zou het
logisch zijn dat
providers hun
steentje bijdragen,
vinden operatoren
als Telenet en
Belgacom

Telenet wil grootverbruikers
als Netflix en YouTube laten
meebetalen voor bandbreedte

Tolheffingop internetsnelweg?


