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TARIEFVERHOGINGEN 
EN SLUITING VAN LOKETTEN 

Wordt het openbaar 
vervoer zo 
aantrekkelijker?
Tickets en abonnementen voor de trein zijn duurder geworden. Wie zijn ticket 
niet online kan bestellen, is de dupe. Ook pendelaars die zelf (een stuk van) 
het abonnement moeten betalen, zullen dat voelen in hun portemonnee. 

> Lees meer op pag. 4



LUC VAN GORP VOORZITTER CM

Wat is een redelijke en 
verantwoorde verloning 
voor artsen? Dat is de 
vraag waar een ethi-

sche denkgroep binnen CM zich over 
gebogen heeft. Het gaat om een breed 
gedragen debat, aangezien zowel be-
roepskrachten, vrijwilligers als ethici 
de vraag vanuit verschillende invals-
hoeken benaderd hebben. 

Het historisch perspectief speelt een 
rol: ooit werd er beslist om artsen te 
vergoeden per geleverde prestatie. 
Dat heeft in de loop der jaren gere-
sulteerd in een gigantisch kluwen 
van meer dan 6 000 terugbetaalbare 
medische handelingen. Maar even-
goed dienen we rekening te houden 
met het budgettaire kader, waarbij we 
weten dat er voor gezondheid en wel-
zijn altijd schaarste zal zijn. Hoeveel 
we ook bereid zijn om te investeren, 
de noden zullen altijd groter zijn dan 
de beschikbare middelen. Wat ons bij 
het rechtvaardigheidsprincipe brengt. 
Elke mens heeft recht op een kwali-
teitsvolle gezondheidszorg. De kost-
prijs zou geen belemmering mogen 
vormen om de nodige behandeling en 
zorg te krijgen. Op die manier komt 
ook de verloning van de artsen in het 
vizier. 

Het is een gevoelig debat, daar moe-
ten we geen doekjes om winden. 
Maar dat mag er ons niet van weer-
houden om het te voeren. En voor 
een goed begrip, artsen mogen goed 
hun boterham verdienen. Ze hebben 
een lange opleiding achter de rug, 
ze werken hard en dragen een zware 
verantwoordelijkheid. Het einddoel 
van dit debat mag ook niet zijn dat we 
willen besparen op het totale budget 
dat we vandaag aan artsen besteden. 
Maar we moeten wel de intentie heb-
ben om de beschikbare middelen op 
een eerlijke en rechtvaardige manier 
te verdelen. 

Vandaag is er bijzonder weinig trans-
parantie over de verloning van artsen. 
We weten wel dat het systeem in de 

loop der tijden scheefgegroeid is, 
waardoor artsen die vooral techni-
sche prestaties uitvoeren, veel meer 
verdienen dan artsen die hoofdzake-
lijk intellectuele prestaties leveren. 
Uit de weinige cijfers waarover we 
beschikken, blijkt dat de loonspan-
ning (de verhouding tussen de laagste 
en de hoogste lonen) kan oplopen tot  
1 op 5. Artsen die heel veel verdienen, 
vormen een heel kleine minderheid, 
maar het zijn net die excessieve lonen 
die een negatief beeld scheppen voor 
de volledige beroepsgroep. En dat 
terwijl er vandaag heel wat artsen zijn 
die een te laag inkomen hebben voor 
het werk dat ze verrichten.

Omdat we in ons ethisch advies niet 
rond de pot wilden draaien, hebben 
we er een richtbedrag op geplakt. In 
ons voorstel zou elke arts die voltijds 
werkt, minstens 145 000 euro mogen 
verdienen. De loonspanning tussen 

de artsen mag niet hoger zijn dan 1 
op 2. Dat betekent dat een arts een 
maximaal inkomen van 290 000 euro 
mag hebben. Dat is tussen haakjes 
het loon van de premier van België.

Uiteraard is dit ethisch advies niet te 
nemen of te laten. Onze tekst, die 12 
bladzijden telt, heeft als voornaam-
ste intentie de discussie op gang te 
brengen en het debat te voeden. Op 
dat vlak doet het deugd dat we van 
heel wat artsen positieve signalen 
ontvangen. Er is ook kritiek. Dat is 
begrijpelijk. Maar minstens voelen we 
de wil om van gedachten te wisselen. 
De tijd is meer dan ooit rijp voor een 
breed gedragen hervorming, waarbij 
iedereen, artsen, maar ook patiën-
ten, ziekenhuizen, de samenleving en 
ziekenfondsen zich verantwoordelijk 
opstellen. 

Artsen worden betaald met geld van 
de sociale zekerheid, centen die we 
samen opzij zetten om ons te verze-
keren van een kwaliteitsvolle, toegan-
kelijke en betaalbare gezondheids-
zorg. Publieke middelen zijn minstens 
een publiek debat waard, liever van-
daag dan morgen. 
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VAN DE WEEK

Zoveel dossiers opende de Dienst Alimen-
tatievorderingen in 2020. Dat is bijna 40 
procent meer dan het jaar voordien. In to-
taal zijn meer dan 20 000 mensen tezamen 
meer dan 417 miljoen euro aan onder-
houdsgeld verschuldigd. 

DE QUOTE 

‘Als er promoties zijn, 
zeggen vrouwen:  
Ik kom daarvoor niet in 
aanmerking. Mannen 
zeggen: Ik heb misschien 
niet alle kwalificaties, 
maar ik zal dat wel leren 
on the job.’

GIMV-voorzitster Hilde Laga 
in Het Laatste Nieuws

HET CIJFER 

3 400

M/V/X VAN DE WEEK

Tim Duerinck 

Deze instrumentenbouwer won de Henry 
van de Velde Crafts by Bokrijk Award. Hij 
maakt strijkinstrumenten van vlas. Vlas is 
licht en ijzersterk, maar minder kwetsbaar 
dan hout. Bovendien wordt het bij ons ge-
teeld. 

PUBLIEKE MIDDELEN  
ZIJN EEN PUBLIEK  
DEBAT WAARD

‘In ons voorstel zou elke 
arts die voltijds werkt, 
minstens 145 000 euro 
mogen verdienen’
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‘Nood aan iemand die echt naar mij luistert’ 
CM-gezondheidsconsulent geeft aanzet voor meer welzijn

Carla Bormans (52) uit Sint-
Truiden deed een beroep op 
CM-gezondheidsconsulent 
Kerensa Nelissen. Carla kan door 
ziekte niet meer werken en 
ervaart een leegte. ‘Ik maak niets 
interessants mee. Dat geeft me 
een slecht gevoel.’ Met een con-
creet stappenplan helpt de 
gezondheidsconsulent om dat om 
te buigen.

TEKST  MARTINE CREVE

Een vriendin die chronisch ziek is, 
vertelde Carla dat zij contact had 
opgenomen met de CM-gezond-
heidsconsulent omdat ze het 

moeilijk had. Haar vriendin had dit nieuwe 
aanbod van CM online gezien en was heel 
lovend over de hulp. Ook Carla klopte aan 
bij de CM-gezondheidsconsulent voor een 
gesprek. ‘Ik kamp al jaren met een auto-
immuunziekte. Mijn lichaam valt mijn ei-
gen cellen aan’, legt Carla uit. ‘Ik stoot 
vooral mijn klieren af. Daarvoor ben ik in 
behandeling. Die volg ik heel strikt op en 
ik let ook nauwgezet op mijn voeding. Toch 
blijf ik sukkelen met mijn gezondheid. Dat 
haalt mij soms naar beneden, het ont-
neemt mij perspectief.’ 

Echt geluisterd
Carla kan door haar ziekte niet meer wer-
ken, maar ziet iedereen in haar omgeving 
wel druk bezig. ‘Mijn man heeft een in-
tense job, mijn kinderen studeren hard. Ik 
loop er zomaar wat tussen’, zucht Carla. 
‘Ik maak niets interessants mee, heb geen 
verhaal meer.’ Dat Carla met dat gevoel 

bij de CM-gezondheidsconsulent terecht-
kon, deed haar veel deugd. ‘Er werd echt 
naar mij geluisterd. Daar had ik nood aan. 
Ik kon aangeven waar ik mee worstelde. 
Maar ook mijn sterke punten kwamen in 
het gesprek aan bod.’ Carla kan zelf ook 
goed luisteren. Daarom stelde de gezond-

heidsconsulent haar voor om vrijwilliger te 
worden bij Samana.

Stappenplan
‘Dat gesprek schudde mij wakker’, geeft 
Carla toe. ‘Met een concreet stappenplan 
zette de gezondheidsconsulent mij weer 
op weg. Naast het vrijwilligerswerk gaf 
ze mij ook de raad een loopbaancoach in 
te schakelen.’ Daar heeft Carla inmiddels 
contact mee opgenomen. Ze wil niet in een 
hoekje geduwd worden omdat ze chro-
nisch ziek is. Als vrijwilliger bij Samana 
is ze nog niet actief. ‘Om chronisch zieke 
mensen te ondersteunen en op te pep-
pen, moet je zelf mentaal sterk genoeg 
zijn,’ meent Carla.  ‘En dat is nog niet het 
geval.’ Ze volgt wel al langer cursussen bij 
Samana. Een psycholoog raadplegen voor 
begeleiding bracht de gezondheidscon-
sulent ook ter sprake. ‘Maar daar ben ik 
nog niet op in gegaan’, bekent ze. ‘Zulke 
gesprekken gaan heel diep. Ik verkies de 
concrete aanpak.’

Meer overlegmomenten
Zes weken na het gesprek nam de ge-
zondheidsconsulent nog eens contact op 
om te horen hoe het gaat. ‘Ik vond dat 
heel fijn’, benadrukt Carla. ‘Het bewijst de 
betrokkenheid. De CM-gezondheidscon-
sulent is een heel waardevol initiatief. 
Maar voor mij mogen er gerust meer over-
legmomenten zijn. Twee is weinig. Een ex-
tra contact zou mij zeker nu tijdens deze 
coronacrisis goed doen.’ 

‘Je hoeft geen probleem te hebben om bij ons te komen’
Kerensa Nelissen (31) is zes maanden 
aan de slag als CM-gezondheidscon-
sulent. Met vijf vragen polsen we naar 
haar ervaring.

Met welke vragen komen mensen het 
meest bij jou aankloppen?
‘In de top drie van meest besproken 
onderwerpen staat eenzaamheid afge-
tekend op de eerste plaats. Daar speelt 
corona nu ongetwijfeld een grote rol in. 
Mensen missen sociale contacten en 
kunnen hun hobby’s niet meer doen. Het 
vrijwilligerswerk is voor een groot deel 
stilgevallen. En het is winter waardoor 
mensen meer binnenblijven. In de zo-
mer wandelen of fietsen ze vaker en zijn 
de ontmoetingskansen groter.’ 

‘Door een chronische ziekte of een be-
perking niet meer kunnen doen wat 
vroeger wel lukte. Dat is het tweede 
vaak aangehaalde probleem. Op de der-
de plaats komt zich fit voelen. Dan gaat 
het onder meer over de conditie, over-
gewicht en slaapproblemen.’

Waarom roepen ze de hulp in van de 
CM-gezondheidsconsulent?
‘Uit het gesprek blijkt dat de meesten 
met hun vraag of probleem al elders 
zijn geweest. Dat had niet het beoogde 
resultaat en ze willen een andere weg 
inslaan. Ze zijn heel gemotiveerd en 
dat is fijn om te zien. Mensen kloppen 
zelden met hun probleem eerst bij ons 
aan. Maar je hoeft niet per se een pro-
bleem te hebben om ons te contacteren. 
Je kunt ook gewoon bij ons terecht om 
je gezondheid en je levenskwaliteit te 
overlopen. Dan bekijken we samen wat 
je eventueel nog kunt verbeteren, bij-
voorbeeld een passende hobby zoeken.’

Hoe pak je een adviesgesprek aan?
‘In een adviesgesprek dat ongeveer drie 
kwartier duurt, luister ik vooral naar wat 
mensen willen en waar ze zich goed bij 
voelen. Ik reik hen voorstellen aan om 
zelf hun gezondheid in handen te nemen, 
om hun levenskwaliteit te verbeteren. Ik 
leg een aanbod voor waar mensen te-
recht kunnen. Maar ik stel bij mentale 
problemen bijvoorbeeld niet voor om 
een psycholoog in te schakelen als men-

sen daar absoluut niet klaar voor zijn. Ik 
geef geen recept dat mensen moeten 
volgen. Mensen moeten geen kant-en-
klare oplossingen verwachten. Ik vertel 
eerlijk wat ik wel en niet voor hen kan 
betekenen. Na het gesprek stuur ik hen 
een mail of brief waarin ik alle mogelijk-
heden nog eens opsom.’

Merk je verandering als je na zes we-
ken weer contact opneemt? 
‘In de meeste gevallen merk ik wel dat 
mensen met mijn adviezen aan de slag 
zijn gegaan. Als ik verwees naar een 
zorgverlener zoals een diëtist dan heb-
ben ze inderdaad meestal contact opge-
nomen. Stelde ik bijvoorbeeld een wan-
delclub voor om meer te bewegen en 
voor meer sociale contacten, dan was de 
intentie er wel om zich in te schrijven. 
Maar corona dwarsboomde de plannen. 
Het blijft wel op het to-dolijstje staan.’

Belemmeren de digitale contacten nu 
een open gesprek?
‘Dat valt wel mee. Mensen babbelen ook 
vrij spontaan via de computer. Het ge-
sprek kan even diep gaan. Alleen is het 

moeilijker om bijvoorbeeld mensen op 
een website wegwijs te maken.’ 

‘Een alternatief is het wandelgesprek. 
Dat stel ik altijd voor. Dan zit je niet face-
to-face en hoef je niet in elkaars ogen te 
kijken terwijl je vertelt. Je kunt praten 
terwijl je geniet van de zon en de natuur. 
Stiltes voelen niet ongemakkelijk aan. 
Laatst had ik een wandelgesprek in de 
sneeuw. Dat was heel fijn. 
Nu kiezen de mensen 
zelf waar we wandelen. 
Later worden er wan-
delingen uitgestippeld 
die vertrekken aan het 
CM-kantoor.’ ©
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Hoe aanvragen?

  Een keer per jaar kun je een adviesge-
sprek van 45 minuten aanvragen.

  Door corona is een fysiek gesprek nu 
alleen uitzonderlijk mogelijk. Je kunt 
wel een afspraak maken voor een di-
gitaal gesprek of een wandelgesprek. 
Dat doe je via het contactcenter van je 
regionaal ziekenfonds.

  Na zes weken neemt de gezondheids-
consulent nog eens telefonisch con-
tact op voor opvolging.

  Het contact met de gezondheidscon-
sulent zit vervat in de ledenbijdrage. 
Er worden geen bijkomende kosten 
aangerekend.

>>> www.cm.be/gezondheidsconsulent
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Prijsstijgingen bij de NMBS 
denderen verder

Mobiliteit

Alles wordt duurder. Zoals met veel 
clichés schuilt ook in die uitspraak 
een grond van waarheid. De spoor-
wegen vormen geen uitzondering, 
want de trein nemen is sinds 1 
februari duurder voor veel mensen.

ACTUEEL

TEKST NILS DE NEUBOURG
FOTO ID / JAN VAN DER PERRE

De NMBS trok haar tarieven op 
voor de woon-werk- en de 
schoolabonnementen. Die kos-
ten voortaan 1,95 procent 

meer. De bekende meerrittenkaarten 
kennen zelfs een grotere prijsverhoging. 
Voortaan kost de Standard Multi, voor-
heen bekend als de Rail Pass, 86 euro en 
niet langer 83 euro. Ook de prijs van de 
Local Multi (Key Card) gaat omhoog. De 
meerrittenkaarten voor jongeren en seni-
oren blijven (voorlopig) buiten schot. 
Geen goede zaak volgens werkgevers- en 
werknemersorganisaties. De verhoging 
treft werknemers immers rechtstreeks in 
de portemonnee. Maar de spoorwegen 
zijn niet alleen, ook De Lijn verhoogde de 
tarieven vanaf 1 februari. Vooral de digi-
tale ticketprijzen gaan de hoogte in, met 
uitschieters tot plus 18 procent.

Digitaal achterpoortje
De prijzen van verschillende NMBS-meer-
rittenkaarten gaan enkele euro’s omhoog. 
Maar er is een digitaal achterpoortje. Want 
koop je zo’n kaart in de NMBS-app op je 
telefoon, dan ontsnap je nog aan de prijs-
verhoging. Al is dat niet voor iedereen een 
oplossing. ‘Mensen in armoede hebben 
niet altijd een computer of smartphone 
met toegang tot het internet’, zegt erva-
ringsdeskundige Cindy Van Geldorp van 
het Netwerk tegen Armoede. ‘Of ze kun-
nen vaak moeilijker overweg met digitale 
toepassingen en betalingen. Voor hen, en 
ook voor ouderen, blijft fysieke dienstver-
lening aan een loket belangrijk.’

Koen Repriels van het ACV valt Cindy Van 
Geldrop bij. ‘Niet iedere pendelaar beschikt 
over de nodige digitale vaardigheden’, al-
dus de mobiliteitsexpert van het ACV. ‘De 
NMBS zou daar voldoende aandacht voor 
moeten hebben. Ze moet nagaan in hoe-
verre alle reizigers gebruik kunnen maken 
van de digitale verkoopkanalen.’ Vanuit 
beide hoeken vallen dan ook teleurgestel-
de reacties op de nieuwe plannen van de 
NMBS. Die kondigde vorige week aan de 
loketten in 44 stations te willen sluiten en 
in 37 andere stations de openingsuren ver-
der te beperken. ‘De dienstverlening ver-
mindert doordat er loketten sluiten én je 
moet er dan ook nog eens meer voor beta-
len. Dat valt moeilijk te rijmen’, vindt Cindy 
Van Geldorp.

Repriels maakt zich bovendien zorgen 
over hoe lang de NMBS dat achterpoortje 
nog zal toestaan. ‘Het staat in de sterren 
geschreven dat ze ook dat poortje zullen 
sluiten. Dat was wat De Lijn ook deed. Na 
jarenlang alleen de papieren ticketprijzen 
te verhogen, werd nu in een klap de digi-
tale prijs met 18 procent tot dat niveau op-
getrokken.’

Pendelen duurder
De digitale truc om de oude prijs te blij-
ven betalen, zoals met de meerrittenkaart, 
is niet mogelijk voor woon-werkverkeer 
met een abonnement of een schoolabon-
nement. Voor de pendelaar of de scholier 
in de trein is de prijsverhoging een gedane 
zaak. Iets minder dan de helft van de trein-
pendelaars zal dat ook echt gaan voelen. 
Meer dan de helft van de werknemers gaat 
immers gratis met de trein naar het werk. 
Daarvoor nemen de werkgever en over-
heid de kosten voor het abonnement op 
zich. Maar dertig tot veertig procent van 
de werknemers tast wel in eigen buidel 

Het ACV juichte toe hoe de NMBS het trein-
biljet voor de fiets vanaf 1 juli 2020 gratis 
maakte. Als je zelf maar een geldig biljet 
had, kon je fiets gratis mee de trein op. 
Maar aan die regeling maakte de NMBS 
begin dit jaar weer een einde. Voor een 
fiets betaal je sindsdien weer de vaste prijs 
van vier euro, ongeacht de afstand. Dat 
gaat tegen het idee van het gecombineerd 
vervoer in, nochtans volgens de sociale 
partners de pendelwijze van de toekomst. 
Maar een nieuwe beheersovereenkomst 
biedt daarvoor misschien de oplossing. 
‘In 2022 zou er een nieuwe beheersover-
eenkomst komen. Daarin staan de rechten 
en plichten van de NMBS. De regering zou 
daarin de NMBS kunnen vragen meer re-
kening te houden met de nieuwe tenden-
sen, zoals de combinatie fiets en trein en 
het toegenomen telewerk.’ 

Ook wanneer de fiets achterblijft aan het 
station, blijft de werknemer vaak zelf in-
staan voor de fietskosten. De zogenaamde 
eerste en laatste pendelkilometers komen 
zo helemaal voor de rekening van de ac-
tieve werknemer. 

om over het spoor naar het werk te gaan. 
Sinds de prijsverhogingen moet die groep 
weer wat dieper tasten. Want door de 
prijsstijging neemt de werknemer onder-
tussen al 33,5 procent van de kosten van 
het abonnement op zich. Dat betekent voor 
een pendelaar die dagelijks bijvoorbeeld 
het traject Hasselt-Brussel aflegt dat die 
met de nieuwe prijzen zelf 756 euro voor 
een jaarabonnement betaalt. In juli 2019 
bedroeg dat aandeel nog maar 30 procent 
ofte 677 euro voor een abonnement Has-
selt-Brussel. Een prijsstijging van 79 euro 
op anderhalf jaar tijd dus.

Voor het ACV is er eigenlijk een eenvoudige 
oplossing: een verplichte tegemoetkoming 
voor álle werknemers.

Treinen en trappen
De NMBS moet meer inspelen op groei-
ende populariteit van telewerk en de fiets. 
Dat vinden zowel vertegenwoordigers van 
de werkgevers als werknemers. ‘Om het 
gebruik van het openbaar vervoer in het 
woon-werkverkeer opnieuw aan te moe-
digen na de epidemie, moet de capaciteit 
voor de fiets op de trein omhoog’, zegt 
Koen Repriels. Voor het ACV is het duide-
lijk: de fiets op de trein moet voor alle pen-
delaars even interessant worden, ook voor 
hen met een korte trajectafstand.

Een kleine helft van de sporende pendelaars zal zelf moeten opdraaien voor de duurdere abonnementen. 

‘Niet elke pendelaar beschikt 
over de nodige vaardigheden 
om online een ticket te kopen’
KOEN REPRIELS, ACV
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Alleen in geval van nood
Antibiotica

Omdat we vaak de handen wassen en meer 
thuisblijven door corona, dalen de infecties.  
In de eerste golf van de coronacrisis bleek dat 
dokters opvallend minder antibiotica voorschre-
ven. Drie redenen waarom dat goed nieuws is. 

TEKST  STEPHANIE LEMMENS
ILLUSTRATIE  RUTGER VAN PARYS

1 Overconsumptie  
leidt tot resistentie

 Antibiotica zijn geneesmiddelen die werken tegen 
ernstige infecties veroorzaakt door bacteriën. Ze 
hebben dus geen nut bij griep, verkoudheid en de 
meeste vormen van keel- en oorontsteking. Ook bij 
een infectie door het coronavirus kunnen antibiotica 
geen verschil betekenen. Waarom? Omdat deze in-
fecties worden veroorzaakt door virussen.

 Gebruik je antibiotica te vaak of wanneer het niet 
nodig is? Dan kunnen bacteriën resistent worden. 
Dat betekent dat het antibioticum je niet meer kan 
helpen om te genezen. En dat is gevaarlijk. De bacte-
riën kunnen ongeremd hun gang gaan tot je erg ziek 
wordt of zelfs sterft. 

2 Antibiotica zijn een schaars goed
 De laatste jaren ontdekken wetenschappers nog zel-
den nieuwe antibiotica. Dat de reeds bestaande anti-
biotica blijven werken voor wanneer we ze écht nodig 
hebben, is dus letterlijk van levensbelang. Bij ern-
stige bacteriële infecties, zoals een longontsteking of 
hersenvliesontsteking, kunnen ze levens redden. 

3 Je lichaam is sterker dan je denkt
 Doorgaans beschikt je lichaam over uitstekende 
natuurlijke afweermechanismen. De meest voor-
komende bacteriële infecties genezen spontaan op 
een paar dagen tijd. Je lichaam heeft dan specifieke 
antilichamen aangemaakt die de indringers uitscha-
kelen. Gebruik antibiotica dus alleen als een arts de 
infectie heeft beoordeeld en vindt dat antibiotica no-
dig zijn.

Zo gebruik je antibiotica correct
Ook al krijg je een antibioticum door je arts voorgeschre-
ven, er is heel wat dat je zelf kunt doen om het risico op 
resistentie terug te dringen:

  Respecteer de dosissen en tijdstippen
 Neem zorgvuldig en op het voorgeschreven tijdstip de 

dagelijkse hoeveelheid in. Sla nooit een inname over 
en gebruik de voorgeschreven hoeveelheid. 

  Stop niet vroeger dan voorgeschreven
 Maak je antibioticakuur volledig af. Ook als je je na 

een paar dagen al beter voelt. Dat is nodig omdat de 
bacteriën slechts geleidelijk worden vernietigd. 

  Bewaar de antibiotica niet
 Hou nooit restjes antibiotica bij voor een volgende 

keer. Breng ze naar je apotheker om te laten vernie-
tigen. 

>>> Word Antibiotic Guardian en dring de resistentie 
tegen antibiotica terug.  
www.antibioticguardian.com/dutch

RECHTBANK GEEFT MILITANTEN GELIJK

Ook kaderleden hebben vakbondsrechten
Twee kaderleden uit de chemiesector, 
die aangesloten zijn bij ACVBIE, trokken 
onlangs naar de rechtbank, omdat hun 
werkgever hen weigerde aan te stellen 
als vakbondsafgevaardigde. Discrimi-
natie, oordeelde het Arbeidshof.

Kaderleden kunnen vandaag geen deel 
uitmaken van de vakbondsafvaardiging 
in een bedrijf. Dat is omdat ze geen 
collectieve functieclassificatie hebben. 
Op die manier wordt aan kaderleden 
eigenlijk het recht ontzegd om zich te 
laten vertegenwoordigen door een vak-
bond.

Het Arbeidshof van Bergen oordeelde 
eerder al dat het oprichten van een 
vakbondsafvaardiging behoort tot de 
vrijheid van vereniging. Het uitsluiten 
van kaderleden uit de vakbondsafvaar-
diging betekent een discriminatie. Het 
Arbeidshof van Antwerpen heeft deze 
rechtspraak onlangs bevestigd in de 
zaak van de twee leden van ACVBIE.

Hoewel de directe gevolgen van deze 
uitspraak enkel betrekking hebben op 
het bedrijf waar de twee kaderleden 
werken, zal ook in andere bedrijven van 
de chemiesector de vraag de kop op-
steken om kaderleden op te nemen in 
de vakbondsafvaardiging.

MAATWERKBEDRIJVEN

Betere loon- en arbeidsvoorwaarden 

Goed nieuws voor heel wat werknemers 
in de maatwerkbedrijven, de voorma-
lige beschutte en sociale werkplaatsen. 
In de onderhandelingen voor een nieuw 
Vlaams Intersectoraal Akkoord 2021-
2025 (VIA 6) is er een deelakkoord voor de 
sector goedgekeurd. Hierdoor gaan hun 
loon- en arbeidsvoorwaarden er stevig op 
vooruit.

ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), 
dat mee aan de onderhandelingstafel 
zat, is tevreden met het resultaat. ‘Dit 
is heel belangrijk voor werknemers met 
lage lonen in de maatwerkbedrijven, voor 
wie elke euro telt’, zegt Wilfried Herpoe-

le, nationaal sectorverantwoordelijke van 
ACVBIE.

‘Het VIA 6-akkoord betekent op een aan-
tal vlakken een flinke vooruitgang voor 
werknemers uit maatwerkbedrijven in 
loon en vergoedingen’, gaat hij verder. ‘Zo 
worden onder meer de mobiliteitsvergoe-
dingen geharmoniseerd en verbeterd en 
worden er anciënniteitsvergoedingen in-
gevoerd voor arbeiders. Ook de uitdagin-
gen in de dagelijkse werkbaarheid zullen 
aangepakt worden: er komen werkne-
mers bij, uitdagingen en mogelijkheden 
rond digitalisering worden de komende 
jaren onder de loep genomen, enzovoort.’
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We stevenen af op een half miljoen langdurig 
zieke mensen. Helaas schiet het debat over hoe 
we hiermee moeten omgaan alle richtingen uit. Er 
zijn de hardvochtige heelmeesters die pleiten voor 
nog meer controle en voor het korten op de 
ziekte-uitkering. Dat soort kuren heeft echter nog 
niemand genezen. 

Veel beter is om langdurig zieke werknemers po-
sitief te stimuleren. Zodat ze, binnen hun moge-
lijkheden, opnieuw aan de slag gaan. Zorgen voor 
meer aangepast werk is daarbij cruciaal. Dat we 
deze piste vandaag te veel links laten liggen, blijkt 
uit de vele ontslagen wegens medische over-
macht. Mensen worden dan ontslagen zonder op-
zegvergoeding en komen terecht in de werkloos-
heidsverzekering. Niets opgelost. Niets netjes. 
Van die valse oplossing moeten we echt af. 

Maar het belangrijkste facet in het debat over de 
langdurig zieken blijft onderbelicht. Hoe voorko-
men we dat zo veel werknemers ziek worden door 

hun werk? Uit cijfers van het Riziv blijkt dat de 
meeste werknemers uitvallen door psychosociale 
redenen en aandoeningen aan gewrichten, rug en 
pezen. Hoe kunnen we dit voorkomen? Harder wer-
ken door het opsparen van verlofdagen of het weg-
schenken van verlof, beide ingevoerd door de Wet 
Werkbaar en Wendbaar Werk van de vorige rege-
ring, zal dit niet oplossen. Integendeel, de afbouw 
van regelmatige rustpauzes tijdens de loopbaan zal 
de zaken alleen maar verergeren. Als het bedrijfsle-
ven roept dat we iedereen nodig hebben en dat ook 
echt meent, dat ze dan ook daad bij woord voegen. 
En het werk en het werkritme afstemmen op de me-
dewerkers. En niet omgekeerd.

Een ander teken aan de wand is het nog helaas eer-
der beperkte succes van de Vlaamse werkbaarheids-
cheques. Een uitstekend instrument om bedrijven 
die werk willen maken van minder belastende ar-
beid te ondersteunen. Het lage gebruik van de che-
ques voedt het vermoeden  dat er in bedrijven weinig 
goesting is om meer werkbaar werk te creëren. 
Wedden dat men in vele gevallen niet eens weet hoe 
het gesteld is met de werkbaarheid van de jobs? Een 
verplichte periodieke meting van de werkbaarheid 
en een actieplan dat inspeelt op de alarmsignalen, 
kan zorgen voor meer werkbaar werk. Zo leggen we 
de focus op de aanpassing van het werk en de werk-
plek zelf.  Want als we een problematische werksitu-
atie niet aanpakken, dan is al de rest een doekje voor 
het bloeden.

PAS HET WERK AAN, 
NIET DE MENS

‘Uit cijfers van het Riziv blijkt 
dat de meeste werknemers 
uitvallen door psychosociale 
redenen en aandoeningen aan 
gewrichten, rug en pezen’

MARC LEEMANS VOORZITTER ACV

PASCAL DEBRUYNE

POLITIEKE WETENSCHAPPER EN 
ONDERZOEKER ASIEL & MIGRATIE 
ODISEE HOGESCHOOL

FORUM

Wie is jouw buddy?  

Het is 2001, paars-groen komt aan de 
macht en predikt de grote ideologi-
sche omwenteling: het individu zou 
bevrijd worden. Het inburgeringsde-

creet dat Marino Keulen lanceert, wordt op li-
berale leest gestoeld, zelfredzaamheid staat 
centraal. Vandaag pikt Minister Bart Somers 
die draad weer op. Somers kiest ervoor om het 
Minderhedenforum te laten opgaan in een 
nieuwe werking, samen met JOIN.Vlaanderen. 
In de plaats komt ‘een netwerk’ dat construc-
tief beleidsadviezen gaat geven, grotendeels 
los van de reële belangengroepen. ‘Belangen-
vertegenwoordiging’ en ‘de politieke opdracht’ 
komen onder druk. De laatste dominosteen van 
een ‘emancipatorische aanpak’ als rode draad 
in het minderhedendecreet van 1998, valt. 

De nieuwe participatieorganisatie zal inzetten 
op ‘goede praktijken’ die verandering teweeg-
brengen. De vraag is of die ‘goede praktijken’ 
ooit voorbij de structurele drempels geraken 
van het inburgerings-en integratiebeleid zelf? 
Denk aan de betalende inburgeringscursus-
sen, de vertalers-tolken die betaald moeten 
worden, de vernauwing van juridische hulp-
verlening en het terugschroeven van de terug-
betaling van onkosten van inburgeraars, zoals 
vervoer of crèche bij het Agentschap Inburge-
ring en Integratie. Om maar de interne werking 
niet op te werpen, met trajectbegeleiders die 
zo diep in het rood werken en met een toren-
hoge dossierlast, dat kwaliteit voor het integra-
tietraject geen garantie is. 

Nog opvallender is de uitbouw van een vierde 
pijler van het Inburgerings-en integratiebeleid. 
Elke inburgeraar zal minstens 40 uur optrek-
ken met een Vlaamse buddy. Het aanbod is 
optioneel voor wie werkt, studeert of vrijwil-
lig een inburgeringstraject volgt. Iets wat ooit 
ontstond in de vrijwilligheid en daardoor ook 
werkt, wordt nu ingekapseld in een rigide in-
burgeringssysteem dat sinds 2013 onder over-
heidscuratele zit. Een zoveelste hoofdstuk van 
verstaatsing van een rijke integratiepraktijk die 
begon bij christelijke pioniers in het migran-
tenwerk in de jaren 60 en werd geprofessiona-
liseerd door sociaal werkers in de jaren 70 en 
80. 

Leve de buddy? In de praktijk werken buddies en 
vrijwilligers vooral diep in het rood. Buddywerk 
met nieuwkomers is vaak opboksen tegen de 
drempels van het beleid. Het leidt tot de vraag 
‘Who’s your buddy?’. Het beleid alvast niet.  

Hospitalisatievezekering
Ik las het artikel over hoe zeldzame 
ziekten meer zorgen vragen. Maar 
ik wil ook aandacht vragen voor het 
systeem van de hospitalisatiever-
zekeringen. Via mijn werkgever ben 
ik verzekerd in een collectieve po-
lis. Die geeft heel wat dekking. Bin-
nenkort ga ik op pensioen. Het eni-
ge dat ik kan doen is proberen om 
de huidige collectieve polis over te 
zetten naar een individuele, want 
de vrije markt is voor mij niet meer 
van toepassing omdat ik bij andere 
verzekeraars uitsluitingen opge-
legd krijg.

L.W.H.

Het CM-Hospitaalplan sluit voor ver-
goeding geen voorafbestaande aan-
doeningen uit.  Daarvoor wordt geen 

hogere premie aangerekend. Wens je 
na je pensioen aan te sluiten bij CM-
Hospitaalplan, dan kan dat. Voor je 
66ste verjaardag kan dat ook nog aan 
een voordeligere premie.

Verantwoordelijk
Ik las met aandacht de opinie van 
Peter Wouters. Ik waardeer ten 
volle zijn standpunten inzake 
staatshervorming. Wie geen elf 
miljoen mensen kan of wil bestu-
ren, is geen federale positie waard. 
De heer De Wever schrijft ingewik-
kelde boeken over DNA en identiteit 
in coronatijden. De filosoof David 
Hume schreef in de 18de eeuw: 
‘Verantwoordelijk handelen is niet 
je verstand voortdurend aanscher-
pen, maar wel je gevoel voor lief en 
leed laten werken’. Dat ontbreekt 

aan alle extremistische partijen, 
ook nu nog.

Guy van Haelst

Machteld
Actrice Machteld Timmermans 
pleit in de laatste Visie voor een we-
reld waarin geld niet bestaat. Dat is 
eigenlijk een wereld waarin ‘ieder 
bijdraagt volgens zijn bekwaamhe-
den en krijgt volgens  zijn behoef-
ten’. Ik ben het volledig eens met 
haar. Eigenlijk werkt ons sociale-
zekerheidssysteem al volgens dat 
principe. In plaats van de sociale 
zekerheid af te slanken, kan men 
die dus beter nog uitbreiden.

Roger Liekens

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

Jouw
kijk
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Veel geld voor duurzame  
en digitale economie

Herstelplan

Dat de coronapandemie de economie 
zware schade heeft toegebracht, 
hoeft geen betoog. De Vlaamse soci-
ale partners en regering lanceerden al 
hun herstelplan. En nu heeft ook de 
federale regering zijn plannen 
bekendgemaakt voor een herstel van 
de economie. 

TEKST  WIM TROCH
FOTO  ID/FIRMIN DE MAITER MAITRISE

Om de rake klappen die de coro-
napandemie aan de economie 
heeft toegebracht te compen-
seren, zal de overheid de vol-

gende jaren zwaar investeren in onze eco-
nomie, met financiële steun van Europa. 
De federale regering stelt daarover een 
plan op in overleg met de regio’s en de so-
ciale partners. 

De regering stelde een lijst voor van pro-
jecten die de overheid wil financieren 
om de economie in ons land weer zuur-
stof te geven. Het pakket aan voorstel-
len kreeg de naam ‘Plan voor herstel en 
veerkracht’. Vier grote pijlers daarbij zijn 
duurzame energie en mobiliteit, digita-
lisering, onderzoek en sociale cohesie. 
Een groot deel van het plan is gericht om 
ons land tegen 2050 klimaatneutraal te 
maken, onder meer met een bijkomend 
windenergiepark op de Noordzee en de 
renovatie van overheidsgebouwen om 

deze energieneutraal te maken. Meer dan 
de helft van de voorziene projecten past in 
een duurzame transitie.

Digitaal
‘Er wordt ook volop geïnvesteerd in digi-
talisering. Dat sluit aan bij de eisen van 
het ACV. Want naast de toevlucht tot te-

lewerk voor bedienden, is door corona de 
digitalisering in alle industriële taken en 
beroepen versneld. Het ACV vraagt bij dat 
digitaal transitieproces voldoende onder-
steuning van de werknemers. Zodat we de 
digitale kloof zo veel mogelijk dempen en 
zodat iedereen mee is’, zegt Renaat Hans-
sens van de ACV-studiedienst.

Ook voor mobiliteit is er aandacht in het 
plan. Zo moet het spoornet moderner en 
efficiënter. Want ook al wordt er het laatste 
jaar minder gependeld, zodra corona inge-
dijkt is, zal het woon-werkverkeer weer 
toenemen. Investeringen in duurzame 
mobiliteit ondersteunen de overgang naar 
een klimaatneutrale economie, dus moet 
openbaar vervoer aantrekkelijker worden 
gemaakt. ‘Daarnaast blijven we vragende 
partij voor de verplichte derdebetalersre-
geling voor openbaar vervoer, zodat werk-
nemers kosteloos alle openbaar vervoer 
kunnen gebruiken om van en naar het 
werk te gaan. Nu geldt die regeling enkel 
voor het treinverkeer. Ook moet werk wor-
den gemaakt van een wettelijke verplichte 
fietsvergoeding op federaal niveau, in 
combinatie met vlotte, comfortabele fiets-
verbindingen naar steden en bedrijventer-
reinen’, geeft Hanssens aan.

Bijna zes miljard
Het federale herstelplan wordt nu samen 
met de plannen van de deelstaten bij Eu-
ropa ingediend. De volgende maanden on-
derhandelt Europa met ons land over het 
plan, om in april een definitieve versie in 
te dienen. De totale kostprijs van de fe-
derale plannen bedraagt zo’n 1,6 miljard. 
Van Europa krijgt België 5,95 miljard euro, 
waarvan 1,25 miljard naar het federale ni-
veau gaat. Uit de voorlopige longlist zullen 
dus nog een aantal projecten sneuvelen, 
bijvoorbeeld als Europa oordeelt dat ze on-
voldoende aan de vooropgestelde criteria 
beantwoorden. Vlaanderen krijgt 2,25 mil-
jard van het totaalbudget.   

Vlaamse Week tegen Pesten 

Kazou kiest kleur tegen pesten
Eén kind op de zes in Vlaanderen wordt gepest tijdens de jeugdjaren. Eén 
kind op de dertig heeft er dagelijks mee te maken. (Cyber)pesten blijft tot op 
de dag van vandaag een hardnekkig probleem. Gericht en blijvend werk loont. 
‘Ook bij Kazou schenken we de nodige aandacht aan het thema pesten’, ver-
telt Robyn Paic, educatief medewerker bij Kazou. 

Een jaar lang tegen pesten
‘Monitoren krijgen tijdens de basiscursus 
informatie over hoe ze kunnen omgaan met 
pestgedrag’, geeft Robyn aan. ‘De cursisten 
leren het verschil tussen plagen en pesten, 
de verschillende vormen van pesten, de mo-
gelijke oorzaken en de gevolgen ervan. De 
cursisten krijgen een aantal tips en handvat-
ten om gepast te reageren op pestgedrag op 
vakantie, zowel tegenover het slachtoffer als 
tegenover de pester en de anderen. Hoe kun 
je pestgedrag op vakantie voorkomen? Hoe 
kun je als monitor de groep positief en pest-
vrij beïnvloeden? De monitoren bereiden zich 
spelenderwijs voor. Dit gebeurt bijvoorbeeld 

aan de hand van spelkaarten met concrete 
situaties op vakantie en rollenspelen waarbij 
ze zich inleven in de verschillende personen: 
pestkoppen, slachtoffers, meelopers en zwij-
gers. 

Online vrijwilligers
sensibiliseren
‘Tijdens de Week tegen Pesten brengen we 
dit thema bij Kazou extra onder de aan-
dacht. We doen een online actie waarbij we 
elke dag op sociale media een tip posten 
met bijhorende opdracht om als begelei-
der beter te leren omgaan met pestge-
drag’, vertelt Robyn. ‘De boodschap? Werk 

aan een goede sfeer in de groep, maak 
duidelijk dat pesten echt niet kan, vertel 
kinderen en jongeren waar ze terecht 
kunnen, geef ouders een plaats, praat 
over gevoelens en leer grenzen kennen.
We houden ook rekening met cyberpes-
ten want naast het offline leven mogen we 
het online leven niet negeren.’

‘Wij geven enkele tips maar verwijzen ook 
door naar de bestaande info rond pesten’, 
vertelt Robyn. Het Vlaams Netwerk en de 
partners werkten al heel wat actiefiches, 
oefeningen en spelen uit.  

>>> Meer weten of de andere tips 
al eens bekijken? 
Ga naar kieskleurtegenpesten.be 
of tumult.be/pesten. 

Loonindexering 
Deze maand stijgen de lonen met 0,77 
procent door een aanpassing van de in-
dex voor de sectoren metaalhandel (PSC 
149.04), garages (PC 112), edele metalen 
(PSC 149.03) en koetswerk (PSC 149.02).
 

Tussenkomst vervoer 
Sinds 1 februari verhoogt de tussenkomst 
van de werkgever in het privévervoer met 
1,95 procent voor de sectoren koetswerk 
(PSC149.02), edele metalen (PSC 149.03), 
metaalrecuperatie (PSC 142.01), elektri-
ciens (PSC 149.01), metaalhandel (PSC 
149.04), garages (PC 112). Voor de sector 
monteerders (PC 111.03) is er een verho-
ging van 0,77 procent. 

De mobiliteitsvergoeding stijgt met 0,77 
procent voor de sector elektriciens (PSC 
149.01) en de stand by- en uitrukvergoe-
ding stijgt met 0,77 procent voor de secto-
ren metaalhandel (PSC 149.04) en garages 
(PC 112). 

In het herstelplan van de federale regering gaat veel aandacht naar duurzame 
energie. Zo moeten er op de Noordzee twee windenergieparken komen.
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Robin Hood
De Grauwe haalt de befaamde kleine belegger aan. 
In de media kreeg die kleine belegger in het Ame-
rikaanse Gamestopverhaal regelmatig het charisma 
van Robin Hood toegedicht: stelen van de rijken en 
herverdelen onder de armen. Al speelt de kleine 
belegger doorgaans een iets meer bescheiden rol. 
Ook in ons land kennen we die mythische maar ano-
nieme groep van kleine beleggers. Maar hoe groot is 
die groep werkelijk? Relatief klein als het over be-
dragen gaat, blijkt uit cijfers waarover de Nationale 
Bank van België in mei 2020 berichtte. Het waren de 
resultaten van een bevraging uit 2017 bij 2 329 Belgi-
sche gezinnen over hun financiële situatie.

Een gemiddeld huishouden in de middenklasse bezit 
942 euro aan obligaties en 494 euro aan aandelen, 
tegenover bedragen van respectievelijk 21 400 euro 
en 28 503 euro bij de twintig procent rijkste Belgi-
sche huishoudens. ‘Onderschat zeker niet het aantal 
Belgen dat op een of andere manier beursproducten 
bezit’, zegt Paul De Grauwe. ‘Duizenden mensen, 

over alle lagen van de bevolking heen. Alleen beleg-
gen Belgen graag in de vorm van fondsen, vooral 
uitgegeven door banken en andere instellingen.’ Ook 
dat strookt met de bevindingen uit de enquête. Een 
gemiddeld huishouden uit de middenklasse geeft 
aan 16 procent van haar geld in beleggingsfondsen 
te stoppen, naast 20 procent in pensioensparen of 
andere levensverzekering.

Maar klein gewicht
Uitgedrukt in percentages stoppen velen onder ons 
een deel van het vermogen in financiële producten. 
Maar zodra we die investeringen uitdrukken in eu-
ro’s, vallen de bedragen in het niets bij de financiële 

De mythe van de kleine belegger

E ind januari waaide er een storm door Wall 
Street. Jonge internetgebruikers hadden 
de handen in elkaar geslagen om de mach-
tige hefboomfondsen een hak te zetten. 

Door met velen en met kleine bedragen aandelen te 
kopen van de winkelketen Gamestop, schoot de 
waarde van de verkoper van videospelletjes pijlsnel 
omhoog. Voor veel investeerders waren het de eer-
ste stappen op de beurs.

De kunstmatige beurswinst van Gamestop deed 
grote beleggers pijn. Zij hadden immers geld gezet 
op een dalende waarde van de winkelketen, shorten 
in het jargon. Het werd een beursclash, David tegen 
Goliath. In de dagen en weken erop normaliseerde 
de koers van het bedrijf wel weer enigszins, maar 
die ene beursdag moest Goliath zijn wonden likken.

Aasgieren
De Amerikaanse beurssaga kon op veel sympathie 
rekenen. Niet verwonderlijk, volgens Toon Vande-
velde, econoom-filosoof en emeritus hoogleraar aan 
de KU Leuven. ‘Die hefboomfondsen worden ook wel 
de aasgieren van de beurs genoemd, want ze zouden 
parasiteren op bedrijven die in moeilijkheden zitten 
en duwen ze er nog dieper in. Ze leven dus voor een 
deel van het leed van anderen. Nu werden ze zelf 
even in die situatie geduwd.’

‘Misschien druk ik het enthousiasme wat de kop in, 
maar eigenlijk is dat verhaal niets nieuws onder de 
zon.’ Op Paul De Grauwe, econoom en professor aan 
de London School of Economics, laat het avontuur 
van de kleine en jonge beleggers geen grote indruk 
na. ‘In de loop van de geschiedenis probeerden men-
sen al vaker op creatieve manieren beurskoersen te 
manipuleren. En er is op zich ook niks mis mee. Net 
zomin als met hefboomfondsen die inzetten op ver-
lies.’

‘Duizenden Belgen, in alle lagen van 
de bevolking, beleggen. Maar hun 
gewicht is beperkt’
PAUL DE GRAUWE, PROFESSOR ECONOMIE

TEKST  NILS DE NEUBOURG  

Met een klein budget grote beursspelers het vuur aan 
de schenen leggen. Met vereende krachten kregen klei-
ne beleggers in de VS dat eind januari in voor mekaar. 
Maar hoe groot is de rol van die kleine beleggers echt? 

David tegen Goliath op de beurs

Waar stopt de Belg zijn geld in? Waar zit het geld van de middenklasse?

  Zicht en spaarreke-
ningen

  Beleggingsfondsen
  Aanvullend pensi-

oensparen en le-
vensverzekering

  Andere financiële 
producten (zoals 
aandelen en obliga-
ties)

  20% (minst vermogend)
  21%-40% (minder vermogend)
  41%-60% (gemiddeld vermogend)
  61%-80% (meer vermogend)
  81%-100% (meest vermogend)
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investeringen van de rijkere huishoudens.  ‘Het klopt 
tegelijkertijd dat het gewicht van de middenklasse re-
latief klein is’, licht Paul De Grauwe ook die andere 
kant toe. In omvang blijkt het idee van de kleine beleg-
ger dus vooral een mythe. Want hoewel die kleine be-
legger wel degelijk bestaat, zijn de bedragen relatief 
klein tegenover de grote beursspelers.

Vandevelde ziet goede redenen voor de terughou-
dendheid van de middenklasse. ‘We horen vaak dat de 
Belgische spaarder conservatief is en meer zou moe-
ten beleggen, maar het echte speculeren heeft toch 
behoorlijke risico’s. Het is raadzaam om die risico’s te 
spreiden en vooral, maar een deeltje van je spaargeld 
op die manier te beleggen.’
 
Dan rijst de vraag waarom de relatief onbeduidende 
kleine belegger de inzet is geworden in de discussie 
over het belasten van beurswinsten. Volgens Vande-
velde is het eenvoudig: ‘De boodschap dat vooral de 
kleine belegger getroffen wordt door dat soort belas-
tingen, behoort gewoon tot het lobbywerk ertegen. Te-
gelijkertijd zou een deel van de beurswinst afdragen 
gewoon logisch zijn. Als je daar los van ideologie over 
nadenkt, zou je pleiten voor een gelijkaardig belasting 
van alle inkomsten, wat de oorsprong ook is. Want er 
is geen reden om winst uit kapitaal anders te belasten 
dan winst uit arbeid. Dat is nu wel het geval.’

Miskleun
Bij het tot stand komen van de federale regering in 
2020 kwam de linkerzijde met de effectentaks als 
overwinning uit de voorafgaande onderhandelingen. 
Het zou de grootste schouders meer laten bijdragen 
in deze economisch moeilijke tijden. Maar De Grauwe 
spreekt zich scherp uit tegen die effectentaks. ‘Het is 
een miskleun geworden. De grote jongens ontsnap-
pen eraan, want zij beleggen op manieren die de ef-
fectentaks ongemoeid laat, zoals bijvoorbeeld aande-
len op naam. Het plan om de sterkte schouders een 
bijdrage te laten betalen mislukt zo compleet. Of het 
was misschien wel nooit echt de bedoeling en moest 
dienen als rookgordijn’, vraagt de econoom zich reto-
risch af. 

Voor Toon Vandevelde is het idee achter de effecten-
taks wel waardevol en ook logisch, maar ook wil hij de 
regels bijgeschaafd zien en vooral een Europese di-
mensie krijgen. ‘Anders blijft het geld zich verplaatsen 
naar waar het interessanter is. Kapitaal is namelijk 
mobieler dan arbeid. Natuurlijk kan je met een Euro-
pese aanpak nog steeds met je geld naar belastingpa-
radijzen als de Kaaimaneilanden vluchten, maar seri-
euze banken willen daar ook minder en minder mee 
te maken hebben.’

Paul De Grauwe pleit voor een andere aanpak: ‘Een 
vermogensbelasting is een veel beter idee. Want ef-
fecten zijn maar een deel van het vermogen van de 
welgestelden. Als je alleen dat stukje van hun kapitaal 
belast, gaan ze wel andere vormen zoeken om zo de 
belasting te ontlopen.’ In tegenstelling tot de effecten-
taks wil De Grauwe voor de vermogensbelasting een 
belastingtarief die naam waardig. ‘Niet 0,15 procent, 
zoals bij de effectentaks, maar hoger en toenemend 
naarmate de rijkdom stijgt.’ Niet heel onlogisch, vindt 
ook Vandevelde. ‘Onderzoek laat zien dat de gegoede 
klasse immers meer winst haalt uit iedere belegde 
euro dan de middenklasse. Dat vergroot op zijn beurt 
weer de ongelijkheid.’ 

De mythe van de kleine belegger

‘Voor mensen van vreemde origine is 
een diploma geen gouden ticket’
MAARTEN HUVENNE, UNIA

Waar zit het geld van de middenklasse?

Ongelijkheid op Vlaamse 
arbeidsmarkt groeit  
door corona

Discriminatie

De coronacrisis heeft de ongelijkheid op de Vlaamse arbeidsmarkt vergroot. 
Dat blijkt uit onderzoek van zowel de SERV als van gelijkenkansencentrum 
Unia en de FOD Werkgelegenheid.

TEKST  SIMON BELLENS

Voor groepen die al benadeeld waren op de 
arbeidsmarkt, zoals mensen met een mi-
gratieachtergrond of met een arbeidshan-
dicap, slaat de coronacrisis extra hard toe. 

Dat toont een studie aan van de Commissie Diversi-
teit die voor de Sociaal-Economische Raad Vlaande-
ren (SERV) de impact van de coronacrisis op de ar-
beidsmarktpositie van kansengroepen onderzocht. 
29 procent van de mensen geboren buiten de EU en 
21 procent van de mensen met een arbeidshandicap 
leden tijdens de crisis tijdelijk of permanent baan-
verlies tegenover respectievelijk 14 en 15 procent 
van de bevolking. 

‘Die groepen zijn oververtegenwoordigd in de zwaarst 
getroffen sectoren, zoals de horeca of de bouwsector, 
maar werken ook vaker met een deeltijds of uitzend-
contract’, licht nationaal secretaris van het ACV en 
voorzitter van de Commissie Diversiteit Ann Vermor-
gen toe. ‘Een stageplek vinden of duaal leren, waarbij 
je op de werkvloer een beroep aanleert, is door de 
coronacrisis dan weer moeilijker, waardoor de jeugd-
werkloosheid toeneemt bij kwetsbare jongeren die 
sneller het onderwijs verlaten. Koppel daaraan de 
gedwongen digitalisering, waarvoor mensen in ar-
moede vaker de juiste apparatuur of wifi ontbreken, 
en je ziet de vicieuze cirkel. Precies de groepen die 
al voor de crisis de grootste drempels op de arbeids-
markt ervoeren, zijn nu de eerste slachtoffers.’ 

Diploma
De arbeidsmarktintegratie van kwetsbare groepen is 
in Vlaanderen al langer een zere plek. Recent lichtte 
gelijkenkansencentrum Unia zijn laatste Socio-Eco-
nomische Monitoring toe, waarin het samen met de 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
kijkt naar de positie van mensen met een migratie-
achtergrond op de arbeidsmarkt. Daaruit bleek dat 
de arbeidsmarktintegratie van die groep slechts 
langzaam en mondjesmaat verbetert. 

Hoewel het rapport dateert van voor het begin van de 
coronacrisis, biedt het verklaringen voor de ongelijke 
impact van de crisis, vertelt Maarten Huvenne van 
Unia. ‘We zien een echte kloof op de arbeidsmarkt 
tussen mensen van Belgische en van vreemde ori-
gine. De werkzekerheid ligt voor die groep flink lager. 
Zelfs bij een gelijk diploma krijgen ze geen gelijke 
kansen op de arbeidsmarkt, dat is een van de rede-
nen waarom ze vaker werken in precaire banen en 
sectoren. Voor mensen van vreemde origine is een 
diploma geen gouden ticket. Bij elke Monitoring kun-
nen we daarvoor steeds meer verklaringen uitslui-
ten, en wordt discriminatie waarschijnlijker. Omdat 
de coronacrisis hen harder treft, wordt het alsmaar 
dringender om die discriminatie te kunnen opsporen, 
bijvoorbeeld met praktijktesten.’

Relance
‘Het is nodig om inclusiviteit al van meet af aan in de 
relanceplannen in te bouwen, en niet pas achteraf’, 
roept Ann Vermorgen de overheden op. ‘We hebben 
álle talenten nodig. We weten immers nu al dat we 
binnenkort handen te kort zullen hebben in bijvoor-
beeld de zorg en het onderwijs.’ Maar net nu wijzigt 
de Vlaamse regering het inburgeringstraject voor 
nieuwkomers. Voortaan moeten zij zelf betalen voor 
gestandaardiseerde taalcursussen en –testen, en 
moet wie na twee jaar te weinig heeft gewerkt, een 

bijkomende taaltest afleggen. ‘Dat treft vooral 
mensen die al een grotere kans hebben op 

armoede. De Vlaamse regering verhoogt 
een drempel die al hoog was. Taal is erg 
belangrijk, maar dat kan je misschien 
net goed aanleren op de werkvloer.’ 
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en een vast stramien. Na de opleiding worden ze ook 
serieus opgevolgd om werk te zoeken in de sector. 
Als ik ze later tegenkom, zijn ze nog enthousiast en 
dankbaar.’

Intimiderend
Aan motivatie ontbreekt het de cursisten van Guy dus 
niet. ‘Daar zijn ze eigenlijk al op geselecteerd voor ze 
bij mij komen’, zegt hij. ‘Ze moeten veel moeite doen 
om aan de praktijkopleiding te mogen beginnen. Niet 
iedereen die aangeeft met een bus of vrachtwagen te 
willen rijden, slaagt voor de eerste testen die peilen 
naar motivatie en attitude. Iemand die snel agressief 
wordt, valt meteen uit. Daarna moeten ze al eens 
een traject meevolgen, ‘s ochtends de vroegste rit 
of op een drukke lijn. Soms opent dat ook de ogen. 
Pas als dat allemaal goed verloopt, komen ze in het 
opleidingstraject, en beginnen de theoretische exa-
mens. Maar daarvoor zijn er al velen uitgevallen. Als 
ze dan eindelijk aan het stuur zitten, zijn ze nog maar 
zo kort verwijderd van hun einddoel dat het grootste 
deel niet meer wil opgeven.’ (lacht)

‘Maar de eerste keer is het heel intimiderend om 
met een groot voertuig te rijden. Het is groter dan je 
living en je moet ermee door de stad. Dat geeft veel 
stress, ze dromen er ‘s nachts van. Daarin zie je hen 
geleidelijk groeien. Hun verantwoordelijkheid wordt 
hen ook erg ingepeperd, het is niet niets om met een 

bus vol mensen te rijden. Ze worden de kapitein op 
het schip en krijgen meer zelfvertrouwen.’ 
‘Voor sommigen is dat rijbewijs het eerste diploma 
dat ze in hun leven behalen, en een waarmee ze 
bijna gegarandeerd werk zullen vinden. Zelf heb ik 
ook geen hogere studies gedaan, maar soms zie ik 
mensen die schooluitvallers waren op hun veertien 
jaar. Ze geraken een beetje op de dool en belanden 
soms in de kleine criminaliteit. Als ze dan dertig jaar 
zijn en getrouwd met kinderen, hebben ze geen werk 
of diploma.’

Persoonlijk
‘Er is niet veel voor nodig om op de sukkel te gera-
ken’, heeft Guy geleerd van de persoonlijke contac-
ten met zijn cursisten. ‘Je smeedt op die paar weken 
een nauwe band. Ik herinner me een man van 48 jaar 
die nooit van werk wou veranderen, maar plots zijn 
baan verliest door een herstructurering. Op hetzelf-
de moment loopt zijn huwelijk op de klippen, hij vindt 
niet meteen een nieuwe baan … en die persoon zit 
plots alleen met een uitkering waarmee hij eigenlijk 
niet rondkomt. Dat zijn mensen die een leven hebben 
zoals ik, maar doordat het ene ongeluk bij het ande-
re komt, ziet het leven er plots helemaal anders uit.’

‘Zulke verhalen hebben mijn ogen geopend. Som-
mige dingen wist ik niet voor ik aan dit beroep be-
gon. Zelf heb ik bijvoorbeeld altijd vaste contracten 

‘Voor sommigen is dat rijbewijs 
het eerste diploma dat ze  
in hun leven halen’

Ooit was hij zelf bus- en vrachtwagenchauf-
feur, nu leidt Guy (61) al bijna twintig jaar 
VDAB-cursisten zwaar vervoer op en 
neemt hij examens af. Voor velen een lang-

verwacht rechtstreeks ticket naar vast werk, want 
de vraag naar chauffeurs met een rijbewijs C 
(vrachtwagen) of D (bus) is hoog. ‘De gemiddelde 
leeftijd van buschauffeurs in Vlaanderen is 55 of 56 
jaar’, zegt Guy. ‘Jaarlijks gaan er honderden op pen-
sioen en de lat ligt hoog om het rijbewijs te halen. De 
instroom van nieuwe mensen loopt achter.’ 

Alleen werkzoekenden volgen bij de rijschool 
van de VDAB les in het kader van een ge-
subsidieerde beroepsopleiding, heel an-
ders dan bij privérijscholen. ‘Daar vind 
je kandidaten die twee-, drieduizend 
euro kunnen investeren in een rij-
bewijs. Daar is bij ons geen spra-
ke van. Onze cursisten zijn niet 
de mensen uit de hogere mid-
denklasse, en dat bedoel ik ab-
soluut niet pejoratief.’

Hun profiel is erg divers, vertelt Guy: 
‘Veertigers en vijftigers die een leven lang 
met de vrachtwagen hebben gereden maar zich 
willen omscholen tot buschauffeur, een Belgische 
mevrouw die vertelt dat ze geen huisvrouw meer wil 
zijn en halftijds met de bus wil rijden, of stedelijke 
jongelingen met een migratieachtergrond die vast 
werk zoeken. Het valt mij op dat de opleiding in de 
Marokkaanse gemeenschap over de tongen gaat. 
Regelmatig krijg ik een cursist via zijn neef of ken-
nis. Ze zien van elkaar dat ze werk vinden met een 
valabel loon.’

‘Die mensen komen vaak uit een opeenstapeling van 
tijdelijke banen. Ze sukkelen bijvoorbeeld al jaren 
van het ene naar het andere korte klusje in de ha-
ven van Antwerpen, maar vallen daarna steeds weer 
terug op een werkloosheidsuitkering. Ineens veran-
dert dat leven door een rijbewijs. Ze grijpen die kans 
met beide handen, en vinden zo een vast inkomen 

‘De eerste keer is het heel intimiderend
om met een groot voertuig te rijden.
Het is groter dan je living en je moet
ermee door de stad’
GUY, RIJINSTRUCTEUR

Elke maand laten we iemand aan het woord die vanuit zijn of haar werk naar de wereld kijkt.
Deze keer is dat RIJINSTRUCTEUR GUY*.

TEKST  SIMON BELLENS  
ILLUSTRATIE   PETER GOES

Mensen opleiden om een knelpuntberoep onder de knie te krijgen is een 
vak apart, en zeker als je dat doet in de intieme beslotenheid van  
een rijcabine. ‘Je smeedt een nauwe band tijdens de opleiding.’
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ZO 
ZIT DAT

Dertig dagen bewegen in het groen 
is voldoende om beter te slapen, je 
concentratie te verhogen en stress 
te verminderen. Een wandeling in 
het bos verbetert ook je zelfver-
trouwen en je humeur. Bovendien 
word je productiever, vitaler en so-
cialer. Deze (gezondheids)voorde-
len kwamen naar voren uit een on-
derzoek door BOS+ en CM Gezond- 
heidsfonds voor de beweegcam-
pagne 30-30. Dat is dertig dagen 
lang elke dag (minstens) een half 
uur bewegen in het groen.

Nog beter is dat de onderzoekers 
een duurzaam resultaat zagen. De 

Samen met de andere sociale part-
ners gaf het ACV in de Nationale 
Arbeidsraad een positief advies 
voor wettelijk recht op betaald 
verlof voor vaccinatie. Deze wette-
lijke regeling zal wellicht eind deze 
maand in werking treden. 

Werknemers krijgen de nodige tijd 
om zich te laten vaccineren. Hoe-
veel tijd dit precies is, hangt af van 
de tijd nodig om zich te verplaatsen 
naar het vaccinatiecentrum, zich 
effectief te laten vaccineren, en 
terug te keren. Normaliter zal dit 
slechts een gedeelte van de werk-
dag in beslag nemen. De werkne-
mer krijgt voor die nodige tijd zijn 
normale loon doorbetaald.

positieve effecten bleven. Een 
maand na  de  30-30-campag-
ne was het stressniveau nauwelijks 
verhoogd en  bleef  de mentale ge-
zondheid ongeveer op hetzelfde 
peil.  En wat nog blijvend  was? De 
bewustwording van het belang van 
bewegen en tijd doorbrengen in de 
natuur.

Zelf de voordelen ervaren?  Be-
weeg tot en met 4 april 30 dagen 
lang, 30 minuten per dag in het 
groen. Bewegen kan in alle moge-
lijke vormen en formaten: van lo-
pen, wandelen en fietsen tot yoga, 
geocache of touwspringen. Regis-

De werknemer moet het recht op 
de betaalde afwezigheid staven 
met de bevestiging van de afspraak 
door het vaccinatiecentrum. Alles-
zins mag de werkgever geen attest 
van effectieve vaccinatie vragen, 
aangezien dit een medisch gege-
ven is. Uiteraard moet het vacci-
natieverlof wel gebruikt worden 
waarvoor het bedoeld is. 

Bovendien moet de werknemer 
zijn werkgever onmiddellijk op de 
hoogte brengen van zijn afwezig-
heid, zodra hij het tijdslot ontvangt 
waarop hij zich kan laten vaccine-
ren.

treer je via www.30-30.be. Je ont-
vangt tips en inspiratie en kunt een 
persoonlijk dagboek bijhouden. Of 
vorm met familie, vrienden, buren 
of collega’s een virtuele groep om 
elkaar te motiveren.

Bovendien bouw je mee aan een 
groenere omgeving. Na de cam-
pagne wordt er per actieve deelne-
mer een boom geplant. Zo draag je 
als deelnemer je boompje bij aan 
een gezond Vlaanderen. 

>>> Vanaf 6 maart kun je weer 
meedoen met 30-30. 
www.30-30.be

Wellicht zullen burgers die zich 
wensen te laten vaccineren, min-
stens in bepaalde gevallen de mo-
gelijk krijgen hiervoor een alterna-
tieve datum te kiezen. De sociale 
partners spraken hierbij af dat de 
werkgever ook in dergelijke ge-
vallen geen druk mag leggen op 
de werknemer om zich buiten de 
werkuren te laten vaccineren.

Het ACV dringt er ook op aan dat 
ook personen in een opleiding op 
de werkvloer recht krijgen op dit 
verlof. 

Verbetert je humeur door te bewegen 
in de natuur?

Heb ik recht op betaald vaccinatieverlof?

Hoe sociaal is de onderneming waar ik werk?

30-30-CAMPAGNE

KLEIN VERLET

EINDEJAARSPREMIE

Word je veel betaald, of minder 
dan bij andere bedrijven in de sec-
tor waar je werkt? Zijn er relatief 
veel of weinig uitzendkrachten in je 
onderneming aan de slag? Ligt de 
productiviteit hoog? Dat – en nog 
vele andere dingen – kun je checken 
dankzij een online tool van het ACV.

Elk jaar maakt het ACV een rang-
schikking van Belgische bedrijven 
op basis van sociale criteria. Die 
informatie komt uit de jaarlijks 
gepubliceerde jaarrekeningen van 
die bedrijven, en meer specifiek 
vooral uit de sociale balans. Dit 
laat toe om berekeningen te doen 
van het gemiddelde loon, de loon-

kloof tussen mannen en vrouwen, 
de evolutie van de tewerkstelling, 
het gebruik van uitzendkrachten, 
de belastingen die ze betalen, de 
investeringen in formele opleiding, 
het percentage van contracten van 
onbepaalde duur, de scholings-
graad, enzovoort.

Meer dan 4 800 bedrijven werden zo 
beoordeeld. Vzw’s zitten niet in de 
rangschikking, evenmin als scho-
len, steden of gemeenten, OCMW’s 
of overheidsinstellingen. Ook ban-
ken en verzekeringen, ziekenhui-
zen en rusthuizen komen niet voor 
in de lijst, omdat ze een afwijkende 
jaarrekening moeten indienen.

De meest recente ranglijst is opge-
steld op basis van cijfers uit 2019. 
Je surft naar www.hetacv.be/re-
kentool/sociale-benchmarking. Je 
geeft de naam van de onderneming 
op – of het ondernemingsnummer 
– en je klikt verder om te kijken 
welke plaats jouw onderneming 
in de ranglijst inneemt. Dat kun je 
zowel nationaal of per regio doen, 
maar ook voor de sector waar je 
onderneming actief is. 

>>> www.hetacv.be/rekentool/ 
sociale-benchmarking

gehad, ik had geen benul van die interimeconomie. 
Maar dan hoor je van een fabriek in de haven die naar 
drie verschillende uitzendkantoren tegelijk belt om 
iemand te vinden en de eerste die opdaagt krijgt het 
werk, maar de twee anderen die net daarna aanko-
men, mogen afdruipen. Zo ga je toch niet met mensen 
om?’

Srebrenica
Sommige cursisten zijn nog maar net in België. ‘Een 
jongeman uit de Hoorn van Afrika vertelde me over 
zijn reis: met de camion door de woestijn, miserie in 
Libië, met een bootje over de Middellandse Zee naar 
Italië … tot bij mij in de bus. Had ik op voorhand gewe-
ten wat ik zou meemaken toen ik begon te wandelen uit 
mijn dorp, ik had het niet gedaan, vertelde hij. Toen ik 
pas begon bij de VDAB, was er een grote instroom van 
mensen uit de nasleep van de oorlog in Joegoslavië. 
Het aantal cursisten uit Srebrenica paste niet in één 
bus. Vandaag zie ik veel Irakese en Syrische kandida-
ten. Het zijn natuurlijk niet altijd oorlogsvluchtelin-
gen. Van mensen die recent uit Marokko of Iran naar 
België zijn gekomen, leer ik hoe weinig perspectief er 
in hun land is.’

Alsof alle conflicten vroeg of laat hun weg vinden naar 
de instructeurscabine van Guy. ‘Als ik begin na te den-
ken over al die jaren,’ zucht hij, ‘heb ik al wat verhalen 
gehoord. Maar ik heb ondervonden dat mensen uit 
oorlogsgebied niet graag over dat verleden vertellen. 
Zeker als ze moesten vluchten toen ze al ouder waren, 
zijn ze heel discreet over de branden en moordpar-
tijen. Ik ga die verhalen ook niet uitlokken. Ze willen 
dat afsluiten. Ze willen buschauffeur worden en de 
oorlog vergeten. Van een jonge gast uit Srebrenica 
weet ik hoe zijn vader en moeder en ganse familie op 
het centrale plein met een machinepistool zijn neer-
geschoten. Hij was daarbij als kleine jongen van zeven 
of acht jaar. Zijn grootvader had hem in zijn armen en 
zei: Als je mij doodschiet, moet je hem ook afmaken, en 
ze hebben hem laten lopen.’

Maar het maatschappelijke debat over migratie en 
vluchtelingen kan ruw en ongenadig zijn. ‘Dat is zon-
de, echt zonde’, vindt Guy. ‘Ik zie mensen die zich dub-
bel plooien om vooruit te geraken in het leven. Geluk-
kig zit ik in een sector waar de vraag naar chauffeurs 
zodanig groot is, dat bedrijven niet discrimineren, ze 
kunnen het zich niet veroorloven om kieskeurig te 
zijn.’

De sociale kanten van zijn beroep hebben Guys kijk 
op de wereld verruimd. Zelf wilde hij al van jongs af 
aan chauffeur worden. ‘Ik heb zelf mijn rijbewijs be-
taald, nooit gedopt, en ik dacht dat iedereen zo zijn 
plan kon trekken’, besluit hij. ‘Maar dat was te veel 
vanuit mezelf bekeken. Sommige mensen zijn niet 
mondig of sociaal vaardig genoeg en moeten even bij 
de hand genomen worden. Een klein duwtje kan won-
deren doen, en dan gaat er een wereld open waarvan 
ze eerst geen benul hadden.’ 
 

*Guy is een pseudoniem

‘Ik ga geen oorlogstrauma’s 
uitlokken, dat willen ze afsluiten.  
Ze willen buschauffeur worden 
en de oorlog vergeten’
GUY, RIJINSTRUCTEUR
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MET VERHOOGDE TEGEMOETKOMING

Tijdelijk sociaal 
energietarief
Als je de verhoogde tegemoetkoming krijgt, 
dan heb je recht op het sociaal energietarief 
gedurende de periode van 1 februari tot 31 
december 2021. Je leverancier zal de korting 
voor gas en elektriciteit automatisch toeken-
nen. Je hoeft er dus zelf niets voor te doen. 
De korting zal pas in het tweede trimester ver-
rekend worden op je factuur, maar zal ook gel-
den voor de periode ervoor.

SCHOONMAAKSECTOR

Verzekering 
ambulante zorg
Werknemers in de schoonmaaksector (PC 
121) zijn voortaan verzekerd voor ambulante 
zorg. Het Sociaal fonds voor de schoonmaak 
staat in voor de aansluiting van de werkne-
mers bij verzekeraar AXA. De werknemers 
kunnen vanaf nu bij AXA de documenten van 
medische onkosten indienen voor een tege-
moetkoming. De kosten vanaf 1 juli 2020 kun-
nen ingediend worden. Alle werknemers kre-
gen een brief met de nodige info.

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

Vrijwilligers in de kijker
Van 27 februari tot 7 maart is het Week van de 
Vrijwilliger. Beweging.net wil de vrijwilligers – 
letterlijk – in de kijker zetten, op de website 
www.100jaarbeweging.be. Ken jij of ben jij 
een vrijwilliger die een ereplaatsje verdient? 
Plaats dan foto’s of filmpjes van deze persoon 
op de Facebookpagina ‘deweekvandevrijwil-
liger’ of op jouw eigen Instagram of Twitter-
pagina met de hashtag #vrijwilligerindekijker. 
Heb je geen sociale media? Dan kun je tijdens 
de Week van de Vrijwilliger rechtstreeks foto’s 
toevoegen op de site.

>>> www.100jaarbeweging.be

CM ZOEKT 
  HR Business partner

100 % - onbepaalde duur  - West-Vlaanderen
  Netwerkcoördinator

100 % - onbepaalde duur  - Antwerpen
  2 Educatief medewerkers Samana

100 % - onbepaalde duur  - Vlaams-Brabant 
en West-Vlaanderen

  Adviserend artsen
100 % - onbepaalde duur  - West-Vlaanderen

  2 IT Service Desk medewerkers 
100 % - onbepaalde duur  - Oostende/Kortrijk 
100 % - bepaalde duur -  Kessel-Lo
www.cmjobs.be

PASAR ZOEKT
  Coördinator campagne- en bewegingswerk 

vrije tijd
100 % - onbepaalde duur - Schaarbeek
www.pasar.be

ACV ZOEKT
  Uptime engineer

100 % - onbepaalde duur - Schaarbeek
vacatures.hetacv.be

VACATURES

Genieten aan het Italiaanse Lago Maggiore

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

Je verblijft in de gezellige stad Verbania in een gerenoveerd 
klooster aan de oevers van het Lago Maggiore. Tijdens deze 
reis bewonder je onder meer de Borromeïsche eilanden, Lago 
d’Orta en Rocca di Angera.

Op naar een onvergetelijke zomer!
Sinds begin februari kan je je inschrijven om komende                  
zomer als vrijwilliger mee te gaan op werkvakantie. Ontdek        
alle   

Reis mee met de bus van 15 tot 22 juni 2021 voor 890 euro. 
Je kan op de bus stappen in Antwerpen en Gent. Met het 
vliegtuig reis je van 14 tot 21 september 2021 naar Verbania 
voor 1 195 euro. De toeslag voor een single kamer bedraagt 
telkens 95 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.

   mogelijke bestemmingen en functies op onze website          
www.intersocwerkvakanties.be en geef je beschikbare data en 
voorkeuren op via je online profiel.

Corona heeft veel werknemers 
verplicht doen thuiswerken. Toch 
was daar in veel bedrijven niet 
echt een gepast afsprakenkader 
voor. Dat is nu verholpen door 
een cao telethuiswerk.

TEKST  WIM TROCH

Eindelijk regeling  
voor thuiswerk

Nieuwe cao

Een van de belangrijkste maat-
regelen om corona in te dijken 
is om – waar dat kan – thuis te 
werken. ‘We stellen echter vast 

dat er in veel ondernemingen na al die 
maanden nog altijd geen goede afspra-
ken zijn’, zegt Mathieu Verjans, natio-
naal secretaris van het ACV. ‘Daarom 
sloten we een nationale, interprofes-
sionele cao om onwillige bedrijven toch 
te verplichten afspraken te maken. De 
nieuwe cao telethuiswerk bevat een 
duidelijk kader waarbinnen op onder-
nemingsvlak minimaal afspraken ge-
maakt moeten worden.’
 
De nieuwe cao is van toepassing op te-
lethuiswerk dat door de overheid aan-
bevolen of verplicht is. De cao wordt 
afgesloten voor bepaalde duur tot 31 
december 2021. De bedoeling is vooral 
om ondernemingen die nog geen de-
gelijke omkadering hebben voor het 
telethuiswerk te dwingen hierover nu 
afspraken te maken.
 
Telefoonkosten
In de cao zitten minimumafspraken, 
onder andere over werklast. Een on-
derneming kan verdere afspraken ma-
ken – individueel of via een collectieve 
arbeidsovereenkomst – maar wel altijd 

met respect voor het sociaal overleg. 
Zo moeten er afspraken worden ge-
maakt over de nodige apparatuur en 
(technische) ondersteuning, net als 
over de kosten voor internet- en tele-
foongebruik. Ook het ‘recht op decon-
nectie’ zit in de cao. Dat betekent dat 
er niet verwacht mag worden dat je ’s 
avonds of in het weekend je mails leest 
of telefoons beantwoordt.
 
Het onderdeel Welzijn verplicht de 
werkgever om de thuiswerkers grondig 

te informeren over de preventiemaat-
regelen die de onderneming neemt om 
de risico’s verbonden aan het telethuis-
werk tegen te gaan. Daarbij moet onder 
andere gewezen worden op de correcte 
inrichting van de werkpost en het be-
lang van een degelijk scherm, maar 
evengoed op de psychosociale risico’s 
verbonden aan het telewerk. 

>>> www.hetacv.be/telewerk
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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

Zicht krijgen op waar het beleid in een gemeente zoal mee bezig is, valt niet altijd mee voor de gewone 
burger. Daarom ontwikkelde Beweging.net samen met de Ugent de Gemeentelijke Spiegel. Een handig 
instrument dat mensen uit het beleid, professionals en geïnteresseerden bijeen brengt. Alleen is dat in 
deze verwarrende tijden fysiek niet mogelijk. In Denderleeuw laten ze het niet aan hun hart komen en 
organiseerden een online-versie van de spiegel. Een gesprek dat o.m. leidde tot inzichten over 
interessante premies die de gemeente geeft voor renovatie van verouderde woningen. ‘Ook voor 
mensen met een klein inkomen. Iedereen moet mee in Denderleeuw.’ Klonk het vastberaden...

Met de Gemeentelijke 
spiegel wil Beweging.
net de vinger aan de pols 
houden van wat leeft en 

heerst in de steden en gemeenten in Midden-
Vlaanderen. Kort geschetst: de universiteit 
van Gent verzamelde een massa cijfers rond 
diverse beleidsthema’s in onze gemeenten. 
Door die met mekaar te gaan vergelijken krijg 
je een zicht op de situatie in de gemeente. 
Wanneer je daar dan ook nog over in gesprek 
gaat met beleidsmensen en professionals 
krijg je verbazingwekkend veel inzicht. 

Gemeentelijke spiegel 
Onlangs kwamen Jan De Nul en Sofie Ren-
ders (beiden schepen in Denderleeuw) sa-
men met enkele professionals uit het CAW 
Oost-Vlaanderen, Familiehulp, CLB en SHM 
Denderstreek. Zij hadden het  met mensen 
van het plaatselijk Bewegingspunt uitvoerig 
over huisvesting en gezondheid en welzijn. 
De kadering zorgt ervoor dat zaken anders 
bekeken worden. Wat dan weer zorgt voor 
begrip of juist nog meer onbegrip. In het 
tweede geval is het de bedoeling om hiermee 
dan zeker aan de slag te gaan. 

Tijdens het gesprek ging het o.a. over een 
aantal nieuwe premies die de gemeente te-
gen april wil invoeren. Een gevelrenovatie-
premie, een subsidie voor het aanpassen 
van de woning aan zorgnoden en een pre-
mie ‘basisveiligheid’ moeten mee voor een 
energiezuiniger, gezonder, kwaliteitsvol en 
duurzaam woonaanbod zorgen.

Premies
Zo wil de gemeente het verouderd woning-
patrimonium opwaarderen en het energie-
zuinig verbouwen stimuleren. Wanneer 
mensen in de straten in de as tussen Dorp 
en stationsbuurt met hun huis aan de slag 
gaan, komt dit zowel de omgeving, het kli-
maat als de uitstraling van de buurt ten goe-
de. Daarnaast is er ook nog de subsidie ‘wo-
ning aanpassen aan zorgnoden’. Speciaal 
voor mensen die thuis willen blijven wonen 
en daarvoor de nodige aanpassingswerken 
moeten uitvoeren. Vanzelfsprekend voor 
ouderen, maar ook voor bewoners met spe-
cifieke zorgbehoeften. 

Iedereen meekrijgen
Ook de premie ‘basisveiligheid voor mensen’ 
is er voor wie niet over de nodige middelen 
beschikt om belangrijker renovatiewerken 
te doen in de woning. “Met die premies kun-
nen we  in vier woningen per jaar het opstij-
gend vocht behandelen, de elektriciteit con-
form maken enz. Iedereen moet mee, ook zij 
die het financieel normaal gezien niet aan-
kunnen. Dat is het motto in Denderleeuw. 

De nieuwe premies kunnen vanaf 1 april aan-
gevraagd worden. www.denderleeuw.be 

>> > Meer info: www.gemeentelijkespie-
gel.be

Gemeentelijke spiegel zorgt voor interessante nieuwe inzichten

Premies woonrenovatie ook 
voor Denderleeuwenaars met 
een klein inkomen

Wij ook.

Je investeert liever in
je dorpskern dan
in kernwapens?

Dan hebben we dat alvast gemeen. Wie klant 
wordt bij vdk bank, investeert in duurzame sociale 
en lokale initiatieven. In een mooiere straat, 
lievere buurt, toffere wereld. In wat jij belangrijk 
vindt, en wij ook. Want je bank, dat ben jij.
Wij geven echt zin aan je spaarcenten en meteen 
wordt ook je hele buurt er beter van. Zo zijn we
er samen voor iederéén.

Je sociale kant laten zien? Kom eens langs voor 
een babbeltje. Maak een afspraak in een kantoor 
in je buurt op www.vdk.be/afspraak.

210126_vdk_Imagocampagne-voorjaar_advertentie_visie.indd   1210126_vdk_Imagocampagne-voorjaar_advertentie_visie.indd   1 28/01/2021   10:4128/01/2021   10:41

Mensen adopteren 
boompjes in 
Geraardsbergen, Ninove 
en Haaltert 
Adopteer een boompje en 
zorg mee voor propere lucht
In maart wil de stad Geraardsbergen 
500 boompjes rijker zijn. Daarvoor 
neemt het plaatselijke Bewegingspunt 
samen met Natuurpunt de hand-
schoen op. Iedere inwoner van de Ou-
denbergstad kan zo’n boompje gratis 
adopteren. En er zorg voor dragen. 
Want dat zou de luchtkwaliteit bijzon-
der veel goeds schenken

In heel wat gemeenten en steden van 
onze regio vinden dergelijke boom-
plantacties plaats. Voor Beweging.net 
is het een ideale opvolger van het AIR-
bezenproject: “Toen ondervonden we 
dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen 
best een stevige ‘boost’ kon verdra-
gen. Het aanwezige fijn stof kan im-
mers voor hel wat gezondheidsproble-
men.” Verklaart Erik Van Laecke van 
Bewegingspunt Geraardsbergen. De 
beweging beloofde toen om regelma-
tig acties te ondernemen die de lucht-
kwaliteit bevorderen. “Bomen zijn ide-
aal om CO2 uit de lucht te halen om 
het dan om te zetten in zuurstof en bio-
massa (zoals hout, blad en wortels). 
De zuurstof geven ze af aan de lucht. 
Daarnaast zorgen bomen ook voor bio-
diversiteit en verkoeling tijdens hitte-
periodes in de zomer. Hun blaadjes fil-
teren ook een deel fijn stof uit de 
lucht.” Alleen maar voordelen dus. 

Afhalen 
Ook in Haaltert en Ninove vindt een 
dergelijke actie plaats. Wil je er meer 
over weten, neem dan contact op met 
liesbeth.soetens@beweging.net. Op 
zaterdag 6 maart kunnen de Ger-
aardsbergenaars die zich inschreven 
tussen 9 en 17 uur hun boompje opha-
len op de parking van het Arjaanthea-
ter.  In Ninove en Haaltert gebeurt dat 
nu zaterdag 13 februari (tenminste als 
het vriesweer geen stokken in de wie-
len steekt).  De nodige tekst en uitleg 
over hoe je hem aanplant in je tuin krijg 
je mee. Door een boom of struik in ei-
gen tuin te planten, kan iedereen zijn 
steentje bijdragen aan een propere en 
gezonde buurt.

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

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

Oud-vakbondssecretaris schrijft essay over vakbondspioniers

Als we willen weten welke richting 
we willen uitgaan, moeten we 
weten waar we vandaan komen
Met de wijze woorden uit de titel van Yuval Noah Harari - auteur van de bestseller ‘Sapiens’ - in het 
achterhoofd trok oud-vakbondssecretaris Bernard Casteels de archieven in op zoek naar het prille begin 
van de vakbond. Het resulteerde in een heel leesbaar essay dat je meeneemt van het einde van de 18de 
eeuw tot de oprichting en erkenning van de eerste vakbonden 100 jaar later.

TEKST EN FOTO JAN MAERTENS

Hoe kreeg je het idee om een essay over 
het ontstaan van de vakbonden te schrij-
ven?
Bernard Casteels: “Ik ben nieuwsgierig 
naar het verleden en gepassioneerd door 
vakbondswerk. Wie opkomt voor een vak-
bond is per definitie dapper: Opkomen voor 
de arbeidsomstandigheden van je collega’s 
is zeer eerbaar, de omstandigheden zijn niet 
altijd gemakkelijk en de appreciatie is zel-
den groot. Het benieuwde me om uit te zoe-
ken in welke omstandigheden de eerste 
baanbrekers hun vakbondswerk moesten 
doen. Onze maatschappij is vandaag wel-
varend doordat 200 jaar geleden vele onbe-
kende vakbondsmensen hun nek hebben 
uitgestoken en mee de basis hiervoor heb-
ben gelegd. Die pioniers en hun gezinnen 
hebben zelf nooit de vruchten kunnen pluk-
ken van hun strijd. Met mijn essay wil ik die 
vele onbekenden een groet brengen en hen 
danken in naam van alle huidige vakbonds-
militanten.”

Hoe begin je daaraan?
Bernard Casteels: “Je gaat naar de biblio-
theek (glimlacht). Ik heb veel gelezen en op-
gezocht. Ik kreeg toegang tot archieven.  
Ik stond in contact met professor Jan De 
Maeyer van de KU Leuven. Hij gaf de nodi-
ge feedback op mijn tekst. Omdat van de 
eerste helft van de 18de eeuw maar weinig 
geschreven bronnen terug te vinden zijn, 
heb ik moeten interpreteren. Vandaar ook 
dat het een essay geworden is: Mijn kijk op 
de beginperiode. Ik heb het bewust niet te 
lang en ingewikkeld gemaakt zodat zoveel 
mogelijk mensen dit kunnen lezen.”

Hoe komt het dat er tot halverwege 1800 
weinig geschreven bronnen terug te 
vinden zijn?
Bernard Casteels: “Tot 1866 was er een wet 
in voege die verenigingen verbood die werk-
ten aan arbeidsomstandigheden of rond be-
roepsbelangen, vakbonden dus. Je kon 
daarvoor in de gevangenis vliegen. Gelet op 
dit verbod hielden ze hun bijeenkomsten in 
alle discretie en maakten ze geen versla-
gen. Los daarvan moet je weten dat er in die 
tijd maar weinig werkenden konden lezen 
of schrijven. Ze konden dus ook geen ver-
slag opmaken. Het is geen toeval dat heel 
wat voortrekkers uit de grafische sector 
kwamen. Zij konden lezen en schrijven, en 
drukken. Ook dat laatste was handig: Voor 
de verspreiding van ideeën was de druk-
kunst het internet van die tijd.” 

Wat moeten we ons bij de eerste vak-
bondswerking voorstellen?
Bernard Casteels: “Vakbonden waren ver-

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!

  ■■ Benard Casteels schreef een essay over het prille begin van de vakbonden: “Het is 
nooit gemakkelijk geweest, maar het loont de moeite om voor een goede zaak te 
blijven gaan.” 

boden maar maatschappijen van ‘onderlin-
ge bijstand’ werden gedoogd door de over-
heid. Die maatschappijen zijn de voorlopers 
van de latere mutualiteiten, zoals de CM, en 
zorgden voor de betoelaging van weduwen, 
wezen, behoeftigen en financiële steun voor 
begrafenissen. Ik ben er zeker van dat op 
die bijeenkomsten syndicalisten van het 
eerste uur aanwezig waren en dat ze ook 
spraken over hun leef- en werkomstandig-
heden. 
Eens de werknemers zich openlijk moch-
ten verenigen - na de afschaffing van die 
wet in 1866 - deden ze dat per beroeps-
groep: de smeerders, de looiers, de wevers 
… Zo waren er heel wat verschillende vak-
bonden in één bedrijf. Het is pas tientallen 
jaren later dat ze zich verenigden onder één 
koepel en vlag zoals we ze nu kennen. Het 
ACV startte in 1886 in Gent onder de naam 
Werkliedenbond.”

De geuzennaam ‘tjeef’ dateert ook uit die 
periode?
Bernard Casteels: “De benaming ‘tjeef’ die 
nu nog altijd breed gangbaar is, komt van 
de vele Sint-Jozefskringen die werden op-
gericht en waar de katholieken zich in ver-
enigden. De christelijke syndicalisten wer-
den in het Gentse ‘kattenkoppen’ genoemd, 
naar de naam van het café aan de Vrijdag-
markt waar ze hun vergaderingen hielden: 
‘De Zwarte Kat’. Het vergaderen zal daar 
niet onaangenaam geweest zijn want de 
herbergier De Vos had naar verluidt vijf 
mooie dochters. De eerste voorzitter van 
het ACV trouwde met één van hen.”

Je vond ook een stuk vakbondsgeschie-
denis aan je achterdeur?

Bernard Casteels: “Een pater Dominikaner 
wist me een tiental jaar geleden te vertel-
len dat Gustaaf Eylenbosch, die eerste voor-
zitter, begraven ligt op het kerkhof van  
Mariakerke bij Gent, waar ik woon. Hij was 
een drukker en stichtte onder meer de krant 
Het Volk. In 1901 slaagde hij er als gemeen-
teraadslid in om een voorstel tot officiële 
werklozensteun te laten aanvaarden waar-
door de stad Gent op dit vlak een pioniers-
rol speelde. In tegenstelling tot zijn socia-
listische tijdsgenoot Edward Anseele, is hij 
wat in de vergetelheid geraakt. Ten onrech-
te, want zijn verdienste is groot. Zijn graf 
staat na al die jaren onderkomen. Het ACV 
gaat dat samen met het maatwerkbedrijf 
Compaan en ondersteund door vdk bank 
helemaal terug in ere herstellen.” 

Nu je goed weet waar we vandaan ko-
men, welke richting vind jij dat de vak-
bond moet uitgaan?
Bernard Casteels: “Onze sterke sociale ze-
kerheid zoals we die op vandaag kennen, is 
het resultaat van 200 jaar vakbondswerk. 
We moeten die blijven koesteren en uitbou-
wen zodat iedereen blijft meetellen. Meer 
algemeen toont het verhaal van de eerste 
baanbrekers dat het nooit gemakkelijk is 
geweest. Maar dat het de moeite loont om 
voor een goede zaak te blijven gaan, zelfs 
als het resultaat niet direct duidelijk blijkt: 
Je kleinkinderen kunnen de vruchten pluk-
ken. In die zin wil mijn essay alle syndica-
listen een hart onder de riem steken.”

>> > Lees of download het essay van  
Bernard Casteels op www.acv-oost-
vlaanderen.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.

Dienstverlening in de CM-kantoren: Afhankelijk van je vraag kan de CM-consulent je een (beeldbel-)afspraak voorstellen in een van de CM-kantoren. Zelf een afspraak ma-
ken, kan momenteel nog niet. Vanaf 22 februari openen deze CM-kantoren opnieuw de deuren: Gent (Martelaarslaan en Poel), Aalst, Eeklo, Deinze en Oudenaarde. De ope-
ningsuren en adresgegevens vind je op www.cm.be/contact. De openingsuren blijven voorlopig wel beperkt.

ZUIDELIJK AFRIKA

ONLINE REIS-
REPORTAGE
Patrick en Marianne Dewilde, be-
stuursleden van OKRA Academie Sint-
Niklaas en Noord, voeren je mee van 
de Kalahari-woestijn en het Etosha 
Nationaal park in Namibië tot de Vic-
toriawatervallen en de mysterieuze 
goudsteden in Zimbabwe. 

In de omgeving van Kaapstad beklim-
men we de Tafelberg, proeven de heer-
lijke wijnen van Stellenbosch en op het 
Robbeneiland waar Nelson Mandela 
jarenlang gevangen zat leren we meer 
over het Apartheidsregime. 

We beklimmen de Sani-pas, de hoog-
ste bergpas van Afrika en toegang tot 
het koninkrijk Lesotho. In het Kruger 
Nationaal park en de Okavango-delta 
gaan we op zoek naar de ‘Big Five’.

Wie zich inschrijft ontvangt de dag voor 
de lezing een email met daarin een 
link. Die klik je een kwartier voor de 
start van de lezing aan, YouTube zal 
automatisch opstarten en je kan vol-
gen. Eenvoudiger kan niet.

Wanneer?
15 februari 2021 van 14 tot 16.20 uur

Inschrijven
Stuur een mailtje naar 
okra.academie.waterkant@gmail.com 

CM Verbindende initiatieven

Bouw mee aan een 
Gezonde Buurt
Gezonde Buurt wil mensen verbinden. Daar hebben we allemaal nood aan in deze 
periode van verplicht afstand houden en sociaal isolement. Deze tijd heeft meer dan 
ooit het belang van sociale contacten voor een gezond leven in de verf gezet.

Kleuren voor lagere scholen en 
woonzorgcentra

Deze kleurkaartjes zorgen voor verbinding. 
Er zijn twee sets van wenskaartjes die nog 
ingekleurd moeten worden. Het ene kaart-
je wordt verzonden door leerlingen van een 
lagere school naar bewoners van een woon-
zorgcentrum. Het andere kaartje gaat van 
de bewoners van het woonzorgcentrum 
naar de leerlingen. 

Hoe werkt het?
Zowel een school als een woonzorgcentrum 
kan de actie opstarten. Leerlingen van een 
lagere school of bewoners van een woon-
zorgcentrum versturen een boodschap naar 
een toegewezen ontvanger. Daarna sturen 
de ontvangers op hun beurt het andere 
kaartje naar de verzenders. Zo ontstaat een 
uitwisseling tussen de twee groepen en wie 
weet zelfs enkele pennenvriendschappen.

Bestel gratis een basispakket
Ontvang twee keer een set van 30 kaartjes, 
een draaiboekje voor de school en een 
draaiboekje voor het woonzorgcentrum.

De doorgeefvaas

Een bloemetje krijgen is leuk en iemand een 
bloemetje kunnen geven is nog veel leuker. 
Met de doorgeefvaas geef je niet alleen je-
zelf, maar ook een heleboel mensen een 
goed gevoel. Deze actie verbindt mensen, 
ook in tijden waarin het minder evident is 
om mensen fysiek samen te brengen. 
Door iemand in de bloemetjes te zetten zon-
der daar iets voor terug te vragen willen we 
een ‘warme’ golf door je buurt, vereniging 
of gemeente op gang trekken. 
Dit concept werd geïnspireerd door Annick 
Helsen en haar initiatief de Nijlense Door-
geefvaas.

Hoe werkt het?
Je bevestigt de doorgeefvaaskaart aan de 
vaas op het boeket.  Daarna bezorg je de 
vaas met bloemen aan iemand die je graag 
(om welke reden ook) in de bloemetjes wil 
zetten. 
Die persoon bezorgt daarna een boeket (in 
dezelfde vaas, met doorgeefkaart) aan een 
volgende persoon, die het dan weer door-
geeft aan een andere. Gezonde Buurt be-
zorgt je een Doorgeefvaas-set met een 
doorgeefvaaskaart, met alle informatie er-
op en 5 wenskaarten. Jij voorziet een (goed-
kope) vaas en een boeket bloemen.

‘Ik heb je gemist’-kaartjes

We missen familie, zien vrienden lang niet 
en hebben collega’s al maanden niet meer 
in het echt gesproken. 

Nodig iemand uit die je gemist hebt met de-
ze gratis postkaartjes. Laat mensen weten 
dat je hen mist en dat je – zodra het weer 
kan - of coronaproof wil afspreken.

Hoe werkt het? 
Ontvang gratis een pakket met vier post-
kaartjes, zolang de voorraad strekt. 

De kaartjes worden met de post opge-
stuurd.  

INFOMOMENT VOOR  
VRIJWILLIGERS

Samana Vakanties
Sinds jaar en dag organiseert Samana va-
kanties voor personen met een chronische 
ziekte of beperking en hun mantelzorgers. 
Helaas kon er in 2020 geen enkele groep 
vertrekken. 

Nieuwe vrijwilligers
We hopen dat we alvast in de loop van 2021 
weer van start kunnen gaan om mensen de 

tijd van hun leven te geven. Daarvoor zijn 
we steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
die zich een weekje willen inzetten en onze 
vakantiegangers de nodige zorg en onder-
steuning geven tijdens een binnen-of bui-
tenlandse reis. 
Voorkennis hierover is niet nodig, je krijgt 
alles aangeleerd tijdens onze opleidings-
dagen met verschillende praktische work-
shops. Door de huidige coronamaatregelen 
is het echter ook dit voorjaar niet mogelijk 
om fysieke workshops te organiseren. 

Praktisch
Op donderdag 11 maart om 19 uur en op za-
terdag 13 maart om 10 uur is er een online 
infosessie over Samana Vakanties. 

Inschrijven
Wil je dit webinar (duurtijd ongeveer een 
uur en een kwartier) graag meevolgen?  
Stuur dan een mailtje naar oostvlaande-
ren@samana.be vóór 8 maart en we bezor-
gen je de juiste link.

Meer info en aanvragen

>> >  www.gezondebuurt.be  

En ontdek ons volledige aanbod.

14 REGIO

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.

Oud-vakbondssecretaris schrijft essay over vakbondspioniers

Als we willen weten welke richting 
we willen uitgaan, moeten we 
weten waar we vandaan komen
Met de wijze woorden uit de titel van Yuval Noah Harari - auteur van de bestseller ‘Sapiens’ - in het 
achterhoofd trok oud-vakbondssecretaris Bernard Casteels de archieven in op zoek naar het prille begin 
van de vakbond. Het resulteerde in een heel leesbaar essay dat je meeneemt van het einde van de 18de 
eeuw tot de oprichting en erkenning van de eerste vakbonden 100 jaar later.

TEKST EN FOTO JAN MAERTENS

Hoe kreeg je het idee om een essay over 
het ontstaan van de vakbonden te schrij-
ven?
Bernard Casteels: “Ik ben nieuwsgierig 
naar het verleden en gepassioneerd door 
vakbondswerk. Wie opkomt voor een vak-
bond is per definitie dapper: Opkomen voor 
de arbeidsomstandigheden van je collega’s 
is zeer eerbaar, de omstandigheden zijn niet 
altijd gemakkelijk en de appreciatie is zel-
den groot. Het benieuwde me om uit te zoe-
ken in welke omstandigheden de eerste 
baanbrekers hun vakbondswerk moesten 
doen. Onze maatschappij is vandaag wel-
varend doordat 200 jaar geleden vele onbe-
kende vakbondsmensen hun nek hebben 
uitgestoken en mee de basis hiervoor heb-
ben gelegd. Die pioniers en hun gezinnen 
hebben zelf nooit de vruchten kunnen pluk-
ken van hun strijd. Met mijn essay wil ik die 
vele onbekenden een groet brengen en hen 
danken in naam van alle huidige vakbonds-
militanten.”

Hoe begin je daaraan?
Bernard Casteels: “Je gaat naar de biblio-
theek (glimlacht). Ik heb veel gelezen en op-
gezocht. Ik kreeg toegang tot archieven.  
Ik stond in contact met professor Jan De 
Maeyer van de KU Leuven. Hij gaf de nodi-
ge feedback op mijn tekst. Omdat van de 
eerste helft van de 18de eeuw maar weinig 
geschreven bronnen terug te vinden zijn, 
heb ik moeten interpreteren. Vandaar ook 
dat het een essay geworden is: Mijn kijk op 
de beginperiode. Ik heb het bewust niet te 
lang en ingewikkeld gemaakt zodat zoveel 
mogelijk mensen dit kunnen lezen.”

Hoe komt het dat er tot halverwege 1800 
weinig geschreven bronnen terug te 
vinden zijn?
Bernard Casteels: “Tot 1866 was er een wet 
in voege die verenigingen verbood die werk-
ten aan arbeidsomstandigheden of rond be-
roepsbelangen, vakbonden dus. Je kon 
daarvoor in de gevangenis vliegen. Gelet op 
dit verbod hielden ze hun bijeenkomsten in 
alle discretie en maakten ze geen versla-
gen. Los daarvan moet je weten dat er in die 
tijd maar weinig werkenden konden lezen 
of schrijven. Ze konden dus ook geen ver-
slag opmaken. Het is geen toeval dat heel 
wat voortrekkers uit de grafische sector 
kwamen. Zij konden lezen en schrijven, en 
drukken. Ook dat laatste was handig: Voor 
de verspreiding van ideeën was de druk-
kunst het internet van die tijd.” 

Wat moeten we ons bij de eerste vak-
bondswerking voorstellen?
Bernard Casteels: “Vakbonden waren ver-

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!

  ■■ Benard Casteels schreef een essay over het prille begin van de vakbonden: “Het is 
nooit gemakkelijk geweest, maar het loont de moeite om voor een goede zaak te 
blijven gaan.” 

boden maar maatschappijen van ‘onderlin-
ge bijstand’ werden gedoogd door de over-
heid. Die maatschappijen zijn de voorlopers 
van de latere mutualiteiten, zoals de CM, en 
zorgden voor de betoelaging van weduwen, 
wezen, behoeftigen en financiële steun voor 
begrafenissen. Ik ben er zeker van dat op 
die bijeenkomsten syndicalisten van het 
eerste uur aanwezig waren en dat ze ook 
spraken over hun leef- en werkomstandig-
heden. 
Eens de werknemers zich openlijk moch-
ten verenigen - na de afschaffing van die 
wet in 1866 - deden ze dat per beroeps-
groep: de smeerders, de looiers, de wevers 
… Zo waren er heel wat verschillende vak-
bonden in één bedrijf. Het is pas tientallen 
jaren later dat ze zich verenigden onder één 
koepel en vlag zoals we ze nu kennen. Het 
ACV startte in 1886 in Gent onder de naam 
Werkliedenbond.”

De geuzennaam ‘tjeef’ dateert ook uit die 
periode?
Bernard Casteels: “De benaming ‘tjeef’ die 
nu nog altijd breed gangbaar is, komt van 
de vele Sint-Jozefskringen die werden op-
gericht en waar de katholieken zich in ver-
enigden. De christelijke syndicalisten wer-
den in het Gentse ‘kattenkoppen’ genoemd, 
naar de naam van het café aan de Vrijdag-
markt waar ze hun vergaderingen hielden: 
‘De Zwarte Kat’. Het vergaderen zal daar 
niet onaangenaam geweest zijn want de 
herbergier De Vos had naar verluidt vijf 
mooie dochters. De eerste voorzitter van 
het ACV trouwde met één van hen.”

Je vond ook een stuk vakbondsgeschie-
denis aan je achterdeur?

Bernard Casteels: “Een pater Dominikaner 
wist me een tiental jaar geleden te vertel-
len dat Gustaaf Eylenbosch, die eerste voor-
zitter, begraven ligt op het kerkhof van  
Mariakerke bij Gent, waar ik woon. Hij was 
een drukker en stichtte onder meer de krant 
Het Volk. In 1901 slaagde hij er als gemeen-
teraadslid in om een voorstel tot officiële 
werklozensteun te laten aanvaarden waar-
door de stad Gent op dit vlak een pioniers-
rol speelde. In tegenstelling tot zijn socia-
listische tijdsgenoot Edward Anseele, is hij 
wat in de vergetelheid geraakt. Ten onrech-
te, want zijn verdienste is groot. Zijn graf 
staat na al die jaren onderkomen. Het ACV 
gaat dat samen met het maatwerkbedrijf 
Compaan en ondersteund door vdk bank 
helemaal terug in ere herstellen.” 

Nu je goed weet waar we vandaan ko-
men, welke richting vind jij dat de vak-
bond moet uitgaan?
Bernard Casteels: “Onze sterke sociale ze-
kerheid zoals we die op vandaag kennen, is 
het resultaat van 200 jaar vakbondswerk. 
We moeten die blijven koesteren en uitbou-
wen zodat iedereen blijft meetellen. Meer 
algemeen toont het verhaal van de eerste 
baanbrekers dat het nooit gemakkelijk is 
geweest. Maar dat het de moeite loont om 
voor een goede zaak te blijven gaan, zelfs 
als het resultaat niet direct duidelijk blijkt: 
Je kleinkinderen kunnen de vruchten pluk-
ken. In die zin wil mijn essay alle syndica-
listen een hart onder de riem steken.”

>> > Lees of download het essay van  
Bernard Casteels op www.acv-oost-
vlaanderen.be.



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. 

UITLAATKLEP16

Deze week acteur Stefaan Degand (42)
TEKST NILS DE NEUBOURG   FOTO  ID/PIETER CLICTEUR

Stefaan,
6 Wat zou je uitvinden om van de wereld een 

betere plek te maken?
‘Als je mij iets laat uitvinden, wordt de wereld 

eerder een slechtere plek. Niets dus, eigenlijk.’

7 Waar op de wereld zou jij je nog thuis kun-
nen voelen?
‘Doe maar gewoon mijn huis.’

8 Wat zou iedereen op school moeten leren?
‘Talent moet kunnen ontkiemen en groeien op 
school, bij ieder kind. Daar is niet één speci-

fiek vak voor nodig, want iedereen is verschillend. 

Maar doordat sommige vakken aan belang verliezen 
of zelfs helemaal worden afgeschaft, vallen sommi-
gen uit de boot. In de toekomst zal waarschijnlijk nog 
meer gesnoeid worden in de kunstvakken. Dat valt 
niet te begrijpen, want dankzij de verbeelding kun 
je nadenken over zaken die minder vanzelfsprekend 
lijken of kun je dieper graven. Verbeelding is even 
essentieel als alle andere vakken op school. Zelf 
met kunst bezig zijn laat je hoofd en je hart volledig 
vrij. Het ontroert en doet ons lachen en huilen. Som-
migen hebben dat ook met complexe wiskunde en 
vinden daarin kunst, maar voor anderen is het pure 
horror. Voor mij was het helaas dat tweede.’

9 Stel dat je eens zou kunnen afspreken met 
een bekend persoon met wie zou je dan een 
terrasje willen doen?

‘De componist Leonard Bernstein. Het lijkt me een 
hele leuke en grappige man. Daarmee zou ik een 
hele fijne avond kunnen doorbrengen, alleen nog 
eerst even mijn Engels bijschaven. Of dirigent Carlos 
Kleiber. Dan moeten we ook de coronamaatregelen 
niet in acht nemen, want beide mannen zijn toch al 
dood. En uit nieuwsgierigheid: Adolf Hitler.’

10 Welk beroep zou je uitoefenen, als je 
niet kon doen wat je nu doet?
‘Ik heb daar al lang over nagedacht en 

het besluit is: er is geen andere optie dan dit. Ik doe 
wat ik doe en het zal zo zijn. Mij omscholen zal niet 
gebeuren, al is dat gelukkig ook niet nodig.’ 

>>> Stefaan is vooral acteur, maar schreef recent 
ook het boek ‘Dag liefje, met Mila gaat het goed 
en ik klungel lekker verder’. In deze brief aan zijn 
overleden vrouw vertelt hij hoe het leven vooral 
klungelen is, hoe de liefde in zijn leven kwam, en 
ook weer ging. En terugkwam.

1 Waarvoor is er te weinig aandacht in de 
samenleving?
‘Voor heel veel dingen: kinderarmoede, 

eenzaamheid, mensen met een handicap, conflic-
ten tussen verschillende culturen, voor minder-
heidsgroepen … En ook: voor cultuur!’

2 Welke mooie waarde dank je aan je ou-
ders?
‘Empathie. Mijn ouders hebben me dat ooit 

op een donderdag toen ik zeven of acht jaar was 
aangeleerd. (lacht) Eigenlijk heb ik geen idee hoe 
m’n ouders erin geslaagd zijn me dat mee te ge-
ven. Maar ik zie diezelfde empathie van mijn ou-
ders en mezelf nu ook opduiken bij mijn dochter, 
zonder dat ik het er met haar over heb gehad. Het 
zal in de genen zitten.’

3 Wat zou je graag beter kunnen?
‘Handigheid, want ik krijg nog geen spijker 
in de muur. Al ga ik ook heel graag werken 

om geld te kunnen spenderen aan mensen die wel 
handig zijn. Voor de economie is dat natuurlijk dan 
weer niet zo erg.’

4 Waaraan besteed je te veel of net te wei-
nig tijd?
‘Ik voel me nooit schuldig als ik ergens veel 

of weinig tijd aan besteed. Ik hou ervan om niets 
te doen, en ik vind het niet erg om mijn tijd te ge-
ven aan dat nietsdoen. Ik verantwoord mij dan ook 
zelden voor iets.’ (lacht)

5 Welk boek of film heb je het laatst gele-
zen of gezien en heeft indruk op je ge-
maakt?

‘Dat zijn er heel veel. Eén antwoord is dus onmo-
gelijk. De lijst met boeken is werkelijk eindeloos, 
van de gedichten van Erwin Mortier tot Remco 
Campert. Maar ik kan niet één specifiek boek 
of film uitlichten waarvan ik zeg dat het me het 
meest geraakt heeft. Ik kan ook heel het reper-
toire van Bach, Sjostakovitsj, of Brahms noemen, 
of Chopin of Tsjaikovski.’


