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Nadine wil helpen 
vaccineren
Nadine Declerck (61) uit Belsele wil  
niet aan de zijlijn blijven staan tijdens  
de vaccinatiecampagne tegen corona.
Ze stelde zich als gepensioneerd  
verpleegkundige kandidaat om vaccins 
te helpen toedienen.
Om aan groepsimmuniteit te geraken,  
is het belangrijk dat 70 procent van de  
bevolking zich laat vaccineren.  
‘Hoe sneller we die vaccinatiegraad  
bereiken, hoe sneller we elkaar weer  
kunnen vastpakken’, aldus Nadine.

In Vlaanderen worden tal van  
vaccinatiecentra opgezet.  
Wanneer krijg jij er een vaccin 
en hoe werkt het? 

Lees meer op pag. 4-5

Het overleg rond loonakkoord 
kent moeizame start.  
De loonmarge van 0,4 procent 
is onaanvaardbaar.

Kinderen kunnen na één jaar corona 
een achterstand weer inhalen, als ze 
gepast ondersteund worden’, zegt 
professor Ides Nicaise.

Actrice Machteld Timmermans 
beantwoordt onze tien vragen 
en droomt van een wereld 
zonder geld. 
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In Limburg werden de voorbije jaren 142 vluchtelingen 
begeleid naar een baan in de zorgsector. Familiehulp  
werkte mee aan het project ‘In de zorg - Uit de zorgen’. 
Behalve opleiding en stage werden er ook  
dialoogtafels georganiseerd, waar medewerkers  
en cliënten van Familiehulp konden kennismaken met 
vluchtelingen.

Vrijwilligers staan klaar
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VAN DE WEEK

Onder duizend Europese steden is Antwer-
pen de tweede dodelijkste stad als het aan-
komt op het giftige stikstofdioxide. De stof, 
vooral afkomstig van het verkeer en de uit-
stoot van industrie, is volgens een recente 
studie verantwoordelijk voor zeven procent 
van de vroegtijdige overlijdens in de stad. 
Alleen Madrid doet het van de Europese 
steden nog slechter. Ook Brussel doet het 
met een achtste plaats niet goed.  

DE QUOTE 

‘Eenzaamheid is een 
basisemotie die - paradoxaal 
- mensen met elkaar 
verbindt, want we hebben 
het allemaal gemeen. 
Iedereen probeert die 
ingebakken eenzaamheid te 
pareren met liefde.’

Dichter Christophe Vekeman 
in Winteruur

HET CIJFER 
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Amanda Gorman

Deze 22-jarige Amerikaanse mocht als Na-
tionale Jeugddichter op de inauguratie van 
president Joe Biden haar werk voordragen. 
De bevlogen manier waarop ze haar be-
geesterend gedicht ‘The Hill We Climb’ 
bracht, kon op veel bijval rekenen. Op één 
dag kreeg ze er twee miljoen Instagram-
volgers bij. 

Wie er nog aan twijfelde 
dat de vaccinatiecam-
pagne tegen covid-19 
geen wandeling in het 

park zou worden, weet sinds de voor-
bije weken beter. Nadat farmaceuti-
sche bedrijven erin slaagden – onder 
meer dankzij zware financiële steun 
van de overheid – sneller dan ver-
wacht de eerste vaccins op de markt 
te brengen, wisselen hoera- en doem-
berichten elkaar in sneltempo af. Le-
ken we eerst over meer vaccins te 
beschikken omdat we met superspui-
ten zes dosissen in plaats van vijf uit 
een flesje konden halen, dan vond de 
farmaceutische firma er niets beters 
op dan het aantal te leveren vaccins 
terug te schroeven. En in een ruk ook 
die zesde dosis aan te rekenen. Ook 
van het tweede vaccin dat op komst is, 
zullen we veel minder ontvangen dan 
aanvankelijk afgesproken. En dat al-
lemaal tegen de achtergrond van de 

Britse en Zuid-Afrikaanse variant van 
het virus, die steeds meer opgang lij-
ken te maken.

Het gegoochel met getallen en de on-
voorspelbare beslissingen van de far-
maceutische bedrijven maken de or-
ganisatie van de vaccinatiecampagne 
tot een aartsmoeilijke opdracht. Daar 
komt nog de complexe structuur van 
ons land bovenop, waarbij het zelfs 
niet altijd duidelijk is wie er aan de 
knoppen zit. Je zou voor minder kop-
brekens krijgen. Het respect voor de 
vele mensen, professionelen en vrij-
willigers, die vandaag al aan de slag 
zijn in de woonzorgcentra en straks 
ook de vaccinatiecentra zullen doen 
draaien, wordt er alleen maar groter 
door.

En eigenlijk – hoe paradoxaal het ook 
mag klinken – mogen wij ons nog ge-
lukkig prijzen. In de rijkste landen van 
de wereld kregen tot vorige week al 
39 miljoen mensen een spuitje tegen 
corona, rekende de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) uit. Op het 
moment dat ik dit schrijf, zouden het 
er al 64 miljoen zijn. In het Afrikaanse 
Guinee waren er een week geleden 
nog maar 25 mensen ingeënt. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, baas van de 
WHO, nam geen blad voor de mond. 
‘De wereld staat op de rand van een 
catastrofaal moreel falen’, stelde hij 
bijzonder scherp.

Het werpt een ander licht op de zaak. 
Want hoewel er veel te zeggen valt 
over de moeizame vaccinatiecampag-
ne in ons land en in de rest van Euro-
pa, in landen met een laag inkomen 
zijn de inwoners veel slechter be-
deeld. Alle mooie beloftes ten spijt, 
zien we de levensbelangrijke vaccins 
vandaag vooral naar de rijkere landen 
gaan. Het verdienmodel van de far-
maceutische bedrijven verhindert een 
eerlijke, wereldwijde verdeling.

Nochtans zouden we daar allemaal 
baat bij hebben. Corona stopt niet aan 
de Europese grenzen. Willen we deze 
donkere pagina omslaan, dan zullen 
we het virus in de hele wereld moeten 
uitroeien. Dat kan alleen als de volle-
dige wereldbevolking toegang heeft 
tot het vaccin. Om die reden onder-
steunt CM Gezondheidsfonds het Eu-
ropees burgerinitiatief dat de Euro-
pese Commissie wil wijzen op haar 
belofte om van de vaccins een univer-
seel, gemeenschappelijk goed te ma-
ken. Het is wel degelijk tijd om het 
vaccin te delen. 

Europees Burgerinitiatief:
https://eci.ec.europa.eu/015/
public/#/screen/home

Meer over het vaccin en de 
vaccinatiecampagne op pagina 4-5.

‘Corona stopt niet aan de 
Europese grenzen. Willen 
we deze donkere pagina 
omslaan, dan zullen we het 
virus in de hele wereld 
moeten uitroeien’ 
LUC VAN GORP

LUC VAN GORP VOORZITTER CM

HET VACCIN IS  
VAN DE WERELD
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‘Loonakkoord loopt vast op 
ingebakken systeemfouten’

Onderhandelingen IPA

Nog voor de onderhandelingen over een loonakkoord tussen werkgevers en 
vakbonden goed en wel van start konden gaan, zaten ze al in een impasse. 
De vastgelegde loonmarge van 0,4 procent kunnen de vakbonden niet ver-
antwoorden aan de werknemers.

TEKST  SIMON BELLENS

0,4 procent. Voor de gemiddelde werk-
nemer in een zogenoemd ‘essentieel be-
roep’ betekent dat een opslag van 9 à 10 
euro bruto per maand, voor minimumlo-
nen zelfs maar 6 euro. Trek daar nog een 
kleine helft van af en de netto toegenomen 
koopkracht bedraagt een brood of twee. 
Geen ernstige basis voor een loonoverleg, 
menen de vakbonden. Zeker niet als je 
werknemers voor hun inspanningen in het 
afgelopen jaar wilt belonen.

‘Daarmee kunnen we niet voldoende on-
derhandelen in sectoren die wel mogelijk-
heden hebben, zoals de distributie of de 
verwerkende nijverheid’, vertelt ACV-voor-
zitter Marc Leemans. ‘Maar wij hebben 
ook genoeg gezond verstand om te besef-
fen dat we dat vandaag niet overal kunnen 
vragen, zoals in de horeca. Wij spelen niet 
met de toekomst van de mensen.’

Aalmoes
Zoals vastgelegd in de loonwet beginnen 
de onderhandelingen over een tweejaar-
lijks Interprofessioneel Akkoord (IPA) tus-
sen de sociale partners met het rapport 

van de Centrale Raad voor het Bedrijfs-
leven (CRB). Omdat de lonen niet sneller 
mogen stijgen dan in de buurlanden, legt 
die de marge vast waarbinnen een loonstij-
ging wel mogelijk is. Sinds de herziening 
van de loonwet in 2017 onder de regering-
Michel I, trekt het CRB daar automatisch 
nog een ‘veiligheidsmarge’ van 0,5 procent 
af om de concurrentiepositie ten opzichte 
van de buurlanden niet te verzwakken.

Ondanks de onzekere cijfers om die loon-
marge te berekenen in een door corona 
geteisterde economie, legde het rapport 
vast dat de lonen de komende twee jaar 
maximaal 0,4 procent mogen stijgen bo-
venop de automatische loonindexering. 
‘Een aalmoes’, reageerden de vakbonden, 
die de onderhandelingen met de werkge-
vers al na enkele dagen afbraken en de re-
gering per brief meedeelden dat het geen 
zin heeft om ‘nutteloze rondjes te blijven 
draaien’. ‘Wij verwachten perspectieven 
van de regering’, klonk het op een geza-
menlijke persconferentie. Maar de rege-
ring kaatste de bal even snel weer terug. 
‘Het is normaal dat overleg spanningen 
meebrengt. Maar sociaal overleg is meer 
dan ooit belangrijk’, aldus minister van 
Werk Pierre-Yves Dermagne.

Sjoemelsoftware
Toch blijven de vakbonden nu bij hun 
standpunt. ‘0,4 procent is te beperkt’, zegt 
Marc Leemans. ‘Op 2 januari gaf een grote 
supermarktketen een extra verlofdag aan 
hun werknemers. Dat is omgerekend al 
meer dan een loonsverhoging van 0,4 pro-
cent. Daar zouden wij de komende twee 
jaar dus over niets meer mogen onderhan-
delen, terwijl de sectoren die goed boeren 
ook hun personeel willen belonen?’

Behalve de beperkte marge hekelen de 
vakbonden ook het bindende karakter er-
van. ‘Wij pleiten voor een indicatieve mar-
ge, waardoor er meer speling mogelijk is 
tussen goed draaiende sectoren en secto-
ren die meer te lijden hebben.’ 

‘De onderhandelingen lopen nu vast op de 
ingebakken systeemfouten van de loon-
wet, die bewust vol sjoemelsoftware gesto-
ken is’, legt Leemans uit. ‘Eigenlijk komt 
die loonmarge tot stand met een thermo-
meter die niet correct meet. Voordelen 
voor de werkgevers zoals de verminderde 

werkgeversbijdrage door de taxshift of de 
fiscale vrijstelling voor overuren mogen 
niet worden opgenomen in de bereke-
ning, waardoor de kosten van arbeid in de 
loonmarge te hoog worden ingeschat. Dat 
strookt niet met de realiteit.’

Welvaartsenveloppe
Daarnaast spelen de werkgeversorganisa-
ties hoog spel door de onderhandelingen 
over de welvaartsenveloppe, waardoor de 
laagste uitkeringen en vervangingsinko-
mens niet aan koopkracht verliezen, te 
koppelen aan het loonoverleg. Normaal 
moest daarover al vorig jaar een akkoord 
gekomen zijn, maar die onderhandelingen 
werden verschillende keren uitgesteld. 
‘Wij aanvaarden niet dat mensen die recht 
hebben op betere uitkeringen afhangen 
van het loonoverleg’, gaat Leemans voort. 
‘De regering heeft daarvoor al 680 miljoen 
euro vrijgemaakt, maar op dit moment 
worden gepensioneerden, zieken, gehan-
dicapten en werklozen door de werkgevers 
als pasmunt gebruikt in een discussie over 
werkenden. Als de werkgevers het ernstig 
menen met het sociaal overleg, dan moe-
ten ze die koppeling loslaten.’

Voorlopig lijkt het loonoverleg dus muur-
vast te zitten. Volgens de wet kan de rege-
ring uiterlijk op 14 maart – twee maanden 
na de publicatie van het rapport van het 
CRB – vaststellen dat een akkoord onmo-
gelijk is. In dat geval heeft ze een maand 
de tijd om zelf een loonmarge bij wet op 
te leggen. 

‘De werkgevers gebruiken 
gepensioneerden, zieken, 
gehandicapten en werklozen 
als pasmunt in een discussie 
over werkenden’
MARC LEEMANS, ACV-VOORZITTER
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Vlaanderen maakt zich op voor een grootse 
vaccinatiecampagne om corona te verslaan. De 
vaccinaties werden in een hels tempo ontwikkeld 
met een gloednieuwe techniek. Voortdurend met de 
kwaliteit en veiligheid voor ogen. 7 vragen en 
antwoorden om je goed geïnformeerd te laten 
inenten.

TEKST MARTINE CREVE, STEPHANIE LOUWAGIE, ELIEN STEEN 
ILLUSTRATIE RUTGER VAN PARYS

1Hoe kon men het vaccin zo snel ontwikke-
len?
Iedereen binnen het domein van de infectie-

ziekten wereldwijd heeft ander werk laten vallen om 
zich op een vaccin tegen covid-19 te focussen. Daar-
door is er tijd gewonnen. De ontwikkeling van een 
geneesmiddel verloopt altijd in fases. In normale 
omstandigheden gaat er pas een nieuwe fase in als 
de vorige is afgerond. Om niet nodeloos geld te ver-
spillen. Nu gingen meerdere fasen tegelijk van start. 
De prioriteit was om zo snel mogelijk een werkzaam 
en veilig vaccin te ontwikkelen om de pandemie on-
der controle te krijgen. De kostprijs van de ontwikke-
ling deed er dit keer minder toe.

De ontwikkeling werd ongetwijfeld ook versneld door 
de kennis die de voorbije jaren is opgebouwd rond 
vaccins bij andere SARS- en coronavirussen. Er is 
dus flink wat tijd uitgespaard, zonder aan kwaliteit 
of veiligheid in te boeten.

2Ik ben kerngezond. Waarom zou ik me 
laten vaccineren? 
Iedereen kan besmet raken met het coronavi-

rus en het doorgeven aan kwetsbare personen, ook 
zonder zelf symptomen te hebben.

Om groepsimmuniteit te verkrijgen, is het belangrijk 
dat minstens 70 procent van de Belgen zich laat vac-
cineren. Bij groepsimmuniteit heeft een voldoende 
grote groep weerstand opgebouwd tegen het virus, 
waardoor het niet meer of nog maar moeilijk kan 
circuleren. Zo krijgt het virus niet meer de kans om 
een ernstige epidemie met lockdownmaatregelen te 
veroorzaken.

Heel belangrijk is ook dat groepsimmuniteit be-
scherming zal bieden aan wie zich niet kan laten 
vaccineren. Denk maar aan zwangere vrouwen en 
kankerpatiënten in behandeling.

3Wat gebeurt er wanneer het coronavaccin 
in je lichaam gespoten wordt?
Wanneer je een vaccin krijgt, activeert dat je 

immuunsysteem. Het stimuleert je natuurlijke af-
weer om het virus te herkennen. Als je dan later 
met het virus besmet raakt, zul je sneller antistoffen 
aanmaken om het te bestrijden.
Anders dan klassieke vaccins, maken de vaccins 
van Pfizer-BioNtech en Moderna geen gebruik van 
andere virussen of dode en in stukjes geknipte co-
ronavirussen om het immuunsysteem te prikkelen. 
Neen, deze zogenaamde mRNA-vaccins bevatten 
een boodschapper-molecule (mRNA) om eiwitten 
in ons lichaam aan te maken die bij een eventuele 
besmetting als antistof kunnen optreden. Deze tech-

7 vragen en antwoorden 
over coronavaccin

Ontwikkeling onder de loep 
  

Nadine Declerck (61) is verpleegkundige met 38 jaar ziekenhuis-
ervaring. Sinds enkele jaren is ze gepensioneerd, maar daarom 
niet minder druk in de weer. In de strijd tegen covid-19 wil Nadine 
haar steentje bijdragen. ‘Er zullen vele handen nodig zijn om te 
vaccineren.’

Niet aan de zijlijn staan
‘Hoewel ik een bezige bij ben, wil ik graag tijd vrijmaken om mee 
te helpen aan de coronavaccinatie in het Waasland. Ik wil niet 
zomaar aan de zijlijn staan. Zelf heb ik al veel gekregen van de 
maatschappij, bijvoorbeeld door de goede organisatie van de Bel-
gische gezondheidszorg. Ik wil graag iets terug doen. Met mijn 
professionele kennis zie ik het als mijn morele plicht’, vertelt Na-
dine gemotiveerd.

Hoe? Bij voorkeur wil ze haar medische ervaring inzetten en de 
vaccins toedienen, maar ook administratieve taken schrikken 
haar niet af. Nadine legde al een hele zoektocht af om zich op 
te geven als vrijwilliger. Daarbij contacteerde ze onder meer de 
stad, het ziekenhuis en haar huisarts. ‘Ik kreeg de bevestiging 
dat mijn gegevens geregistreerd werden en kon doorgeven welke 
dagen en shiften voor mij zouden passen. Benieuwd wanneer ik 
word opgeroepen.’ 
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Gepensioneerde verpleegkundige wil helpen bij vaccinaties

‘Benieuwd wanneer ik word opgeroepen’
Alle beetjes helpen
‘Ik vind het belangrijk dat we aan de vaccinatiegraad van 70 pro-
cent geraken zodat het virus zich moeilijker kan voortzetten en 
de hele gemeenschap beschermd is’, meent Nadine. ‘Hoe meer 
vrijwilligers en beroepskrachten vaccins kunnen toedienen, hoe 
vlotter de organisatie verloopt. En hoe sneller we de vaccinatie-
graad bereiken, hoe sneller we ons sociaal leven weer kunnen 
opstarten. Ook al is mijn bijdrage relatief beperkt, alle beetjes 
helpen om elkaar sneller weer te kunnen vastpakken.’

Geen twijfel
Nadine heeft zelf alle vertrouwen in de doeltreffendheid van het 
coronavaccin. ‘Ik heb ook nooit getwijfeld om mijn kinderen te 
laten vaccineren. Kinderziekten zijn immers niet altijd onschul-
dig en kunnen blijvende letsels veroorzaken. Het gaf mij een 
goed gevoel te weten dat ze op die manier de nodige afweer-
stoffen hebben tegen bijvoorbeeld kinkhoest, polio, maze-
len ... Ook nu vind ik het belangrijk om over antistoffen te 
beschikken tegen het covid-19-virus.’  

>>> Registreer je ook als vrijwilliger op
www.helpdehelpers.be
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niek is gloednieuw in de wereld van de 
vaccinologie, maar werd eerder al suc-
cesvol ingezet voor kankertherapie en 
hiv-behandelingen.

4 Wat zijn de nevenwerkingen 
van het coronavaccin?
Uit verzamelde studiegegevens 

blijkt dat het coronavaccin bijwerkingen 
kan veroorzaken. Het zijn bijwerkingen 
die we ook vaak bij andere vaccinaties 
zien. De meest voorkomende zijn pijn 
op de prikplaats, roodheid en zwelling. 
Soms treden ook algemene klachten op 
zoals hoofdpijn, vermoeidheid, rillingen 
en koorts. Het zijn normale reacties van 
het lichaam die erop wijzen dat het im-
muunsysteem actief is.

5 Hoe kan het coronavaccin vei-
lig zijn als we de langetermijn- 
effecten nog niet kennen?

Het klopt dat de langetermijneffecten 
van het coronavaccin nog niet gekend 
zijn. Toch is de kans klein dat er zich op 
lange termijn iets voordoet. Dat weten 
we op basis van de vele ervaringen die 
er zijn met andere vaccins. Meer dan 
tweehonderd jaar aan vaccingeschie-
denis toonde aan dat eventuele bijwer-
kingen meestal binnen enkele dagen of 
weken en hoogstens zes weken na de 
vaccinprik opduiken.

Bijwerkingen en ervaringen van proef-
personen bijhouden tot acht weken na 
de prik volstaat hier om een beeld te 
krijgen over de veiligheid van het vaccin.

In deze coronastudies werden zelfs 
meer vrijwilligers ingesloten dan in de 

meeste andere vaccinstudies. Uiter-
aard worden de proefpersonen ook 
verder opgevolgd, wellicht nog tot 

een jaar na de injectie met het vac-
cin. Niet omdat wetenschappers per 

se laattijdige complicaties verwachten, 
maar vooral omdat ze de duur van de 
werkzaamheid van het vaccin in kaart 
willen brengen. Treden er toch neven-
werkingen op langere termijn op? Dan 
worden die ook verzameld.

6Ik ben gevaccineerd.  
Kan ik nog besmet raken met 
covid-19?

Het duurt tien tot veertien dagen na de 
eerste vaccinatie vooraleer je lichaam 
antistoffen ontwikkelt en de bescher-
ming goed begint te werken. Als je in 
die periode blootgesteld wordt aan het 
virus, is je afweer nog niet voldoende 
gestimuleerd door het vaccin en kun je 
nog ziek worden. 

Net zoals andere vaccins biedt het 
covid-19-vaccin geen 100 procent be-
scherming, ook niet na twee dosissen. 
De Pfizer-BioNTech en Moderna vaccins 
zouden na volledige vaccinatie 94 à 95 
procent bescherming bieden. Het is dus 
zowel om jezelf als anderen te bescher-
men belangrijk om ook na vaccinatie en 
tot nader bericht de coronamaatregelen 
te blijven volgen.

7 Zal een vaccin ook beschermen  
tegen mutaties zoals de Britse 
variant?

Wanneer virussen muteren verandert 
hun genetisch materiaal. Mutaties heb-
ben niet noodzakelijkerwijs een invloed 
op hoe goed het vaccin tegen het virus 
werkt. Voor de Britse variant tonen de 
eerste labogegevens met het Pfizer-vac-
cin alvast dat het vaccin even effectief is.

Sommige vaccins blijven tot vele jaren 
na hun ontwikkeling werkzaam en bie-
den hierdoor langdurige bescherming. 
Mazelen en rubella bijvoorbeeld zijn 
stabiele virussen, waardoor de samen-
stelling van het vaccin niet hoeft te wij-
zigen. Daartegenover staat griep. De 
virusstammen van griep veranderen zo 
vaak en in zo’n grote mate dat de vaccin- 
samenstelling jaarlijks moet worden bij-
gewerkt om werkzaam te blijven. Hoe-
lang het coronavaccin werkzaam zal 
blijven tegen circulerende stammen, is 
nog niet duidelijk. Dat zal de toekomst 
moeten uitwijzen. 

Wanneer ben ik
aan de beurt?
Hoe organiseren we de vaccinatie-
campagne praktisch? Een overzicht 
volgens de richtlijnen op dit moment. 
Covid-19 laat zich (nog) niet dirigeren 
waardoor aanpassingen mogelijk zijn.

Volgorde
De bevolking krijgt een vaccin in drie 
fasen. Het tijdstip waarop is afhanke-
lijk van de levering van de vaccins.
FASE 1: bewoners en personeel van 
woonzorgcentra, andere collectieve 
zorginstellingen en hun vrijwilligers, 
zorgverleners in ziekenhuizen en eer-
ste lijn, niet-medisch personeel van 
ziekenhuizen en zorginstellingen
FASE 2: 65-plussers, personen met 
onderliggende gezondheidsproble-
men, essentiële beroepen (nog te 
bepalen wie daartoe behoort)
FASE 3: brede bevolking

Uitnodiging
Elke Vlaming vanaf 18 jaar die niet in 
de eerste fase gevaccineerd is, krijgt 
een persoonlijke uitnodiging om zich 
te laten vaccineren tegen het corona-
virus. Dat gebeurt per brief, per mail 
of via sms. Daarin zal de plaats, de da-
tum en het uur staan waarop je je kunt 
laten vaccineren. 

Bevestiging
Je moet nadien de uitnodiging online 
of telefonisch bevestigen. Zo heb je 
een plaats gereserveerd. Alleen met 
een reservatie kun je je laten vaccine-
ren. Als de vooropgestelde datum niet 
past, kun je een ander tijdstip kiezen. 
De reservatie voor de tweede vacci-
natie wordt onmiddellijk vastgelegd 
wanneer je de eerste vaccinatie krijgt.

Vaccinatiecentrum
Behalve voor de personen die in de 
eerste fase worden gevaccineerd, zal 
je het vaccin tegen het coronavirus 
in een vaccinatiecentrum toegediend 
krijgen. In Vlaanderen worden (tot nu 
toe) in totaal 95 vaccinatiecentra op-
gezet. In je uitnodiging staat vermeld 
naar welk vaccinatiecentrum je moet 
gaan. Dat is een toegankelijk centrum 
in jouw buurt. Die plaats kun je niet 
wijzigen. 

>>> vaccinatiecentra.vlaanderen.be

Vervoer
De vaccinatieplaatsen zullen bereik-
baar zijn met eventueel bussen van 
De Lijn en taxi’s. Ben je niet goed ter 
been? Dan wordt aangepast vervoer 
voorzien door bijvoorbeeld de Minder 
Mobielen Centrale.

Verloop
Vaccineren in een vaccinatiecentrum 
verloopt in vier stappen:
1. Onthaal: Je meldt je aan bij het 

onthaal waar een medewerker je 
identificatiegegevens controleert.

2. Administratie: Je krijgt uitleg over 
het vaccin en eventuele bijwer-
kingen. Je overloopt je medische 
voorgeschiedenis en huidige ge-
zondheidstoestand. Bij het eerste 
vaccin maak je een afspraak voor 
de tweede vaccinatie.

3. Vaccineren: Je krijgt het vaccin 
toegediend.

4. Wachten: Je wacht na het vacci-
neren een kwartier onder toezicht 
van een arts.

Thuis
Kun je je om medische redenen niet 
verplaatsen naar een vaccinatiecen-
trum? Dan kun je thuis gevaccineerd 
worden. Onder meer bedlegerige 
mensen, dementerende personen en 
mensen van hoge leeftijd komen hier-
voor in aanmerking. De huisarts of 
thuisverpleegkundige dient het vaccin 
toe. 

Gratis
Het vaccin is voor alle inwoners van 
België gratis ter beschikking. Ook het 
toedienen van het vaccin gebeurt kos-
teloos.

Registratie
In het elektronische registratiesys-
teem Vaccinnet wordt genoteerd dat 
je bent gevaccineerd tegen corona. Je 
kunt die informatie zelf terugvinden 
via www.mijngezondheid.be. Er is 
dus online een bewijs dat je bent ge-
vaccineerd.
 
>>> www.laatjevaccineren.be
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De federale regering bereidt een nieuwe staatsher-
vorming voor. Men plant een brede dialoog, waarbij 
relevante kwesties opgelijst worden en gezocht wordt 
naar principes. Terwijl de bevoegde ministers dit goed 
proberen vorm te geven, proberen sommige partijen 
nu al het debat te verzuren met voorafnames. Bijvoor-
beeld door het neerzetten van een onverzettelijke 
tweedeling tussen noord en zuid; tussen links en 
rechts; tussen de keuze voor identiteit of voor diversi-
teit. Of door het benoemen van regio’s als gevers te-
genover krijgers van bijdragen.

Sommige politici maken hier zelfs een setje van: het 
zuiden van het land is links, fan van diversiteit en krij-
ger van bijdragen; het noorden is rechts, fan van iden-
titeit en gever van bijdragen. Zulk een vereenvoudiging 
is enkel bruikbaar voor populisme. Het herleiden van 
complexe vraagstukken tot simpele tweedelingen 
komt meestal neer op een belediging. Het is dus niet 
alleen fout, maar ook onbruikbaar.

Toen ik onlangs een interview mocht geven in La Libre 
kreeg ik verschillende reacties van lezers. Ze waren zo 
blij dat er in Vlaanderen ook nog niet-haters rondlo-
pen en dat ook Vlamingen dezelfde meningen als zij 
hebben. Inderdaad: jaren van versimpeling van onze 
kijk op Belgen hebben hun effect niet gemist.

Het tegendeel is echter waar.  Onze beweging bijvoor-
beeld is Vlaams, maar tezamen met onze vrienden van 
de MOC zijn we federaal. Wij zijn niet rechts, noemen 
diversiteit een deel van onze identiteit en vinden eer-
lijke bijdragen verantwoord in een model van herver-
deling.

Wij zullen strijden tegen een voorstelling van zaken 
die een staatshervorming herleidt tot politieke partij-
en of ideologieën met al te simpele tweedelingen, die 

dateren uit het verleden. Partijen moeten ook mee 
met hun tijd. De vraagstukken van vandaag zijn nieuw 
en hebben nieuwe antwoorden nodig. Je kunt niet met 
een oude bril naar de toekomst blijven kijken.

Wat betekent bijvoorbeeld nabijheid als werknemers 
over heel het land op hetzelfde scherm kunnen bij el-
kaar komen op één seconde tijd? Wat betekent eerlijke 
fiscaliteit als jaar na jaar meer miljarden naar buiten-
landse bedrijven vloeien zonder bij te dragen in ons 
land? Wat betekent een stabiel systeem als het niet 
onderworpen is aan de akkoorden van gebruikers en 
aanbieders, maar wel aan de toevallige meerderheid 
van een coalitie? Wat betekent een staatshervorming 
als straks in geen enkel dorp nog publieke diensten, 
zoals banken, aanwezig zijn? Wat betekent een nabij 
beleid als we in een pandemie of een dringend kli-
maatprobleem moeten wachten op een akkoord tus-
sen alle betrokken ministers omdat er geen coördine-
rende bevoegdheid afgesproken is?

Er zijn dus heel wat vraagstukken op die tafel van een 
staatshervorming. En eigenlijk is de illusie van een 
land met twee democratieën er geen van. Er zijn be-
langrijkere zaken om over te praten. En we praten 
graag mee. We zijn er volop mee bezig.  

KIJK NIET NAAR  
DE TOEKOMST MET 
EEN OUDE BRIL

‘Wij zullen strijden tegen een 
voorstelling van zaken die een 
staatshervorming herleidt tot al te 
simpele tweedelingen’

PETER WOUTERS VOORZITTER BEWEGING.NET

KOEN VAN DEN BROECK
CAMPAGNE 400DAKEN

FORUM

Wanneer komt er  
een globaal plan 
tegen dakloosheid? 

Uit een bevraging van 167 dakloze 
mensen in Brussel blijkt dat de helft 
van hen al minstens twee jaar op straat 
leeft. Als samenleving slagen we er niet 

in te voorkomen dat zovele mensen op straat be-
landen. En al evenmin slagen we er in hen er op 
korte termijn weer uit te halen. Jaarlijks investe-
ren we wel miljoenen in urgentiemaatregelen en 
hulpverlening die eerder helpt het probleem in 
stand te houden, dan het structureel op te lossen.

Vier jaar geleden startte de campagne 400Daken 
met als doelstelling 400 extra woningen te vinden 
tegen eind 2020 om zo alle mensen die toen in 
Brussel permanent op straat leefden, te huis-
vesten. Intussen is het januari 2021 en zorgde 
de campagne voor een tachtigtal huisvestingen. 
Maar het aantal dakloze mensen in Brussel nam 
stelselmatig toe. Illustreert dit de onmogelijkheid 
van de opdracht of eerder de maatschappelijke 
onwil?

Toch kunnen we enkele oplossingsgerichte pis-
tes distilleren om werk te maken van een globaal 
plan tegen dakloosheid. Zo’n plan steunt op vier 
pijlers.

Eén: huisvesting. In vele steden is er sprake van 
woningnood, vooral voor een sociaal en econo-
misch kwetsbaar publiek. Daaraan remediëren 
kan door leegstaande panden te activeren, door 
versneld nieuwe sociale woningen te bouwen, 
door bouwreglementering te herdenken en door 
voorrang te geven aan de meest kwetsbaren.

Twee: begeleiding. Al slagen we erin iedereen die 
vandaag op straat leeft te huisvesten, dan nog zal 
een hele categorie van deze mensen nood hebben 
aan individuele begeleiding om zich in die nieuwe 
woonst te kunnen handhaven. Voor sommigen is 
onze samenleving te complex.

Drie: preventie. In Brussel worden jaarlijks een 
kleine honderd mensen geherhuisvest, maar het 
aantal dakloze mensen stijgt jaar na jaar. De in-
stroom is groter dan de uitstroom. Dus is er meer 
preventie nodig: inzetten op het dichten van de 
mazen in het net van ons sociale en gezondheids-
systeem.
 
Vier: gastvrijheid. Een belangrijk deel van de 
daklozenpopulatie bestaat uit mensen zonder pa-
pieren. Ook daarvoor is een oplossing nodig, via 
verbeterde opvangstructuren en een menswaar-
dig immigratiebeleid. Hen op straat laten bij wijze 
van ‘afschrikking’, is een humane samenleving 
onwaardig.  

Betaalbare psycholoog
In vorige Visie stond een citaat van 
Natalia.  Ze zegt dat meer mensen 
naar een psycholoog moeten gaan. 
Want hoe beter je jezelf kent, hoe 
gemakkelijker het leven wordt. 

Natalia heeft honderd procent ge-
lijk, maar vergeet het kostenplaat-
je van een goede psycholoog te 
vermelden. Met een maandwedde 
van 1 100 euro blijft er na aftrek 
van een lening alles behalve geld 
voor een  psycholoog over. Noch-

tans hebben mensen in die situatie 
vaak meer nood aan een psycho-
loog dan die BV’s. 
Jenny Poelmans

Visie
Opnieuw een heel mooi laatste 
nummer, bedankt! Zeker de opi-
niestukken van Eva Rovers en Luc 
Van Gorp. En het initiatief voor 
burgers aan zet. Fijn dat Visie een 
forum is voor zo’n boodschappen.
Clara Verhelst

Taks
Een effectentaks van 0,15 pro-
cent vanaf 1 000 000 euro. Ik heb 
ook in effecten belegd omdat het 
spaarboekje niets meer opbrengt. 
Weliswaar veel minder dan het 
bovengenoemde bedrag. Ik betaal 
ook 0,15 procent op mijn effecten-
rekening. Waar is de eerlijkheid?
Naam en adres bekend bij de re-
dactie

>>> Wat denk jij? Mail ons op 
lezers@visieredactie.be

Jouw
kijk
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Patiënten betalen drie keer meer  
uit eigen zak

Zeldzame ziekte vraagt meer zorg 

Patiënten die lijden aan een zeldza-
me ziekte hebben veel hogere ziek-
tekosten dan de gemiddelde Belg. 
Dat blijkt uit een onderzoek van CM, 
de Socialistische Mutualiteiten en de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen. Onze 
sociale zekerheid vangt die uitgaven 
deels op, maar er zijn extra inspan-
ningen nodig.  

TEKST  MARTINE CREVE
 

Het onderzoek werd voor het in-
ternationaal project EMRaDi 
uitgevoerd tussen 2013 en 2016 
bij 1 248 patiënten met een 

zeldzame ziekte in de provincies Luik en 
Limburg. 35 verschillende aandoeningen 
kwamen aan bod. Een ziekte wordt als 
zeldzaam beschouwd als ze minder dan 
een op de 2 000 mensen treft. Onder meer 
patiënten met mucoviscidose (taaislijm-
ziekte), de ziekte van Huntington (ziekte 
van het centrale zenuwstelsel) en het syn-
droom van Rett (ontwikkelingsstoornis van 
het centrale zenuwstelsel) namen deel aan 
de studie. Die toont aan dat patiënten met 
een zeldzame ziekte veel zorg nodig heb-
ben. Dat heeft te maken met de complexi-
teit van hun aandoening en ook met het feit 
dat veel zeldzame ziekten gepaard gaan 
met zware symptomen. 

Jaarlijks in ziekenhuis
Patiënten met een zeldzame ziekte wor-
den gemiddeld een keer per jaar in het 

ziekenhuis opgenomen terwijl dat voor  
alle CM-leden van Luik en Limburg gemid-
deld maar een keer om de zes jaar het ge-
val is. Een verblijf in daghospitalisatie komt 
voor patiënten met een zeldzame zieke 
minstens twee keer per jaar voor. CM-le-
den van Luik en Limburg lopen gemiddeld 
maar om de vijf jaar het risico om in een 
dagziekenhuis te worden opgenomen. 

Zeven keer per jaar  
naar specialist
Wie lijdt aan een zeldzame ziekte, gaat ook 
vaker naar de dokter. Gemiddeld gaat een 
patiënt met een zeldzame ziekte acht keer 
per jaar op consultatie bij een huisarts, te-

genover 4,6 keer per jaar bij de gemiddel-
de bevolking. Contacten met specialisten 
komen ook veel vaker voor, met 7,3 con-
sulten per patiënt per jaar tegenover 2,6 
voor het bevolkingsgemiddelde.

1 108 euro uit eigen zak betalen
De kostprijs voor de medische zorg van 
zeldzame ziekten loopt hoog op. Die be-
draagt gemiddeld 29 072 euro per jaar. Dat 
is tien keer meer dan de gemiddelde jaar-
lijkse uitgaven (2 707 euro) voor medische 
zorg van CM-leden in Luik en Limburg. 
Patiënten moeten dit bedrag niet volledig 
zelf betalen. Na terugbetaling van de ziek-
teverzekering blijft gemiddeld 1 108 euro 

per jaar voor rekening van patiënten met 
een zeldzame ziekte. Voor andere CM-le-
den is dat gemiddeld 361 euro per jaar. De 
terugbetaling door de maximumfactuur 
blijft hier buiten beschouwing. 

Maar in werkelijkheid zijn de kosten voor 
de patiënt nog hoger. Want heel wat onder 
hen betalen ook supplementen en zorgkos-
ten die de ziekteverzekering niet dekt (zo-
als psychologische zorg).

Dure geneesmiddelen
Bij de zorg van zeldzame ziekten kosten 
geneesmiddelen het meest. Per patiënt 
wordt daarvoor 14 750 euro per jaar aan-
gerekend. Dat is de helft van de totale 
zorguitgaven. Ter vergelijking: deze post 
vertegenwoordigt slechts 17 procent van 
de uitgaven bij het bevolkingsgemiddelde. 
De hospitalisatiekosten (7 645 euro) verte-
genwoordigen 26 procent van de totale uit-
gaven voor gezondheidszorg. 

Statuut zeldzame ziekte
Het onderzoek toont overduidelijk aan dat 
het gemiddeld zorggebruik bij patiënten met 
zeldzame ziekten significant hoger is dan bij 
de CM-leden die in de regio wonen. Tegelijk 
zijn de uitgaven voor zorg zowel voor patiën-
ten als voor de ziekteverzekering erg hoog. 
De EMRaDi projectpartners pleiten voor 
een echt statuut van zeldzame ziekte. Dat 
moet recht geven op specifieke voordelen, 
zoals betere toegang tot zorg en hogere ver-
goedingen voor medische, psychologische, 
paramedische en sociale zorg. Het maakt 
de broodnodige zorg voor mensen met een 
zeldzame ziekte betaalbaar. 

MEDISCHE KOSTEN
per jaar in euro PATIËNTEN MET ZELDZAME ZIEKTE

CM-LEDEN PROVINCIE LUIK EN LIMBURG

‘Onze spaarcenten zijn weg’
Negen jaar geleden werd bij Barbe Peeters (49) uit Vichte 
de ziekte van Huntington vastgesteld. Sindsdien is het 
voor echtgenoot Christophe Callens (50) tellen om rond 
te komen. 

Christophe Callens: ‘De aandoening uit zich in ongecon-
troleerde bewegingen waardoor Barbe veel risico loopt om 
te vallen. Ze heeft spierpijn en vergeet. De woorden vinden 
lukt haar bijna niet meer, terwijl ze heel goed weet wat ze 
wil vertellen. Dat is bijzonder frustrerend.’

‘Alleen thuis zijn gaat niet meer, want Barbe kan zelf nog 
amper iets doen. Overdag gaat ze naar een dagcentrum. 
Maar dat wordt eigenlijk te zwaar. Het vervoer en in groep 
bezig zijn, worden te vermoeiend. Maar een voltijdse opvang 
thuis kost drie keer zoveel. Dat kan ik zelfs met een onder-
steuningsbudget niet betalen. Mijn echtgenote wil graag 
twee dagen per week thuis blijven met hulp. Financieel lukt 
het maar een dag. In de eerste lockdown was het dagcen-
trum gesloten. Ik moest alle dagen assistentie inschakelen 
want zelf moest ik werken. Onze spaarcenten zijn weg.’

‘Ook sommige medische kosten lopen hoog op. Vooral ge-
neesmiddelen. Na een val twee jaar geleden moest ik on-

der meer de kosten voor de hospitalisatieverzekering apart 
doorgeven. In amper twee maanden tijd had ik 1 200 euro 
uit eigen zak betaald voor medicijnen. Daar schrok ik zelf 
van. Het remgeld voor raadplegingen bij de huisarts en 
specialisten daarentegen is heel schappelijk. Mijn echtge-
note heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming waar-
door de ziekteverzekering een groot deel terugbetaalt. Voor 
psychologische begeleiding is dat jammer genoeg niet het 
geval. De ziekte van Huntington beperkt de levenskwaliteit 
sterk. Mijn vrouw heeft daarvoor heel lang een beroep ge-
daan op psychologische ondersteuning. Maar dat is zo goed 
als helemaal voor eigen rekening.’

‘Een zeldzame ziekte zoals Huntington wordt door hospita-
lisatieverzekeringen dikwijls stiefmoederlijk behandeld. 
Mijn hospitalisatieverzekering betaalt alle medische kos-
ten, ook buiten het ziekenhuis, grotendeels terug van veel 
voorkomende zware aandoeningen zoals kanker of parkin-
son. Maar op het lijstje van de aandoeningen die daarvoor 
in aanmerking komen, staat de ziekte van Huntington niet 
vermeld. Daardoor loopt mijn echtgenote dat voordeel mis 
terwijl zij ook ernstige klachten en veel zorg nodig heeft. 
Dat is toch niet fair.’  
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Familiehulp helpt vluchtelingen aan werk

Antwoord op migratie 
en vergrijzing
De voorbije drie jaar konden 142 vluchtelingen in de provincie 
Limburg werkervaring opdoen met het project ‘In de zorg -- Uit 
de zorgen’. Acht van hen zijn ondertussen tewerkgesteld bij 
Familiehulp.

TEKST  WIM TROCH

Na een Europese oproep gingen onder meer Familiehulp, ACV 
Limburg, Internationaal Comité en het Limburgs Platform voor 
Vluchtelingen aan tafel zitten voor een grensoverschrijdend pro-
ject. Met steun van Interreg en de provincie Limburg werd het 

project ‘In de zorg – Uit de zorgen’ uitgewerkt. Dat moest vluchtelingen 
in de grensregio Maas-Rijn (Belgisch en Nederlands Limburg en een stuk 
van Duitsland) begeleiden naar een stage of een baan in de zorgsector. 
Petra Brouckmans en Seppe Vanhex waren als medewerkers van Familie-
hulp nauw betrokken bij het project.

‘Het traject bestaat eigenlijk uit twee pijlers’, legt Seppe Vanhex uit. ‘Langs 
de ene kant is er het traject waarbij mensen naar werk in de zorg bege-
leid worden, maar langs de andere kant is er ook een perceptietraject. 
Mensen hebben een bepaald beeld van de zorgsector, en vaak denken ze: 
dat is niets voor mij. In sommige culturen is het bovendien helemaal niet 
ingeburgerd dat zorg een professionele taak is. Daar worden zieken uit-
sluitend verzorgd door familieleden. Daarom moeten we ze prikkelen, om 
hen alsnog warm te maken voor een baan in de zorgsector.’

Positief signaal
Dit project biedt een antwoord aan twee maatschappelijke noden. Het pro-
ject ging van start in de nasleep van de asielcrisis, met een toevloed aan 
vluchtelingen. ‘Tegelijk worden we geconfronteerd met enorme tekorten 
aan zorgpersoneel’, zegt Petra Brouckmans. ‘Heel wat zorgverleners zijn 
babyboomers, die steeds meer de arbeidsmarkt verlaten. De zorgvragers 
worden ouder en hebben meer 
zorg nodig. De combinatie van 
deze twee fenomenen, maakt 
dat dit project een meerwaar-
de betekent.’

‘Daar komt dan nog eens bij 
dat het voor Familiehulp, als 
sociale organisatie, net als 
voor de partners belangrijk 
was om tegengewicht te bie-
den aan alle negativiteit die 
heerste rond vluchtelingen. Dit is een positief signaal’ geeft Seppe aan. 
‘We hebben zeker 2 000 medewerkers in Limburg bereikt met ons verhaal. 
Tweehonderd medewerkers en klanten gingen in interactie met vluchte-
lingen tijdens onze dialoogtafels. Op deze ontmoetingsdagen stonden we 
nadrukkelijk stil bij vooroordelen. Velen hebben zich nadien kandidaat 
gesteld als vrijwilliger in een opvangcentrum, buddy en/of ambassadeur 
voor het project.’

Hart voor zorg
‘Mede dankzij samenwerkingen met het Agentschap Integratie en Inbur-
gering, de VDAB en het Centrum voor Basiseducatie hebben we toch in 
de provincie Limburg ruim 160 mensen kunnen begeleiden’, zegt Petra. 
‘De deelnemers waren zeer enthousiast en leergierig. Iedereen met een 
hart voor de zorg, of een hart voor mensen, was welkom. Een diploma of 
ervaring was niet nodig. Natuurlijk waren er drempels, waarvan taal een 
belangrijke was. Om te werken in de zorg heb je sowieso een degelijke 
basis nodig, want je werkt bij en met mensen. Maar er waren ook admi-
nistratieve drempels, zoals het OCMW dat soms toelating moet geven om 
een opleiding te volgen.’ Gedurende heel het project stond tot slot ook een 
arbeid- en taalcoach op de werkvloer paraat.

‘Familiehulp heeft ondertussen acht van de mensen uit het traject aange-
worven’, weet Petra. ‘Een deel is nog bezig aan hun opleiding. Bovendien 
gaan we aan de slag met wat we geleerd hebben, zoals hoe we mensen 
warm moeten maken voor een baan in de zorg, hoe we mensen moeten 
onthalen en hoe we de beeldvorming rond de zorgsector kunnen veran-
deren.’ 

‘In sommige culturen is het 
niet ingeburgerd dat zorg 
een professionele taak is. 
Daar worden zieken 
uitsluitend verzorgd door 
familieleden’
SEPPE VANHEX, FAMILIEHULP
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 Anglo Belgian Corporation of ABC Engines in Gent, 
Oost-Vlaanderen

 Ontwikkelt en produceert motoren voor de wereldwijde 
energie- en transportindustrie, zoals de scheepvaart

 Bestaat sinds 1912 en is altijd gevestigd gebleven in 
Gent

 Heeft daar 300 werknemers

 Werkt aan BeHydro, een nieuwe en unieke waterstof-
motor die momenteel ingebouwd wordt in een sleep-
boot en tot 85 procent minder CO2 uitstoot

100 % 
Belgische
motoren

Tim Praet 
MONTAGEARBEIDER (33)

‘De motoren waaraan ik bouw zijn voorname-
lijk voor de scheepvaart en voor kerncentrales. 

Die worden gebruikt op wereldschaal en het is 
bijzonder om daaraan te mogen meewerken. Ei-

genlijk is Anglo Belgian het neusje van zalm in de 
motoren. Dat komt ook door de manier waarop we hier kun-
nen werken. We krijgen veel vrijheid en de nodige tijd om zo 
precies mogelijk te werken, om een product te kunnen afle-
veren waar we zelf helemaal achterstaan. We hebben eer van 
ons werk, zoals dat in de volksmond klinkt.’

Sven Marquenie 
MONTAGEARBEIDER (37)

‘Ik heb twintig jaar lang aan de kleinere DZ-
motoren gestaan en werk sinds januari aan de 

grotere DL-motoren. Dat schaalverschil is indruk-
wekkend. Onderdelen zoals luchtkoelers of drijfstan-

gen kan ik niet meer met mijn handen oppakken, daarvoor 
zijn ze te zwaar. ABC was mijn eerste werkgever. Ik was afge-
studeerd als dakwerker en meubelmaker, maar heb er door 
ervaren collega’s het beroep kunnen leren.’

FOTO  JAMES ARTHUR
TEKST  SIMON BELLENS
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Deze mensen werken immers vaak in sectoren waar 
thuiswerk onmogelijk is, zoals koerierdiensten of 
winkels. Velen zijn werkloos geworden, bijvoorbeeld 
wie in de horeca werkte. Bovendien wonen ze vaak 
klein, waardoor alle ongelijkheden bovenop elkaar 
komen. De ongelijkheid is ook buiten de school 
toegenomen, met alle gevolgen van dien voor de 
kinderen.’

Hoe toont de impact van de coronacrisis zich dan 
concreet?
‘Er zijn nog weinig gegevens, maar het lijdt geen 
twijfel dat er zware leerachterstand is opgelopen. 
Collega’s Maldonado en De Witte van de KU Leuven 
hebben heeft de resultaten van interdiocesane 
proeven vergeleken. Zij schatten de leerachterstand 
op een half jaar. En laat ons duidelijk zijn: de situatie 
is nog niet veel verbeterd. Ook al zijn de scholen nu 
grotendeels open en doen de leerkrachten heel hard 
hun best. Het blijft met horten en stoten gaan, op 
zijn minst tot het einde van dit schooljaar. Het risico 
op achterstand en uitval blijft groot. De impact is 
groter bij kinderen in de lagere school, maar ook in 
de kleuterklas.’

In het middelbaar en in het hoger onderwijs ga-
ven sommigen er misschien voortijdig de brui 
aan?
‘Op dit moment zijn er nog geen cijfers over 
schoolverlaters, maar we kunnen er wel vanuit gaan 
dat er een grote uitval is geweest. In crisissituaties 
kun je enkele patronen waarnemen. Tien jaar 

geleden, bij de financiële crisis, zagen we dat jongeren 
in kansrijke gezinnen net langer gingen studeren. Bij 
gezinnen in kansarmoede zien we het omgekeerde. 
Daar stoppen kinderen om te gaan werken, om zo 
ofwel bij te dragen aan het gezinsinkomen, ofwel om 
voor zichzelf een zakcentje te hebben. Vermoedelijk 
krijgen we nu ook zulke scenario’s.’

Wat moet er nu volgens u gebeuren?
‘Aan deze crisis in het onderwijs heeft niemand 
schuld, maar het is natuurlijk wel iemands 
verantwoordelijkheid. Er moet een strategie 
worden uitgewerkt op drie domeinen. Ten eerste – 
en dat gebeurt nu wel – moet er massaal worden 
geïnvesteerd in digitale media, zowel op de scholen 
als voor de leerlingen. Leerkrachten en ouders – 
zeker de meest kwetsbare – moeten vorming krijgen 
over hoe die technologie te gebruiken. Er moeten 
ook aangepaste lesmaterialen ontwikkeld worden. 
Dit is een stevige investering, maar wel eentje die 
ook na corona zal renderen.’
‘Daarnaast moet er gewerkt worden aan een 
inhaalplan. De achterstand van sommige leerlingen 

‘Ons onderwijs zou wat minder moeten 
selecteren en wat meer ondersteunen’

Over enkele weken is het krokusvakantie. 
Vorig jaar betekende de krokusvakantie 
het officieuze beginpunt van de coronacri-
sis in ons land. Op vele vlakken heeft het 

coronavirus ingehakt op onze samenleving. Ook het 
onderwijs deelde in de klappen. Scholen moesten 
sluiten, thuis- en afstandsonderwijs werden de nieu-
we realiteit voor honderdduizenden jongens en 
meisjes. Dat dit niet voor iedereen een haalbare 
kaart was, hoeft niet te verbazen. Zeker voor kinde-
ren in kansarme gezinnen is de impact groot. Een 
van de eersten die waarschuwden voor de gevolgen 
van een lockdown, was professor Ides Nicaise van de 
KULeuven. ‘Corona was en is niet alleen een grote 
gezondheidscrisis, maar ook een gevaar voor de ge-
lijke kansen in het onderwijs. Ik vrees dat de moei-
zame vooruitgang rond sociale gelijkheid die we 
sinds begin deze eeuw hebben bereikt, door corona 
volledig zal worden weggevaagd.’

U besefte al snel dat de sluiting van de scholen 
in maart vorig jaar voor sommige leerlingen een 
grotere impact had dan voor andere. Waarom 
precies?
‘Van de ene dag op de andere viel het face to face 
lesgeven weg, en werd overgeschakeld op volledig 
digitaal onderwijs. Dat leidde tot paniek, zeker bij de 
kwetsbare sociale milieus. Wanneer er geen vlotte 
toegang is tot digitale media, of wanneer de ouders 
laaggeletterd zijn, is dat niet vanzelfsprekend. 
Wanneer de ouders anderstalig zijn, is er vaak 
een dubbele barrière. Zij moesten hun kinderen 
onderwijzen in een taal die niet hun moedertaal is. 
Bij dat alles komt nog eens dat corona bij de groep 
van de meest kwetsbaren extra 
hard heeft toegeslagen. 

‘Aan deze crisis in het onderwijs 
heeft niemand schuld, maar het is 
natuurlijk wel iemands 
verantwoordelijkheid’
IDES NICAISE, ONDERWIJSSPECIALIST

Wie is Ides Nicaise?
 65 jaar
 doctor in de economische wetenschappen
 hoogleraar onderwijs en samenleving aan de  

KU Leuven en onderzoeksleider aan het HIVA  
(Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving)

  belangrijkste onderzoeksdomein is sociaal  
beleid, met nadruk op de relatie tussen onderwijs, 
arbeidsmarkt(beleid) en sociale inclusie

  voorzitter van het interfederale Steunpunt Armoede-
bestrijding 

  ging op 1 oktober 2020 met emeritaat

TEKST  WIM TROCH  
FOTO   ID/ PATRICK DE ROO

Het coronavirus houdt iedereen in zijn greep, maar wie 
in een kwetsbare situatie leeft, wordt toch harder 
getroffen. Ook in het onderwijs. Nu al is duidelijk dat de 
ongelijkheid in de klas opnieuw groter geworden is.

VRAAG EN ANTWOORD

Ides Nicaise over ongelijkheid en corona in het onderwijs

Voor de jongste leerlingen vinden de meeste lessen tegenwoordig weer in een klaslokaal plaats. Gelukkig 
maar, want de wekenlange sluiting van de scholen vorig jaar leidde tot leerachterstand, vooral bij kinderen 
uit kwetsbare gezinnen. 
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ZO 
ZIT DAT

Geen afval creëren blijft de beste 
recyclage. Maar met alle voorver-
pakte producten in de winkel is dat 
soms bijzonder moeilijk. Dan blijft 
sorteren de boodschap. Met de 
komst van een nieuwe blauwe zak 
moet je er toch even je hoofd bij-
houden. Want voortaan vallen 
meer afvalproducten onder de be-
kende drie letters PMD. In de toe-
komst mogen namelijk alle huis-
houdelijke plastic verpakkingen 
mee in de zak.

Staat het geluk even niet aan jouw 
kant tijdens het telewerken, dan 
ben je verzekerd. Een ongeluk  tij-
dens je werkuren wordt immers 
beschouwd als een arbeidsonge-
val. Je bent bijgevolg gedekt door 
de verplichte arbeidsongevallen-
verzekering van je werkgever. Die 
regeling geldt bij zowel structureel 
als bij occasioneel telewerk. 

De arbeidsongevallenverzekering 
komt bovendien tussen voor de ver-
plaatsing naar de gekozen telewerk-
plek. Dat hoeft zelfs niet de eigen 
woning te zijn. Ook als je als werk-
nemer tijdens de lunch een maaltijd 
gaat halen of je kinderen naar school 
brengt, ben je verzekerd.

Een yoghurtpotje, een botervlootje, 
een zak of folies? Dat mag alle-
maal in de nieuwe PMD-zak. In 
sommige gemeenten is die rege-
ling al ingevoerd, in andere ge-
meenten gebeurt dat binnenkort. 
Op de website kan je je eigen post-
code invoeren om te kijken wan-
neer jouw gemeente aan de beurt 
is.

Heb je nog ongebruikte blauwe 
zakken liggen, dan mag je die nog 

Meer vragen over thuiswerk? ACV 
verzamelde verschillende vragen 
en antwoorden rond telewerk op 

verder gebruiken. Een nieuwe rol 
is volgens Fost Plus ook niet duur-
der dan een oude. De organisatie 
maakt zich verder sterk dat dankzij 
de nieuwe afvalzak heel wat meer 
verpakkingen gerecycleerd wor-
den. Daardoor zijn er minder nieu-
we grondstoffen nodig, besparen 
we energie en stoten we minder 
CO2 uit. 

>>> www.denieuweblauwezak.be

een handige website. 

>>> www.hetacv.be/telewerk

Wat betekent de komst  
van de nieuwe blauwe zak?

Is een ongeluk tijdens het telewerken een 
arbeidsongeval?

Kan ik nog een beroep doen op de CM-reisbijstand?

RECYCLAGE

THUISWERK

BUITENLAND

groeit, dus het is alle hens aan dek. Er zijn voorbeelden 
uit het buitenland waar men in kansarme buurten 
de achterstand wegwerkt met versneld onderwijs. 
Aandacht voor hogere ordevaardigheden (zoals 
analyseren en evalueren, red.), regelmatig evalueren 
en kort op de bal spelen als achterstand wordt 
opgemerkt zijn daarbij essentieel. Belangrijk is ook 
dat er differentiatie is, dat elke leerling individueel 
begeleid wordt. Daarvoor moeten scholen uiteraard 
ondersteund worden, met middelen en vrijwilligers. 
Het is bijzonder jammer dat huiswerkklassen, 
buddyprojecten en diensten aan leerlingen met 
speciale behoeften stilvielen en door het beleid aan 
hun lot overgelaten werden in de voorbije maanden.’
‘Ten derde moet het vertrouwen tussen kwetsbare 
gezinnen en de school hersteld worden. Voor ouders 
en leerlingen werd de routine omvergegooid. Voor wie 
het al moeilijker had, waren de veranderingen soms 
totaal onhaalbaar. Om de sociale kloof te dichten, moet 
er via Samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, 
Centra voor Basiseducatie en dergelijke gewerkt 
worden om iedereen de basisvaardigheden rond ICT 
bij te brengen.’

De sociale ongelijkheid is toegenomen, zegt u. 
Nochtans wordt het onderwijs net een belangrij-
ke taak toegedicht als het gaat over gelijke kan-
sen.
‘De rol van het onderwijs als gelijkmaker is 
dubbelzinnig. Onderwijs kan emanciperen, en dat 
doet het voor het gros van de leerlingen. Maar soms 
zijn er ook perverse bijeffecten, vooral door de 
manier waarop ons onderwijs georganiseerd is. Het 
systeem van zittenblijven, bijvoorbeeld. Verschillende 
studies hebben aangetoond dat een jaar dubbelen 
vaak demotiveert, en op den duur averechts werkt. 
Ook de snelle doorverwijzing naar het buitengewoon 
onderwijs is nefast, net als de vroege oriëntering en 
de ‘waterval’ in het middelbaar onderwijs. Wie niet 
van meet af aan bij de middenmoot kan aansluiten, 
wordt te snel op een zijspoor gezet. Er is nood aan een 
cultuuromslag in het onderwijs. Er moet meer geloof 
komen dat kinderen een achterstand weer kunnen 
inhalen, als ze gepast ondersteund worden.’

Zijn er ook positieve dingen uit de coronacrisis 
voortgekomen?
‘Qua digitalisering zijn er grote stappen vooruit gezet. 
Noodgedwongen moesten leerkrachten en scholen 
outside the box denken. Digitaal lesgeven zal lesgeven 
in de klas nooit helemaal vervangen, maar het kan 
wel een goede ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij 
het differentiëren. Digitale lessenpakketten kunnen 
onder andere een gedeeltelijk antwoord bieden op het 
chronische lerarentekort.’
‘Daarnaast zijn de zomerscholen zeker positief. We 
mogen het effect van die veertien dagen school in de 
grote vakantie niet overroepen, maar het heeft zeker 
bijgedragen tot een grotere leerbereidheid. Tot slot 
mogen we ook de creativiteit en de mateloze inzet 
van de leerkrachten niet vergeten. Zij hebben zich van 
hun beste kant laten zien. En op vele plaatsen kregen 
ze ook hulp van ouders en andere vrijwilligers. Die 
goede dingen moeten we zeker meenemen voor de 
toekomst.’  

‘Ons onderwijs zou wat minder moeten 
selecteren en wat meer ondersteunen’

Om de besmetting van covid-19 
te beperken, verbiedt de regering 
sinds 27 januari alle niet-essentiële 
reizen. De CM-reisbijstand geldt 
dan ook niet. 

Tot 1 maart mag je niet naar het 
buitenland reizen voor een toeris-
tische of een recreatieve trip. Dat 
heeft de regering beslist om de 
verspreiding van covid-19 tegen te 
gaan. Gedurende de periode van 
het reisverbod kun je voor niet-
essentiële reizen ook geen beroep 
doen op de CM-reisbijstand. 

Reizen naar het buitenland blijven 
in bepaalde gevallen wel toege-
laten. Dat kan bijvoorbeeld bij co-
ouderschap, een huwelijk, een be-
grafenis of als een familielid in het 
buitenland zorg nodig heeft. Ook 
om studieredenen is een verplaat-
sing naar het buitenland toege-
laten. In die gevallen blijft de CM-
reisbijstand wel gelden onder de 
bestaande voorwaarden. Je kunt er 
een beroep op doen in een land van 
West- en Centraal-Europa of van 
het Middellandse Zeegebied. Voor 
jongeren die recht hebben op kin-

derbijslag geldt de CM-reisbijstand 
wereldwijd. 

Voor informatie, advies en onder-
steuning kun je altijd terecht bij de 
alarmcentrale Mutas. Die is 24 uur 
op 24 bereikbaar op het telefoon-
nummer 0032 2 272 09 00.  

>>> www.cm.be/reisbijstand
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STUDIE EUTHANASIE NA KANKER

Nabestaanden gezocht
UZ Gent zoekt nabestaanden van mensen die 
door kanker kozen voor euthanasie. Met de re-
sultaten wil UZ Gent de zorgverleners handvat-
ten bieden om meer zorg op maat te kunnen 
bieden.  Heb je maximaal een jaar geleden een 
gezinslid verloren door kanker en na euthana-
sie, had je tijdens de euthanasieprocedure con-
tact met de zorgverleners en ben je minstens 18 
jaar? Dan kun je deelnemen aan de studie.  

>>> be-cared@uzgent.be 
Tel. 09 332 23 56

TOURNÉE MINÉRALE

Geen alcohol in februari
Op 1 februari start de vijfde editie van Tournée 
Minérale. Ook dit jaar moedigen het Vlaams ex-
pertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) 
en De Druglijn aan om in de maand februari 
geen alcohol te drinken. Uit onderzoek blijkt dat 
21 procent van de Vlamingen tijdens de eerste 
lockdown meer alcohol dronk. Mensen ervaren 
onzekerheid en stress en durven al sneller alco-
hol drinken om met die moeilijke gevoelens om 
te gaan. Tournée Minerale wil voorkomen dat dit 
een gewoonte wordt. 

>>> www.tourneeminerale.be

NIEUWE EDITIE

Wegwijzer Sociale 
Wetgeving 2021
De nieuwe editie van de Wegwijzer Sociale Wet-
geving van het ACV is klaar. Deze handige poc-
ket van 543 bladzijden gidst je doorheen het 
arbeids- en socialezekerheidsrecht. Je vindt 
ook info over de tewerkstellings- en oplei-
dingsmaatregelen van de federale overheid, het 
Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige 
Gemeenschap. En je krijgt een toelichting bij de 
rechtspleging voor de arbeidsrechtbanken.
ACV-werknemersafgevaardigden kunnen een 
gratis exemplaar ophalen in hun ACV-verbond. 
Anderen kunnen een exemplaar bestellen door 
7 euro (ACV-leden) of 14 euro (niet-leden) te 
storten op rekeningnummer IBAN BE59 7995 
5006 0326 met vermelding ‘Wegwijzer Sociale 
Wetgeving 2021’ en al dan niet vermelding van 
je ACV-lidnummer.

CM ZOEKT
  Recruitment specialist
  Teamverantwoordelijke HR & Organisatie
  HR Business partner

100 % - onbepaalde duur - Schaarbeek

  Teamverantwoordelijke Grafische  
vormgeving & regionale redactie

100 % - onbepaalde duur -  
Vlaanderen/Brussel

  2 netwerkcoördinatoren
100 % - onbepaalde duur - Brussel

www.cmjobs.be

VACATURES

Verken het Italiaanse eiland Sicilië

Boek snel via 070 233 119 of www.intersoc.be

Duik mee in het rijke verleden van Sicilië met haar bijna           
onwereldse schoonheid en schitterende culturele pareltjes. Op 
dit zonnige eiland bewonder je de tempelvallei van Agrigento, 
het Grieks-Romeins theater van Taormina, idyllische vissers-
dorpjes en pittoreske stranden. Je geniet er ook telkens weer 
van de rijkelijke, Siciliaanse keuken. Je verblijft in viersterren-
hotels in de omgeving van Palermo, Agrigento en Catania.

Op naar een onvergetelijke zomer!
Vanaf maandag 1 februari kan je je inschrijven om komende 
zomer als vrijwilliger mee te gaan op werkvakantie. Ontdek 
alle mogelijke bestemmingen en functies op onze website          
www.intersocwerkvakanties.be en geef je beschikbare data en 
voorkeuren op via je online profiel.

Reis mee van 9 tot 16 juni 2021 voor 1 420 euro. De toeslag 
voor een single kamer bedraagt 200 euro.

Krijg je graag wat meer uitleg over onze vrijwilligerswerking? 
Sluit dan zeker aan voor het online infomoment op 23 februari. 
Inschrijven kan via werkvakanties@intersoc.be.

Werken als student blijft na een 
jaar in de coronapandemie nog 
steeds een moeilijke zaak. Er is 
minder werk en het werk dat er is, 
is hoogst onzeker. ACV staat stu-
denten bij in deze moeilijke tijd met 
alle informatie over studentenwerk, 
coronagerelateerd of niet. 

TEKST   NILS DE NEUBOURG 
FOTO   ID/MAITRISE

Jobstudenten blijven door mazen 
van coronavangnet vallen

Volgens verschillende ex-
perten was onze sociale ze-
kerheid de beste verzekering 
tijdens de wereldwijde covid-

19-pandemie. Door het virus hebben 
ondertussen al velen kunnen vertrou-
wen op de sociale zekerheid: voor een 
tijdelijke uitkering, de terugbetaling 
van ziektekosten of zelfs de gratis test 
bij symptomen. Studenten met een stu-
dentenjob blijven misschien met een 
wranger gevoel achter.

Bestaande en speciaal voor corona in 
het leven geroepen steunmaatregelen 
laten jobstudenten wat links liggen. 
Vooral voor de groep die doorgaans re-
kent op studentenarbeid om de eindjes 
aan elkaar te knopen, beet het voorbije 
jaar door een zure appel. In de zomer-
maanden waren er al een kwart minder 
studentenjobs beschikbaar. En zelfs al 
heb je als student een contract kun-
nen versieren, dan kan dat door corona 
als overmacht zonder meer stopgezet 
worden, zonder opzegtermijn.

In tegenstelling tot werknemers met 
een gewoon arbeidscontract of mensen 
van wie het contract niet verlengd werd 
door corona konden studenten daar-
door niet terugvallen op een uitkering. 

Geen werk geen inkomen, was voor 
velen onder hen de realiteit.

Het ACV blijft aandringen voor een 
goede oplossing voor de getroffen 
studenten. Kom je door het wegval-
len van je (studenten)job in financi-
ele nood, klop dan aan bij je sociale 
dienst of dienst studentenvoorzie-
ningen, adviseert de vakbond onder-
tussen. Zeker wanneer je al onder-
steuning hebt van een studietoelage 

of een tussenkomst door de dienst 
studentenvoorziening van je onder-
wijsinstelling.

Om studenten wegwijs te maken in stu-
dentenarbeid biedt het ACV de gratis 
studentenlijn ISA aan en vernieuwde ze 
de Gids voor jobstudenten. 

>>> www.jongacv.be
www.chatmetisa.be

Door corona kampten heel wat sectoren die normaal studenten tewerkstellen 
met talrijke beperkingen het afgelopen jaar.
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LAND VAN AALST
IN BEWEGING

REGIOREDACTIE
Korenlei 20
9000 GENT
visie.middenvlaanderen@beweging.net

Voor de algemene voorwaarden en informatie over het privacybeleid van beweging.net MVL 
verwijzen we naar de website https://www.beweging.net/mvl. Indien u niet wenst dat uw 
gegevens door beweging.net MVL en/of CAW en/of de partnerorganisaties en/of derden voor 
commerciële direct marketing gebruikt worden, gelieve u uit te schrijven via de website. Door 
u in te schrijven of deel te nemen aan de wedstrijd, de activiteit of het initiatief, aanvaardt u 
de algemene voorwaarden.

VISIE 02 - 28 JANUARI 2021

Regioverantwoordelijke: Nancy Vereecke
Regiobladzijden (13-15) vallen onder V.U. beweging.net - Mario Pauwels,

V.U. ACV - Jan Neirynck en V.U. CM - Jean-Paul Corin.

Smakelijk staartje aan de actie 
Hemelse bijstand van Beweging.net 

Studente farmacie 
wint luxe ontbijt
Mede dankzij de steun van vdk-bank kreeg 
Jolien De Baetsleer niet alleen de felbe-
geerde kaars, maar werd ze ook nog ge-
trakteerd op een luxe ontbijt voor haar he-
le gezin op een winterse zondagochtend. 

>> > www.hemelsebijstand.be 

In deze coronatijden hebben velen het moeilijk, ook jongeren. 
Ze moeten veel missen, en ondertussen moeten ze toch maar 
blijven presteren op school. Hoe en hoelang nog? We trokken 
naar pedagoog, onderzoeker en docent aan de 
Arteveldehogeschool in Gent Pedro De Bruyckere op zoek naar 
een woordje uitleg en een hoopgevende boodschap.

Sommigen vinden dat ze niet 
moeten overdrijven: ‘Het is 
toch geen oorlog?’ Waarom 
hebben ze het moeilijk? Zijn 

ze niet goed omringd? Worden ze niet goed 
begeleid? Worden ze teveel beperkt in hun 
doen en laten? ‘Ze zijn toch constant on-
line, dus wat is het probleem?’… 
P. De Bruyckere: ‘Het is altijd moeilijk lijden 
te vergelijken, en ergens ook niet eerlijk. 
Het kan inderdaad altijd erger, maar je moet 
tegelijk beseffen dat ze vrienden, familie en 
ontspanning moeten missen. Een logische 
reactie is, dat dit geldt voor iedereen, maar 
dit alles heeft een belangrijke functie bij de 
ontwikkeling van zowel kinderen als jonge-
ren. Verder is het gevoel van tijd voor hen 
ook vaak anders.’

Hoe kunnen we hen helpen? Hoe kunnen 
we hen hoop geven? Hoe kunnen we hen 
sterken, weerbaarder maken en onder-
steunen?
P. De Bruyckere: ‘Het is al herhaaldelijk ge-
zegd, net zoals de rest van de samenleving 

hebben kinderen en jongeren perspectief 
nodig en liefst haalbaar op korte termijn. 
Maar we kunnen meer doen. In mijn recen-
te boek ‘Met de Kinderen Alles Goed’ be-
spreek ik wat we volgens onderzoek zoal 
kunnen doen om hun weerbaarheid te ver-
groten. Denk bijvoorbeeld aan genoeg be-
weging; de leuze ‘een gezonde geest in een 
gezond lichaam’ klopt wel degelijk. 

Verder is het belangrijk om contact te kun-
nen hebben met die ene goede vriend of 
vriendin, die ene volwassene die een luis-
terend oor kan bieden. Maar het is ook be-
langrijk om hen te helpen realistische doe-
len te formuleren voor zichzelf, zodat ze de 
nodige succeservaringen kunnen hebben. 
Ik zeg bewust ‘realistische’ doelen, omdat 
je anders net voor nieuwe tegenslagen 
zorgt. 

De allerbelangrijkste taak is dat we hen 
moeten leren hulp te vragen als het niet 
gaat. Daarbij moeten we niet direct oplos-
singen bieden, maar vooral ook luisteren. 

Misschien is het ook handig om hen mee te 
geven waar ze terecht kunnen als ze zelf 
hulp nodig hebben of als ze zich zorgen ma-
ken over anderen.’
Waar kunnen ze zoal terecht? Zijn clb’s, 
Tele-Onthaal en dergelijke bereikbaar 
genoeg?
P. De Bruyckere: ‘Er is veel, denk ook aan 
Awel, Tejo,… Maar de vraag is of dit genoeg 
is. Veel scholen, jeugdwerkers en brugfi-
guren doen fantastisch werk in ook al moei-
lijke omstandigheden. Tegelijk zijn er nog 
veel jongeren die moeilijker bereikt wor-
den. We leerden van de eerste lockdown 
dat bijvoorbeeld de meldingen van mishan-
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Alarmbel
De Centra voor Leren en werken van het Vrij 
Onderwijs  schreven  een open brief  naar de 
ministers van werk en onderwijs , Hilde Cre-
vits en Ben Weyts. Ze hebben ook een film-
pje gemaakt met hun leerlingen waarin die 
zich stevig laten horen. Je kan alles bekij-
ken en de petitie ondertekenen via de Face-
bookpagina van VTI Aalst.  
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ACV DIENSTVERLENING 

Wist je dat...
… je via www.afspraakACV.be een-
voudig zelf een telefonische afspraak 
kan maken bij ACV Oost-Vlaanderen? 
Een dienstverlener belt je op het door 
jou gekozen moment op. Indien nodig 
zal je op afspraak kunnen langsko-
men. Zo garanderen we de social dis-
tancing en de veiligheid.

… je online je werkloosheidsdossier 
op de voet kan volgen? En je eigen ge-
gevens up-to-date kan houden? Surf 
naar www.mijnacv.be en meld je aan 
met je eID of itsme.

… je werkloosheidsdocumenten 
(stempelkaarten, groene klevers … ) 
vlot kan bestellen via 
www.hetacv.be/bestel-documenten

… je documenten al even vlot kan be-
zorgen via de ACV-brievenbussen? Je 
dichtstbijzijnde ACV-brievenbus vind 
je op www.hetacv/brievenbus.

- je op www.hetacv.be/contact je al-
le contactmogelijkheden op één pa-
gina gebundeld vindt? Zo kan je via 
een postcodemodule het e-mailadres 
van je dichtstbijzijnde ACV-kantoor 
vinden of de contactgegevens van de 
beroepscentrale die je sector en be-
drijf opvolgt. Je vindt er ook vragen-
formulieren over veel voorkomende 
onderwerpen.
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ACV Samenwerkers

ACV-kernen in de prijzen 
voor diversiteit

In heel Vlaanderen zetten de 
ACV Samenwerkers de voorbije 
weken ACV-militantengroepen 
in de bloemetjes. Drie Oost-
Vlaamse ondernemingskernen 
die rond het thema diversiteit 
werkten, vielen in de prijzen. 
Elke ACV-militant kreeg een 
heerlijk en eerlijk geproduceerd 
verwenpakket.

REDACTEUR JAN MAERTENS

Inleving
‘We willen als vakbond de stem van zo veel 
mogelijk werknemers vertegenwoordigen 
via onze afgevaardigden in het bedrijf. Daar-
voor is aandacht voor diversiteit een belang-
rijk uitgangspunt voor het ACV‘, zegt ACV 
Samenwerker Filip Devriendt. ‘Zeg nu zelf, 
wie kan zich beter inleven in moeilijkheden 
die jongeren op de werkvloer ervaren, dan 
jongeren zelf? Wie kan het beste klankbord 
zijn voor de problematieken van andersta-
lige collega’s, dan collega’s die dezelfde ob-
stakels tegenkwamen? Wie weet als geen 
ander hoe het voelt om te jongleren tussen 
werk en gezin, dan ouders met dezelfde er-
varingen?’ 

Open geest
‘De werkvloer is volledig vertegenwoordigd 
hoewel we dit nooit kunstmatig hebben pro-
beren te zoeken. Door in ons denken geen 
beperkingen toe te staan of op te leggen en 
door met een open geest naar de werking 
te kijken, is de samenstelling van de groep 
gewoon zo gegroeid tot een natuurlijke 
weerspiegeling van de werkvloer.’ 

Met deze mooie woorden wist Geertje 
Troch, die vanuit ACV BIE de vakbondswer-

king bij Borealis in Kallo opvolgt, de Samen-
werkers te overtuigen om aan elke ACV-mi-
litant van dit plastic-verwerkend bedrijf in 
de Waaslandhaven een verwenpakket te 
geven. 

In de zware mannenwereld van de (produc-
tie)chemie schuiven er bij Borealis namens 
het ACV toch twee vrouwelijke militanten 
mee aan de onderhandelingstafel. Ook niet 
onbelangrijk: De ACV-vertegenwoordiging 
in het bedrijf telt evenveel bedienden als 
arbeiders én heeft verschillende multicul-
turele achtergronden. Wat een open geest 
niet allemaal kan doen …

Iedereen is vertegenwoordigd
Eenzelfde verhaal horen we bij Bekintex in 
Wetteren. Dit dochterbedrijf van de Be-
kaertgroep telde voor het eerst meer dan 
100 werknemers. Tijdens de sociale verkie-
zingen in november vorig jaar mochten ze 
voor de eerste keer hun vakbondsvertegen-
woordigers voor een ondernemingsraad 
kiezen. 

ACV-CSC Metea-secretaris Carl De Clercq 
slaagde samen met de ‘anciens’ erin om 
maar liefst negen nieuwe ACV-kandidaten 
aan te trekken. Hun groep is nu zo divers 
als het maar kan zijn en bestaat uit  zeven 
vrouwen en vier mannen, vijf nationalitei-
ten, met twee jongeren onder de 25 jaar. 
Kortom, iedereen in Bekintex voelt  zich ver-
tegenwoordigd door deze ACV-groep.

Werken aan diversiteit is ook 
werken aan betere 
arbeidsvoorwaarden voor 
iederéén
Ook de ACV-kern van Stora Enso uit Lan-
gerbrugge (Evergem) werd genomineerd 
én bekroond. Dit bedrijf uit de Gentse  
Kanaalzone produceert jaarlijks 540 000 
ton kranten- en magazinepapier op basis 
van 100% oud papier. 

BEWEEG, LEER BIJ EN WIN 

Doe onze wandelzoek-
tocht en win! 
Het ACV organiseert in tien Oost-
Vlaamse steden en gemeenten een 
wandelzoektocht over de sociale ze-
kerheid. Je kan eenvoudig een app 
installeren op je tablet of smartpho-
ne en met je gezin of je vereniging op 
pad gaan. Misschien win jij wel één 
van de geweldige prijzen?

We stippelden tien wandelzoektoch-
ten en één fietszoektocht uit in de pro-
vincie. Een app die je op de smartpho-
ne of tablet kan downloaden, toont je 
de weg en stelt je op bepaalde plaat-
sen een vraag over de sociale zeker-
heid. 

Je kan de zoektocht doen tot 16 mei. 
Er zijn mooie prijzen te winnen, zoals 
een gratis springkasteel op je feest, 
tickets om met de familie naar een 
pretpark te gaan of een weekend voor 
vier aan zee of in de Ardennen.

Deelnemen
Je vindt alle info op www.acvwerkt.
be: de 11 zoektochten met respectie-
velijke afstanden, de app met het par-
cours en de vragen, een korte voor-
stelling van de sociale zekerheid 
(handig hulpmiddel), het wedstrijdre-
glement en de prijzenpot. 

Veel succes!

  ■■ De ACV-vertegenwoordigers bij Bekintex in Wetteren hebben oog voor diversiteit in hun werking. 

Op dezelfde terreinen is ook Vlar Papier ge-
vestigd, een andere onderneming binnen 
de Stora Enso-groep. Bij Vlar Papier sorte-
ren en recupereren de werknemers oud pa-
pier. Door de aard van de activiteiten valt 
Vlar Papier onder een ander paritair comi-
té waardoor er andere arbeidsvoorwaarden 
gelden dan in Stora Enso. 

ACV BIE-secretaris Ann Verhelst: ‘Ondanks 
de verschillen heeft onze ACV-militanten-
kern er hard voor geijverd dat ook de werk-
nemers van Vlar Papier een hospitalisatie-
verzekering zouden krijgen, zoals de ande-
re werknemers van de groep. Intussen is 
Vlar Papier volledig onder de vleugels van 
Stora Enso Langerbrugge opgenomen en 
konden de werknemers eind vorig jaar ook 
voor het eerst deelnemen aan de sociale 
verkiezingen en voor een eigen kandidaat 
kiezen.’

Wie zijn de 
ACV Samenwerkers?

De ACV Samenwerkers ondersteunen on-
dernemingskernen in het ‘inclusief’ maken 
van de onderneming. 
Dat wil zeggen: Zij zorgen er samen met de 
ACV’ers van ter plekke voor dat iedereen 
mee is op de werkvloer. 

Op www.samenwerker.be vind je alle in-
formatie over hun werking.

Heb je een vraag over divers personeels-
beleid? 
Stuur een e-mail naar: samenwerker.oost-
vlaanderen@acv-csc.be.
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CONTACT 
CM Midden-Vlaanderen

Een vraag voor CM? Op www.cm.be vind je heel wat info. Je kunt ook een CM-medewerker bellen op 09 224 77 11: elke weekdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur,
behalve op vrijdag tot 16 uur. Heb je vragen over thuiszorg of nood aan advies of extra ondersteuning? Bel 078 152 152 of surf naar www.cm.be/zorglijn voor meer info.

In het kader van de coronacrisis past ook CM haar dienstverlening aan. Volg de laatste stand van zaken op www.cm.be.
Surf naar www.cm.be/contact voor alle info over onze contactpunten.

REGIO 15
CM Zorgend Vrijwilligerswerk   

‘2020 was moeilijk en mooi 
tegelijk’
Met Ine Spruyt en Sam 
Callebaut, educatief 
medewerkers bij Zorgend 
Vrijwilligerswerk, wagen we ons 
aan een (on)zekere blik op 2021. 
Maar het is duidelijk dat 2020 
nog even zijn schaduw vooruit 
werpt. ‘En toch’, zeggen ze in 
koor, ‘was 2020 zowel mooi als 
moeilijk.’

REDACTEUR PETER LAMBERT

Vrijwilligers zijn helden

Ine: ‘Iets meer dan 50 procent van onze 
vrijwilligers - CM-Mobiel én CM-Oppas aan 
huis – is 65 jaar of ouder. Dat betekent dat 
een meerderheid zelf tot de Covid-19 risi-
cogroep behoort. Bij onze heropstart vo-
rige zomer - na de eerste lockdown – was 
het voor hen een moeilijke keuze. Wij kon-
den daar moeilijk in tussenkomen, maar 
een deel van onze chauffeurs en oppas-
sers besloot om weer aan de slag te gaan.’

Sam: ‘Het liet ons toe om lopende oppas-
beurten aan huis verder te zetten. Doordat 
niet-dringende zorg werd uitgesteld, kon-
den wij de aanvragen CM-Mobiel, met een 
sterk verminderde equipe, toch blijven op-
volgen. Sommige chauffeurs plaatsten be-
schermend plexiglas in hun wagen en op-
passers hielden telefonisch contact met 
mensen die we tijdelijk niet konden helpen.’

Ine: ‘Het was toen even alle hens aan dek. 
CM-vrijwilligers naaiden zelf mondmas-
kers, wij hamsterden handgel en hand-
schoenen en maakten extra afspraken rond 
begeleiding en afstand houden. Maar het 
zijn de vrijwilligers die onze bijzondere 
waardering verdienen. In een moeilijk jaar 
waren zij absoluut het mooiste wat ons kon 
overkomen.’

Klanten zijn kwetsbaar

Sam: ‘Onze klanten behoren tot de meest 
kwetsbare groep in onze samenleving. Mo-
biliteit, gezondheid en eenzaamheid zijn hun 

‘Meer dan 50 procent van 
onze vrijwilligers behoort 
tot de risicogroep’
SPRUYT INE EDUCATIEF MEDEWERKER 
BIJ ZORGEND VRIJWILLIGERSWERK 

‘Mobiliteit en 
eenzaamheid zijn de 
dagelijkse zorg van onze 
klanten’
CALLEBAUT SAM EDUCATIEF MEDEWER-
KER BIJ ZORGEND VRIJWILLIGERSWERK 

grootste en dagelijkse zorg. Dat de corona-
pandemie de grote gelijkmaker zou worden 
bleek algauw ‘het’ fake news van 2020. Tij-
dens de Warmste Week was het bijvoor-
beeld hartverwarmend om zien hoe zoveel 
mensen hun steentje hebben bijgedragen 
voor het doorbreken van eenzaamheid, voor 
een goede en betaalbare mobiliteit van ou-
deren, zorgbehoevenden, chronisch en 
acuut zieken of mensen met een beperking.’ 

Ine: ‘Het is een voorrecht om dagelijks met 
een gedreven groep vrijwilligers aan de slag 
te mogen gaan. Hopelijk kunnen we in 2021 
vraag en aanbod opnieuw in evenwicht 
brengen om minder mobiele mensen veilig 
en tijdig naar hun medische afspraak te 
brengen en mantelzorgers van tijd tot tijd 
te kunnen ontlasten.’ 

Sam: ‘Samen met onze klanten zullen heel 
wat van onze vrijwilligers als eersten ge-
vaccineerd worden. We hopen dan ook dat 
onze chauffeurs en oppassers, die omwille 
van corona tijdelijk hun engagement heb-
ben stopgezet, in 2021 weer aan de slag 
kunnen.’ 

Meer informatie? 
Nieuwsgierig naar CM-Mobiel of CM-Oppas 
aan huis? Surf dan naar

>> > www.cm.be/CM-mobiel
>> > www.cm.be/oppashulp

Interesse? 
Heb je interesse om onze ploeg vrij-
willigers te komen versterken? 

Laat het ons weten, wij bezorgen je 
graag alle info en tijdens een per-
soonlijke babbel kun je al je vragen 
kwijt.

Contacteer ons
zorgendvrijwilligerswerk.mvl@
cm.be of 09 267 59 05

 
  

CM-WEBINARS 

Leer bij vanuit je kot 

Ook in buitengewone tijden heeft 
CM een aanbod op maat. 

Op www.cm.be/agenda vind je 
een overzicht van alle webinars en 
kun je inschrijven. Een dag voor
de online sessie ontvang je een  
e-mail met daarin een link om deel 
te nemen.

SAMANA

Online vormingen
Als gevolg van de nieuwste maatre-
gelen tegen het coronavirus, zijn on-
ze fysieke vormingen tot minstens 
eind februari 2021 geannuleerd. We 
hebben daarom een selectie van cur-
sussen en infosessies voorbereid, die 
je makkelijk thuis kunt volgen. Het 
enige wat je nodig hebt is een laptop 
of tablet met camera, een internet-
verbinding en een ruimte waar je de 
online sessie(s) rustig kunt volgen.

Voor wie?
 Onze sessies zijn gericht naar men-
sen met chronische ziekte en man-
telzorgers.

Praktisch
  ■■ Alle info met de mogelijkheid om 

in te schrijven is terug te vinden 
via www.samana.be/onlinevor-
ming. 

  ■■ Inschrijven is noodzakelijk, deel-
name is gratis.



Het leven is vaak rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en 
weer doorgaan. Net daarom staat Visie graag even stil en stellen we een Bekende 
of Boeiende Vlaming tien vragen om tot rust te komen. 
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Deze week actrice Machteld Timmermans (50)
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Machteld,
nert dat wij allemaal in staat zijn om onze eigen wer-
kelijkheid te creëren.’ 

6Wat zou je uitvinden om van de wereld een 
betere plek te maken?
‘Ik zou graag een maatschappelijk systeem 

willen bedenken waarin geld (of een ander betaal-
middel) niet bestaat. Als je onze wereld vandaag 
bekijkt dan kun je alle problemen, misdrijven en 
wantoestanden herleiden tot geld: milieuproblema-
tiek, sociale wantoestanden, vluchtelingen, oorlog, 
psychische gezondheid, gezondheid in het algemeen 
… Probeer het je eens voor te stellen hoeveel tijd er 
zou vrijkomen, hoe gigantisch veel gebouwen er voor 
andere doeleinden zouden ingezet kunnen worden.  
Niet alleen wij maar zeker ook onze aarde zouden 
kunnen herademen wanneer we van deze ratrace 
verlost zouden zijn.’

7Waar op de wereld zou jij je nog thuis 
kunnen voelen?
‘Pompeï. Toen ik daar enkele jaren 

geleden door de straten liep, had ik een 
vreemd gevoel van thuiskomen. Echt bij-
zonder, ik had er dagenlang kunnen blij-
ven rondhangen. Wie weet woonde ik in 
een vorig leven wel ergens in één of an-
dere Romeinse villa.’ 

8Wat zou iedereen op school 
moeten leren?
 ‘Zelfbewustzijn en eigen-

liefde. Da’s toch de basis van alles, 
wat doe je met alle kennis van de wereld 
wanneer je niet weet wie je bent en je jezelf 
niet graag ziet?’

9Stel dat je eens zou kunnen af-
spreken met een bekend per-
soon, met wie zou je dan een 

terrasje willen doen?
‘Ik zou mijn voorouders wel 
eens willen ontmoeten, bij-
voorbeeld mijn betbetbet-
overgrootouders. Ik ben 
echt heel benieuwd 
naar wie ze zijn en hoe 
ze eruit zien. Want 
hoe je ’t draait of 
keert, er zit nog 
altijd een stuk 
van hen in mij.’

10Welk beroep zou je uitoefenen, als je 
niet kon doen wat je nu doet?
‘Ik zie me wel ergens in het zuiden van 

Europa, midden in de natuur met veel dieren, boom-
gaarden, bloemen en kruiden, in een atelier grote 
schilderijen maken. Een combinatie van boerin en 
kunstschilder, zoiets.’ 

>>> Machteld Timmermans is meter van het JEF 
festival, hét festival voor jeugdfilm en audiovisueel 
experiment. Ontdek het zelf van 6 tot 28 februari op 
JEFfestival.be. 

1Waarvoor is er te weinig aandacht in de 
samenleving?
‘Intuïtie, inspiratie en magie! In deze pres-

tatiemaatschappij worden mensen bijna volledig 
herleid tot hun intellect en onze beleidsvoerders 
lijken alleen maar bezig te zijn met economie en 
veiligheid. Hierdoor wordt er een belangrijk stuk 
van onszelf verwaarloosd. Intuïtie, inspiratie en 
magie horen fundamenteel bij ons wezen en ze 
vinden hun weg naar buiten via theaters, concert-
zalen, cinema’s, boeken, kunstwerken ... Ze ver-
anderen en verrijken je in je mens-zijn.’

2Welke mooie waarde dank je aan je ou-
ders?
‘Gastvrijheid. Als kind kwam er niet zo vaak 

bezoek, maar telkens er iemand langskwam, 
werd er een fles wijn bovengehaald en vaak werd 
er dan ook samen gegeten. Net als mijn ouders 
hou ik ook enorm van gezelligheid en warmte en 
vind ik het altijd heel fijn dat mensen zich welkom 
en thuis voelen bij ons.’
 

3Wat zou je graag beter kunnen?
‘Ik zou graag wat meer kunnen loslaten, wat 
‘lichter’ willen zijn. Er zit nog te vaak een 

soort van innerlijke controleur in mijn systeem, 
een stemmetje dat alles analyseert en checkt wat 
ik doe of laat. Daardoor ontstaat er een soort van 
zwaarte terwijl ik graag wat impulsiever zou wil-
len rondfladderen.’ 
 

4Waaraan besteed je te veel of net te wei-
nig tijd?
‘Ik besteed heel veel tijd aan eten. Niet al-

leen aan eten op zich maar alles wat erbij komt. 
’s Morgens ben ik al aan het bedenken wat ik ’s 
avonds ga klaarmaken. Ik vind altijd wel een gele-
genheid om uitgebreid te tafelen. Ik hou van lange 
ontbijten, brunches, lunches, koffiekransjes, vier-
uurtjes, dineren, en ’s avonds laat nog hapjes bij 
een glas te veel, waardoor ik dan ook steeds moet 
opletten voor overtollige kilo’s.’

5Welke film heb je het laatst gezien en 
heeft indruk op je gemaakt
‘Onlangs was The King’s Speech op tv. Ik zag 

hem voor de tweede keer. Het leuke aan een film 
twee keer zien is dat je nieuwe facetten van het 
verhaal ontdekt. Ik werd deze keer bijzonder ge-
triggerd door het personage van Lionel Logue, de 
therapeut die King George VI van zijn stotteren af 
moet helpen. Hij weigert pertinent zich te onder-
werpen aan het protocol dat hem wordt opgelegd. 
In zijn eigenzinnigheid staat hij voor gelijkwaar-
digheid en vriendschap, zelfs tegenover een ko-
ning. Uiteindelijk ontstaat er tussen beiden we-
derzijds respect en worden ze vrienden voor het 
leven. Een mooie boodschap die ons eraan herin-


