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DOELGROEPKORTING 
SCHIET DOEL VOORBIJ
Het Rekenhof bekritiseert de RSZ-vrijstelling die de vorige regering 
toekende aan ondernemers. Wanneer die een eerste personeelslid aan-
werven, wordt voor die werknemer de volledige RSZ-bijdrage kwijtge-
scholden, ook voor de hoogste lonen en onbeperkt in de tijd. Dit cadeau 
voor de bedrijven zal de schatkist tegen 2024 meer dan een miljard 
euro kosten. Bovendien blijkt dat de aanvankelijke doelstelling van de 
maatregel, meer banen creëren, niet behaald wordt.

DAG VAN DE MAATSCHAPPELIJK WERKER

Op 16 maart staan het sociaal werk en de maatschappelijk werker 
centraal. Het thema van de werelddag voor sociaal werk dit jaar is de 
Zuid-Afrikaanse levensfilosofie ‘Ubuntu’, wat ‘ik ben omdat wij zijn’ 
betekent.  
Beweging.net-voorzitter Peter Wouters prijst de rol van de maat-
schappelijk werker: ‘Sociaal werkers treden op tegen onrecht-
vaardig beleid: beleid dat herverdeling tussen (kans)arm en  
(kans)rijk tegenwerkt.’ Maatschappelijk werkers Sabine 
en Matthias vertellen over hun werk en drijfveren. 

Wat zijn de taken van  
een adviserend arts?  > 4

Uit ervaring: de bibliotheek- 
medewerker vertelt  > 10

Pensioenval: fiscus moet  
gepensioneerde terugbetalen  > 12

LEVENSLANG
LEREN De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Tegen 2030 zullen meer dan

300 000 landgenoten zich moeten omscholen om een duurzame baan 
te behouden of te vinden. De cijfers tonen echter dat bijscholen op de 
werkvloer niet zo vanzelfsprekend is. In vergelijking met andere  
Europese landen hinkt Vlaanderen achterop.  
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ACTUEEL

LUC VAN GORP VOORZITTER CM

Meer dan de helft van de pensioengerech-
tigde vrouwen in ons land heeft een pen-
sioen van minder dan 1 000 euro per 
maand. Dat is vaak het gevolg van de lage 
lonen en flexibele contracten in sectoren 
waarin vooral vrouwen aan het werk zijn, 
zoals de horeca of de schoonmaak- en voe-
dingssector. ACV Voeding en Diensten 
voerde afgelopen maandag, op Internatio-
nale Vrouwendag, actie om dit onder de 
aandacht te brengen.  

DE QUOTE 

‘Ik ga voor structurele 
oplossingen. De tijd en 
energie die je in 
steekvlamdossiers 
steekt, ben je kwijt.’

Lieven Miguel Kandolo, 
covoorzitter Hand in Hand 
tegen racisme,  
in De Standaard

HET CIJFER 

1 000

M/V/X VAN DE WEEK

Het zorgpersoneel 

Op 15 maart begint de Week van de Zorg. 
Nog meer dan anders verdienen de mede-
werkers in de zorgsector het – na dit moei-
lijke jaar – om extra in de bloemetjes te 
worden gezet. 

STILLE REVOLUTIE IN  
DE GEZONDHEIDSZORG

‘De focus verschuift van  
het bestrijden van ziekte  
naar het bereiken van 
gezondheid’

Het is in volle coronapande-
mie onderbelicht geble-
ven, maar in de gezond-
heidszorg is een ware re-

volutie in gang gezet. Vorige week 
vond in de schoot van het Verzeke-
ringscomité van het Rijksinstituut 
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke-
ring (Riziv) een kick-off meeting 
plaats over het begrotingstraject 
2022-2024 in de gezondheidszorg. 
Saaie cijfermaterie, ben je mogelijk 
geneigd te denken, maar achter de 
droge titel schuilt een compleet nieuw 
perspectief op gezondheid. 

De (online) aanwezigheid van 460 ver-
tegenwoordigers van zorgverstrek-
kers, ziekenfondsen en patiënten-
verenigingen en van minister Frank 
Vandenbroucke maakte duidelijk dat 
het deze keer niet om business as 
usual ging. We gaan voor een nieuw 
model waar we op termijn allemaal 
de vruchten van zullen plukken. 

Hoe verliep het vroeger als het over 
de begroting van de ziekteverzekering 
ging? Er werd vooral gekeken naar 
historische budgetten. Hoeveel geld 
hebben we de afgelopen jaren uitge-
geven aan een bepaald segment van 
onze gezondheidszorg. Daarop werd 
voortgebouwd, de ene keer met wat 
extra middelen, de andere keer met 
besparingen, afhankelijk van de fi-

nanciële ruimte. Met een toekomst-
visie op gezondheidszorg had het 
weinig te maken. Het was vooral een 
cijferdiscussie, met een begroting die 
niet verder dan één jaar vooruit keek.   

Met hun visienota 2030 hebben de zie-
kenfondsen een vijftal jaar geleden de 
knuppel in het hoenderhok gegooid. 
Een budget dat niet vertrekt vanuit 
een gedragen visie laat niet meer toe 
om in te spelen op de uitdagingen van 
onze gezondheidszorg en verhindert 
om flexibel te reageren op de innova-
ties die op ons afkomen. In de schoot 
van het Riziv sloegen alle partners de 
handen in elkaar om verschillende 
toekomstscenario’s uit te werken. 
Vandaag zijn de ideeën in die mate 
omarmd dat we er concreet mee aan 
de slag kunnen.  

In de toekomst zal het beleid veel 
meer geënt worden op gezondheids-
doelstellingen. Een voorbeeld, in haar 
regeerakkoord engageert de federale 
regering er zich toe om het aantal 

vermijdbare sterfgevallen met 15 pro-
cent te verminderen. Om dat te be-
reiken, zullen er in verschillende do-
meinen inspanningen nodig zijn, niet 
in het minst in de gezondheidszorg. 
Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen 
worden om in te zetten op meer sa-
menwerking in de zorg en een betere 
opvolging van mensen met diabetes. 
In dat geval zullen daar financiële 
middelen tegenover staan. 

En uiteraard stopt een gezondheids-
doelstelling niet op 31 december van 
een bepaald jaar. In de toekomst zul-
len we met de begroting van de ziek-
teverzekering verder kijken dan een 
jaar. Dat biedt voordelen voor de pa-
tiënt, maar ook voor de zorgverstrek-
kers die meer zekerheid krijgen over 
de beschikbare middelen voor de re-
alisatie van een goedgekeurd meer-
jarenplan. Doelmatige zorg wordt het 
uitgangspunt. Op welke manier kun-
nen we met de beschikbare middelen 
zoveel mogelijk gezondheidseffecten 
bereiken?  

De focus verschuift van het bestrijden 
van ziekte naar het bereiken van ge-
zondheid. Dat zal niet op een, twee, 
drie gebeuren, daar zijn we ons goed 
van bewust. Maar het gaat wel om een 
fundamentele omwenteling die de 
motor zal zijn voor ons gezondheids-
beleid van de komende decennia.   
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Om startende bedrijven te helpen stromen er miljoenen uit de sociale 
zekerheid richting loonsubsidies. Alleen, ze hebben nauwelijks of geen 
effect op de jobgroei of de overlevingskansen van die bedrijven. Dat zijn 
de conclusies uit een vernietigend rapport van het Rekenhof. Ondertussen 
gaan er wel subsidies naar maandlonen tot drie miljoen euro. ‘We varen 
blind met dit beleid.’

TEKST  NILS DE NEUBOURG

Het aanwerven van een eerste 
personeelslid is voor onderne-
mers vaak een grote stap. Om 
die drempel te verlagen geeft 

de overheid werkgevers al tientallen jaren 
een subsidie voor de eerste aanwervingen. 
Als deel van de taxshift besloot de rege-
ring-Michel zelfs om die korting voor de 
eerste aanwerving niet langer te beperken 
in de tijd en werkgevers een volledige 
RSZ-vrijstelling te gunnen. Zo hoeft de 
werkgever voor die eerste werknemer 
nooit nog RSZ-bijdragen te betalen. Zelfs 
niet voor de allerhoogste lonen. Wat eerst 
een duwtje in de rug van startende onder-
nemers was, werd zo voor veel werkge-
vers een Win for Life. 

De subsidie kostte in 2020 al 472 miljoen 
euro. Zonder ingrijpen van de overheid 
loopt die kostprijs tegen 2024 zelfs op tot 
meer dan een miljard euro. Alleen, veel 
banen komen er niet echt bij. Dat conclu-
deert het Rekenhof nu het recent de maat-
regel onder de loep nam. In haar rapport 
staat dat ‘de onbeperkte vrijstelling van de 
werkgeversbijdragen voor een eerste aan-
werving niet meteen heeft geleid tot veel 
extra werkgelegenheid.’ Opvallend voor 
een maatregel die de sociale zekerheid 
binnenkort tot een miljard euro zal kosten. 

Evenmin gingen de overlevingskansen van 
nieuwe bedrijven er aanzienlijk op vooruit. 
Dat besluit het Planbureau dan weer in 
een aanvullende studie.

Blind varen
Geen wonder, volgens Sam Desiere. De 
econoom doet aan de Universiteit Gent on-
derzoek naar die specifieke RSZ-korting. 
‘Politici varen eigenlijk blind, want we 
weten niet goed of die maatregel werkt of 
niet. Voor zover ik weet bestaan soortge-
lijke maatregelen in andere landen niet.’ 
Ondanks die onzekerheid ziet de econoom 
wel meteen twee grote problemen met de 
subsidies: het niet begrenzen van de kor-
ting in de tijd en het niet beperken van de 
korting tot werknemers met relatief lage 
lonen.

‘Die twee pijnpunten waren er eigenlijk al 
in 2016’, zegt Desiere. Tot dan werden de 
subsidies beperkt in de tijd en bedroeg de 
maximale korting ongeveer 1 500 euro per 
kwartaal. En met goede redenen, vindt de 
onderzoeker. ‘Een gezond bedrijf moet na 
enkele jaren ook zonder die subsidie kun-
nen overleven. Daarnaast weten we uit on-
derzoek dat we subsidies best richten op 
de lagere lonen. Vooral daar is het moeilij-
ker om werkgelegenheid te creëren.’ Ook 

het Rekenhof raadt die beperkingen aan. 
Het is volgens de instelling waarschijnlijk 
even nuttig als de huidige kortingen, al-
leen met veel lagere kosten.

De subsidieregeling zou oorspronkelijk 
lopen tot vorig jaar. De wet voorzag wel 
in een mogelijkheid tot verlenging, welis-
waar na een evaluatie. Maar de huidige re-
gering deed het in omgekeerde volgorde. 
De vrijstelling blijft voorlopig bestaan en 
de evaluatie zal nu gebeuren in een werk-
groep, samen met de sociale partners.

Cadeaus
De impact is twijfelachtig, maar zeker is 
dus wel dat het de geteisterde sociale ze-
kerheid een miljard euro kost. Sam Desiere 
bekijkt dat nuchter: ‘Overheidsbudgetten 
zijn toch vaak communicerende vaten, dus 
uit welke begrotingspost het komt maakt 
voor mij minder uit.’ Chris Serroyen, hoofd 
van de ACV studiedienst, daarover: ‘Het is 
niet zo dat dit op zich een gat hoeft te slaan 
in de sociale zekerheid. In principe past de 
overheid dat immers bij via de alternatieve 
financiering. Maar het vergroot wel weer 
het zware tekort in de staatskas. Vroeg of 
laat zal weer getracht worden dat op de 
sociale zekerheid te verhalen’.

De werkgever heeft trouwens de omvang 
van de subsidie zelf volledig in handen, 
want hoe hoger het loon van die eer-
ste werknemer, hoe hoger de subsidie. 

‘Gewoon absurd’, reageert Sam Desiere 
daarop. Daarmee verwijst de onderzoe-
ker naar de conclusie van het Rekenhof 
dat de lonen van die eerste aanwervingen 
sinds 2016 ieder jaar stijgen. Terwijl in 
2016 de RSZ nog 4,1 miljoen euro moest 
afstaan als subsidies aan brutolonen boven 
10 000 euro, was dat in 2018 al gestegen 
tot bijna 10 miljoen. In de toekomst ziet het 
Rekenhof die stijging zich nog verderzet-
ten. Chris Serroyen werpt een eenvoudige 
verklaring op: ‘Bedrijven kiezen zelf welke 
werknemer ze als eerste aanwerving laten 
subsidiëren. Door dan slim te kiezen voor 
de persoon met het hoogste loon worden 
de meeste subsidies binnengehaald.’

Fraude
Excessen zijn er ook, zoals een subsidie 
voor een brutomaandloon van drie mil-
joen euro. De ondersteuning om die ene 
werknemer met een miljoenenloon kost-
te de sociale zekerheid op een jaar bijna 
acht miljoen euro. Een subsidie voor zo’n 
loon lijkt misschien vreemd, legaal is het 
wel. Maar dat geldt misschien niet voor 
alle aangevraagde en ontvangen subsi-
dies, waarschuwt het Rekenhof. Controles 
zijn namelijk duur, moeilijk en makkelijk 
te omzeilen. Serroyen: ‘Wanneer de RSZ 
steekproeven uitvoert, vinden ze regelma-
tig gesjoemel.’ 

Zijn deze dure en wellicht inefficiënte sub-
sidies dan nog lang houdbaar? Sam Desie-
re ziet ze in de toekomst liefst verdwijnen. 
‘Ooit zullen we moeten praten over het 
stoppen van de gunstmaatregel. Maar dat 
zal politiek een groot probleem worden. 
Want werkgevers die nu de korting aan-
vragen, gaan ervan uit dat ze die krijgen 
tot het einde der dagen.’ 

‘Hoe hoger het loon,  
hoe hoger de subsidie? 
Gewoon absurd’
SAM DESIERE, UGENT

Subsidies voor maandloon van 3 miljoen euro
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‘Het welzijn van de mensen 
staat voor ons centraal’ 

Adviserend arts Christophe Heylbroeck ondersteunt en begeleidt

Bijna een jaar is Christophe 
Heylbroeck (45) uit Erpe-Mere  
adviserend arts voor CM. Hij buigt 
zich over de terugbetaling van aller-
lei behandelingen. Samen met een 
team van paramedici helpt hij men-
sen die door ziekte niet meer kun-
nen werken weer te integreren in de 
samenleving. ‘Het doet veel deugd 
als je hen ziet openbloeien.’

TEKST MARTINE CREVE

Je ruilde de job van huisarts in voor die 
van adviserend arts. Waarom?
Christophe Heylbroeck: ‘Ik heb achttien 
jaar gewerkt als huisarts in een duoprak-
tijk. Ik deed dat heel graag. Maar ik was 
continu aan het werk van 8 uur ’s morgens 
tot 10 uur ‘s avonds. Het was een hels tem-
po. Ik heb drie kinderen, maar had amper 
tijd voor hen. Zou ik nog twintig jaar op die 
manier doorgaan? Een vacature voor ad-
viserend arts deed mij nadenken. Ik zocht 
informatie over wat die functie inhoudt. 
Het idee om iets anders te doen, begon 
te rijpen. Om zicht te krijgen op de taken 
heb ik een dag met een adviserend arts 
gevolgd voor ik mij kandidaat stelde. Het 
werk is heel breed en boeiend. Het is veel 
meer dan controleren. Het is vooral sensi-
biliseren en mensen begeleiden om soci-
aal weer te integreren in de maatschappij.’

Als adviserend arts volg je mensen die 
door ziekte of een ongeval lange tijd 
niet kunnen werken?
‘Onze job is veel ruimer. Wij zijn betrokken 
bij alle takken in de gezondheidszorg. Over 
heel uiteenlopende behandelingen geven 
wij goedkeuring of geen goedkeuring voor 
terugbetaling. Dat gaat bijvoorbeeld over 
logopedie en kinesitherapie, over hoorap-
paraten en implantaten, over revalidatie 
en buitenlandse zorg. Wij informeren ons 
grondig vooraleer te beslissen. Als het 
nodig is, vragen wij verduidelijking aan de 
voorschrijver. Al dan niet een terugbeta-
ling toekennen, is geen nattevingerwerk. 
Wij zijn er verantwoordelijk voor dat de 
juiste middelen bij de juiste personen te-
recht komen.’

‘Maar het klopt dat de adviserend arts 
vooral in verband wordt gebracht met 
mensen die lang arbeidsongeschikt zijn. 
Als het gewaarborgd loon van de werkge-
ver stopt, kloppen werknemers — behalve 
statutair ambtenaren — aan bij hun zie-
kenfonds voor een uitkering en komen ze 
in contact met de adviserend arts.’

Hoe verlopen die contacten?
‘Om recht te hebben op een uitkering moet 
je een erkenning van arbeidsongeschikt-

heid krijgen. Wij verzamelen alle nodige 
info om daarover doordacht te kunnen be-
slissen. Bij twijfel vragen wij advies aan de 
behandelende artsen. Hoelang duurt de 
normale herstelperiode na een bepaalde 
pathologie? Waarom wordt daarvan afge-
weken? We gaan niet over een nacht ijs.
We nodigen de persoon dan uit voor een 
eerste consult. Omdat we met een beperkt 
aantal artsen zijn en door de impact van 
corona duurt het nu soms te lang voor we 
de mensen zien. Dan verliezen we kostba-
re tijd. Als adviserend arts hebben we het 
welzijn van de arbeidsongeschikte perso-
nen voor ogen. Daar moeten we zo snel 
mogelijk aan meewerken.’

Op welke manier werk je aan welzijn? 
‘Samen met een team van paramedici zo-
als (sociaal) verpleegkundigen, kinesisten, 
logopedisten en psychologen pakken we 

wogen. Dan krijgt de persoon de kans om 
het werk gedeeltelijk te hervatten. Uiter-
aard is terugkeren naar het beroepsle-
ven nog niet voor iedereen haalbaar. Dan 
proberen we hen toch te re-integreren in 
de samenleving door bijvoorbeeld vrijwilli-
gerswerk aan te raden. Zo hebben ze weer 
sociale contacten, komen ze opnieuw bui-
ten.’

‘Ik raad altijd aan om contact te blijven 
houden met het werk. Hoe langer ze geen 
collega’s horen, hoe meer schrik ze heb-
ben voor veranderingen op het werk, hoe 
moeilijker het is om terug te keren.’

Hoe ervaar je de reacties van mensen 
die met jou in aanraking komen? 
‘Het geeft mij veel voldoening als mensen 
me bedanken voor de informatie en de 
hulp om weer aan de slag te gaan. Ik heb 
iemand na tien jaar arbeidsongeschiktheid 
opnieuw een plaats kunnen geven in de 
samenleving. Zien hoe die persoon open-
bloeide, zich niet langer een zieke maar 
weer mens voelde. Dat heeft mij tot nu toe 
het meest deugd gedaan.’

‘Toegegeven, mensen hebben wel veel 
stress als ze bij ons binnenkomen. Maar 
die ebt meestal weg als ze ondervinden 
dat wij onze beslissing ook uitgebreid 
toelichten. Mensen mogen ook reageren. 
Wij brengen niet altijd goed nieuws. Een 
erkenning en dus een uitkering verliezen 
of geen recht hebben op een terugbeta-
ling, valt tegen. Dat besef ik zeer goed. 
Het is ons doel om het algemeen welzijn 
van mensen op te krikken. Maar tegelijk is 
het onze opdracht om het geld van de ge-
meenschap goed te besteden.’ 

Heb je geen heimwee naar het werk als 
huisarts?
‘Het steekt af en toe wel eens, dat beken ik. 
Als huisarts word je geconfronteerd met 
problemen die je vaak snel kunt oplossen. 
Je kent je patiënten door en door, je bouwt 
een vertrouwensrelatie op. Als adviserend 
arts kun je samen met een multidiscipli-
nair team mensen re-integreren in de sa-
menleving. Daar heb je als huisarts de tijd 
en de kennis niet voor. Het werk nu is een 
aanvulling op wat ik vroeger deed. De fa-
cetten die een huisarts niet kan opnemen 
zoals begeleiden en ondersteunen, doe ik 
nu als adviserend arts al dan niet samen 
met de arbeidsarts.’ 

>>> CM zoekt nog adviserend 
artsen. Stel je kandidaat via 
www.cm.be/jobs/
adviserend-arts

alle facetten van de arbeidsongeschikt-
heid multidisciplinair aan. We gaan na of 
de persoon zich laat behandelen, hoe hij 
behandeld wordt en we volgen de evolutie 
op. Adviserend artsen evalueren ook de fy-
sieke gezondheid met een klinisch onder-
zoek. We polsen of er psychische proble-
men de kop opsteken en verwijzen indien 
nodig naar de psycholoog binnen het team. 
Soms schakelen we ook de dienst Maat-
schappelijk Werk in als we vaststellen dat 
er nood is aan ondersteuning thuis. En vrij 
snel hebben we het over re-integreren, 
zelfs als dat nog niet kan.’

Schrikt het niet af om te vroeg te pra-
ten over re-integratie? 
‘Re-integreren wil niet altijd zeggen terug-
keren naar de bestaande job. Ik breng al 
snel referentieberoepen ter sprake. Dat 
zijn andere beroepen die de persoon in 
kwestie met zijn mogelijkheden ook kan 
uitoefenen. Dan bekijken we of we voor die 
switch kunnen samenwerken met part-
ners zoals VDAB (Vlaamse Dienst voor Ar-
beidsbemiddeling en Beroepsopleiding) en 
GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling). 
Is er eventueel een opleiding of een stage 
nodig? Dat biedt perspectief.’ 

‘Ook progressieve tewerkstelling met 
eventuele aanpassingen op de werkvloer 
in overleg met de arbeidsarts wordt over-

Christophe Heylbroeck: ‘Als je arbeidsongeschikt bent, hou je best contact 
met het werk.’

‘Wij verzamelen alle nodige 
info om doordacht te 
beslissen over een 
uitkering. We gaan niet 
over een nacht ijs’
CHRISTOPHE HEYLBROECK
ADVISEREND ARTS CM
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Doe jouw voorstel 
voor een betere samenleving

ACV bereidt congres voor met ideeënplatform

Hoe kan Vlaanderen er beter uitzien in 
2030? Dat is de vraag die het Vlaams ACV 
aan jou stelt. Iedereen mag voorstellen 
doen. Die ideeën vormen de basis voor het 
congres van het Vlaams ACV in maart vol-
gend jaar, waar de standpunten en klemto-
nen voor de volgende jaren worden bepaald.

 TEKST  WIM TROCH

Net als alle regionale entiteiten van het ACV, houdt 
het Vlaams ACV om de vier jaar een congres om 
standpunten vast te leggen en nieuwe thema’s 
aan te snijden. Traditioneel wordt er gewerkt met 

een vooraf vastgelegd thema waarrond krachtlijnen worden 
opgesteld en besproken, maar deze keer wordt een ander 
congrestraject gelopen. Om te weten wat er leeft en wat de 
noden zijn in de samenleving, lanceert het ACV een digitaal 
platform waar iedereen wensen of dromen voor Vlaanderen 
in 2030 mag formuleren. Leden, maar ook niet-leden, mogen 
hun voorstellen indienen.

Ann Vermorgen, nationaal secretaris van het ACV, licht toe: 
‘We proberen met ons congrestraject participatief te werken 
en zo veel mogelijk leden en vakbondsafgevaardigden te be-
reiken. Daarom zijn we deze keer afgestapt van een vooraf 
bepaald thema, maar willen we ons congres van onderuit op-
bouwen. Alle ideeën zijn hiervoor welkom.’

Heb je zelf een suggestie om Vlaanderen tegen 2030 aange-
namer, socialer, duurzamer, inclusiever ... kortom: beter te 
maken? Zet je voorstel voor 23 juni op het platform.

>>> jouwidee.optocht2030.be

mobiele vrijheid voor iedereen
Niet meer zo goed ter been? Hulp nodig om je voort te bewegen? Ook dan kan je 
genieten van een ontspannende fietstocht. Driewielers, duofietsen, fietsen met lage 
instap en voor rolstoeltransport ... het aanbod aangepaste fietsen is groter dan je 
denkt. Goed heeft vast de geknipte aangepaste fiets in het assortiment: voor jou  
en voor je eventuele begeleider. 

 
Maak snel een afspraak via  
www.goed.be/fietstestdagen  
of 03 205 69 24. 

15%  
korting  

op eigen aandeel  
+  

gratis  
fietsbijstand VAB  

(t.w.v. 45 euro)*

Roeselare
2 april 
3 april 

op afspraak 9 - 17.30 u.
op afspraak 9 - 12 u.

Zwijnaarde   7 april op afspraak 9 - 17.30 u.

Turnhout
  9 april 
10 april

op afspraak 9 - 17.30 u.
op afspraak 9 - 13 u.

Scherpenheuvel 14 april op afspraak 9 - 17.30 u.

Maak kennis met onze  
(elektrisch aangedreven) 
aangepaste fietsen.  
Ontdek ze tijdens onze 
fietstestdagen op afspraak. 
Je krijgt volop deskundig 
en objectief advies, en de 
mogelijkheid om ze uit te testen.

Goed helpt je bewegen

*actie geldig van 1 tot en met 14 april 2021. Niet cumuleerbaar met andere kortingen.

STARTPAKKET VOOR 
JONGEREN
HANS ANTONISE (39) UIT LUMMEN

WAT? ‘Een doos voor 
jongeren met alle voor hen 
op dat moment relevante 
info.’

WAAROM? ‘Elke organisatie 
steekt veel tijd in het geven van 
informatie. Jammer genoeg lukt 
het niet altijd om de juiste informatie bij de juiste 
persoon te brengen. Zo lopen jongeren zaken mis.’

HOE? ‘Wanneer iemand 18 jaar wordt, moet hij of zij 
keuzes maken. Op dat moment krijgen ze een 
startpakket om hen bij die keuzes te helpen. In die 
doos zitten foldertjes van organisaties, uitleg over 
instellingen of aanvraagformulieren, bijvoorbeeld 
over verder studeren of de eerste stappen op de 
arbeidsmarkt. Dit alles is mooi ingedeeld in 
verschillende thema’s: onderwijs, gezondheid, 
tewerkstelling, wonen … Belangrijk is dat de info 
bondig is met de juiste adressen (zowel fysiek als 
digitaal), zodat de jongeren snel hun weg vinden 
met de vragen die ze hebben.’

GEBRUIK LEEGSTAANDE GEBOUWEN 
VOOR SOCIALE HUISVESTING
STEFANIE DECEUNINCK (41) UIT ZWEVEGEM

WAT? ‘Leegstaande gebouwen moeten 
worden aangepast om dienst te doen 
als sociale woning.’

WAAROM? ‘Als ik door de straten 
loop, zie ik dat er veel gebouwen 
leegstaan. Door die voor sociale 
woningen te gebruiken, worden de 
wachtlijsten minder lang.’

HOE? ‘Veel gebouwen staan leeg. Gewone huizen, maar ook 
ziekenhuizen of oude legerkazernes. Tegelijk is de nood aan 
betaalbare woningen enorm groot. De prijzen van huizen en 
appartementen blijven stijgen, zowel op de huurmarkt als 
voor koopwoningen. Daardoor worden de wachtlijsten bij 
sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale 
verhuurkantoren alsmaar langer. Als nu die lege gebouwen 
aangepast worden voor goedkope huisvesting, is dat een 
win-winsituatie. Mensen op zoek naar een woning kunnen 
daar terecht, er is minder leegstand en de eigenaar krijgt 
een vergoeding voor een pand dat anders niets zou 
opbrengen.’

VERPLICHTE WERKBAARHEIDS-
METING IN ELK BEDRIJF
SABINE RUYS (49) UIT AARTSELAAR

WAT? ‘Er moet meer aandacht zijn  
voor het welzijn van medewerkers  
op de werkvloer, vooral om de  
werkdruk van werknemers te  
verminderen.’

WAAROM? ‘Er zijn zoveel burn-outs,  
zoveel langdurig zieken, zoveel werknemers die klagen  
over de werkdruk.’

HOE? ‘Men zou werkgevers moeten verplichten om meer te 
doen rond welzijn op het werk, en dit ook aan te tonen. 
Bijvoorbeeld via een soort van Vlaamse meetlat met een 
algemene enquête in alle bedrijven bij de werknemers. Op 
die manier kan beoordeeld worden hoe goed of hoe slecht 
een bedrijf scoort. Bedrijven zouden daarna verplicht moeten 
worden om maatregelen te nemen om die scores te 
verbeteren. Door meer medewerkers aan te werven, door 
takenpakketten te verlichten, door meer opleiding en 
begeleiding, door te investeren in goede leidinggevenden, 
door meer autonomie in het werk aan te bieden … Kortom: 
door werkbaar werk te voorzien voor elke medewerker!’

Zij deden al een voorstel:
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Hoe kunnen we tevreden zijn als we weten dat er 
mensen zijn die zich niet kunnen beschermen te-
gen ziekte of werkloosheid? Hoe kunnen we rus-
ten zolang er banen zijn die levens in gevaar 
brengen of waarmee je niet kunt voorzien in je 
eigen leven? 

Gelukkig zijn er sociaal werkers over heel de we-
reld die systemen van solidariteit bouwen. Zo 
kunnen mensen het voor elkaar opnemen, elkaar 
steunen en verzorgen. Maar sociaal werkers tre-
den ook op tegen onrechtvaardig beleid: beleid 
dat herverdeling tussen (kans)arm en (kans)rijk 
tegenwerkt. Of beleid dat kwetsbare arbeid laat 
bestaan. 

De sociaal werkers zijn verenigd in internationale 
netwerken. Zo kunnen ze elkaar versterken en 
samen plannen maken. Op 16 maart is het We-
relddag voor sociaal werk. Het thema van dit jaar 
– Ubuntu – komt voort uit uitgebreid overleg bin-
nen hun internationaal netwerk. ‘In een tijd waar-
in de mondiale politiek zich heeft teruggetrokken 
in het nationalisme, is Ubuntu een krachtige 
boodschap over de noodzaak van solidariteit op 
alle niveaus: binnen gemeenschappen, samenle-

vingen en wereldwijd. Het is een boodschap dat alle 
mensen met elkaar verbonden zijn en dat onze toe-
komst afhangt van het erkennen van de betrokken-
heid van alle mensen bij het samen bouwen aan een 
duurzame, eerlijke en sociaal rechtvaardige toe-
komst’, zo sprak Silvana Martinez als voorzitter van 
de internationale federatie. Ik kan het niet méér met 
haar eens zijn.

Internationaal kunnen we rekenen op de inzet van 
WSM, We Social Movements. Vroeger noemden we 
hen Wereldsolidariteit. In 24 landen werken ze met 
meer dan 500 lokale organisaties samen om te strij-
den en systemen van solidariteit uit te bouwen. Ze 
verdienen onze steun en die van landen als het onze, 
waardoor ze hun opdracht in de buik van de samen-
leving van de partnerlanden kunnen uitvoeren. Maar 
dicht bij ons weerklinkt deze boodschap ook. 
Ubuntu, een Zuid-Afrikaanse filosofie, betekent vrij 
vertaald: ‘ik ben omdat wij zijn’. We kennen allemaal 
kwetsbare mensen.

De voorbije periode hebben we gezien dat sociale 
verworvenheden snel weer afgenomen kunnen wor-
den, wanneer politici van mening zijn dat ze zich aan 
solidaire systemen kunnen onttrekken. Of wanneer 
ze denken dat het gemakkelijker is om niet langer te 
luisteren naar de ‘lastposten’ die sociaal werkers 
dikwijls moeten zijn voor hen.

Ik zal meestrijden voor de plaats en de stem van so-
ciaal werkers in de wereld en bij ons. Ik ben ervan 
overtuigd dat met hen aan tafel het beleid beter is, 
meer Ubuntu.

Proficiat aan alle sociaal werkers: geef niet op en 
doe verder.  

UBUNTU

‘Gelukkig zijn er sociaal werkers 
over heel de wereld die 
systemen van solidariteit 
bouwen. Zo kunnen mensen het 
voor elkaar opnemen, elkaar 
steunen en verzorgen’

PIETER DELANOY

OUD-PRIESTER EN LEERKRACHT 
GODSDIENST

FORUM

Vasten  

Pastorale werkgroep op school. 
Net voor het belsignaal viel de 
vraag, als moeilijkste lekker voor 
het laatst gehouden. ‘Wat gaan 

we doen met de vasten op school?’ Geen 
makkelijke vraag, want de katholieke vas-
ten is al decennia in onbruik geraakt. De 
traditionele periode van ‘versterving’ om je 
ziel te kuisen – een poetsbeurt van je fou-
ten – of het toeleven naar de Goede Week 
wordt al jaren minder gevolgd. Niet per se 
minder eten, al hoorde dat er ook bij – de 
goestjes laten – maar vooral jezelf een 
spiegel voorhouden en beseffen dat we 
veel zaken als vanzelfsprekend beschou-
wen. Maar het afgelopen jaar hebben we 
die innerlijke bevraging al gehad. Niets 
was nog evident en de kleine geneugten 
gingen we weer waarderen. De ziel van de 
vastenperiode hebben we dus eigenlijk al 
meegemaakt. En dat merk ik ook om me 
heen. Vrienden die de voorbije jaren vaste 
klant waren bij moderne varianten als 
Tournée Minérale denken er dit jaar twee 
keer over na. Heeft het wel zin of moeten 
we niet gewoon genieten van de kleine din-
gen van elke dag?

Goedbedoeld klonk het op de pastorale 
werkgroep: ‘misschien kunnen we onze 
leerlingen aanmoedigen om te minderen 
in hun gsm-gebruik of in hun schermtijd?’ 
Sowieso heel dubieus in deze digitale les-
weken. Kunnen we daar onze jongeren – 
die al zoveel ontnomen wordt – nog voor 
warm maken? En is dat waar de vasten 
echt om draait? Het is eerder in de ratrace 
van vandaag tijd uittrekken om terug te 
gaan naar de kern van het leven en vooral 
ons samenleven. 

Als bij wonder kwam net voor het einde van 
de vergadering het verlichtende idee. Om 
leerlingen tijdens het vasten uit te dagen 
moet het gaan over het samenleven. Over 
opnieuw contact opzoeken met diegene 
die je eventjes uit het oog verloren bent. 
Over een bericht sturen naar diegene die 
het moeilijk heeft, of gewoon even bellen of 
facetimen. Over tijd nemen om aan mekaar 
toe te geven dat je je ook wel eens minder 
goed voelt en om samen vooruit te blikken. 
Over een positieve noot laten klinken bij ie-
mand die de moed wat verloren is. En ge-
woon genieten van de kleine zaken en daar 
blij om zijn.  

Supplementen

Onlangs kreeg ik een factuur voor 
enkele raadplegingen bij twee niet-
geconventioneerde artsen. Ik viel van 
mijn stoel toen ik las hoeveel sup-
plementen die artsen aanrekenen. 
Boven op het bedrag voor het zieken-
fonds en mijn remgeld werd er voor 
een gewone raadpleging 29 euro sup-
plement aangerekend, en de tweede 
arts maar liefst 40 euro! Dat sup-
plement mogen ze mij aanrekenen 
omdat ze niet geconventioneerd zijn. 
Deze artsen zijn zeker niet de enigen 
met een dergelijke werkwijze. Ik heb 
respect voor de artsen en zij mogen 

gerust hun prestaties doorrekenen, 
maar dit gaat te ver. Zoek maar eens 
een arts die geconventioneerd is. En 
als je die al vindt, moet er nog een 
(noodzakelijke) vertrouwensband zijn.

Etienne Mourmant

Zorgkas

De Zorgkas int momenteel de pre-
mies voor 2021. Waarom kan bij de 
brief geen overschrijvingsformulier 
gevoegd worden? Niet iedere oudere 
is digitaal geschoold en met internet-
bankieren vertrouwd.  

Michel Debie  
  

CM-Zorgkas kiest bewust voor een hel-
dere en overzichtelijke formulering van 
de betalingsuitnodiging voor de zorg-
premie. Een overschrijvingsstrook kon 
daardoor niet toegevoegd worden. Op 
eenvoudige vraag kun je die bij de CM-
Zorgkas wel krijgen. Of maak het jezelf 
gemakkelijk en kies vanaf volgend jaar 
voor een domiciliëring. Meer info vind je 
op www.cm.be/domiciliering-zorgpre-
mie of 078 15 40 40. 

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

Jouw
kijk

PETER WOUTERS VOORZITTER BEWEGING.NET
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Verbindend werken met hart en ziel
16 maart: Dag van de Maatschappelijk Werker

Het sociaal werkveld is er eentje van vele uitdagingen. Zeker als daar een pandemie bij komt kijken 
en elkaar zien niet evident is. Naar aanleiding van de Dag van de Maatschappelijk werker vertellen 
Sabine en Matthias hun verhaal. Wat houdt hun werk concreet in? Waarom doen ze wat ze doen? En 
hoe anders was het werken tijdens de lockdown?

TEKST ELIEN STEEN EN MARION AUSSEM    FOTO’S JAMES ARTHUR     

SABINE EVERAERT (42)  
AL 17 JAAR BIJ CM AAN DE SLAG ALS MAATSCHAPPELIJK WERKER

Het échte verhaal
‘Al van kinds af aan wou ik een beroep met 
veel sociale contacten, waarbij ik mensen 
kan helpen. Dat was mijn drijfveer om 
maatschappelijk werk te studeren en ik 
heb er nooit spijt van gehad.’

‘De diverse groep die bij CM aanklopt, 
spreekt mij enorm aan: zowel ouderen 
die zorgbehoevend zijn als personen met 
dementie, personen met een beperking, 
chronisch zieken van jong tot oud … De 
eerste vragen komen toe bij de Zorglijn. 
De medewerkers lossen informatieve 
vragen telefonisch op. Is er verdere op-
volging nodig, zoals bijvoorbeeld com-
plexere ondersteuning in de thuiszorg? 
Dan komen ze terecht bij die dienst Maat-
schappelijk Werk, waar ik deel van uit-
maak.’

Een andere connectie
‘Voor corona deed ik veel huisbezoeken, 
had ik afspraken in het CM-kantoor, ver-
gaderingen en zorgoverleg met verschil-
lende diensten. Ik was vaak op de baan. 
Sinds de lockdown verliepen de contacten 
telefonisch of via beeldbellen. Veel men-

sen dachten dat onze dienstverlening 
niet doorging. Daarom hebben we in het 
begin zelf de stap gezet en onze cliënten 
gecontacteerd om te vragen hoe het met 
hen ging.’

‘De omschakeling naar telefonische en 
digitale contacten was een grote aanpas-
sing. Ik merk dat het voor cliënten min-
der makkelijk is om te spreken over de 
moeilijkheden die ze ervaren. De afstand 
is groter, mensen blijven oppervlakkiger. 
Persoonlijk contact is van groot belang 
om een vertrouwensrelatie op te bouwen. 
Videobellen is een tussenoplossing, maar 
niet vanzelfsprekend omdat kwetsbare 
personen en ouderen vaak geen digitale 
middelen ter beschikking hebben.’ 

Onzichtbare signalen
‘Vooral telefonisch mis je de non-verbale 
signalen. Je ziet ook niet hoe de contac-
ten met mantelzorgers verlopen. Onlangs 
kreeg ik via de verpleging door dat het 
moeilijk ging bij een ouder koppel. Aan de 
telefoon was de vrouw vrij positief. Toen 
ik langsging, bleek het toch een ander 
verhaal. Ik merkte dat haar man met de-
mentie ons vaak onderbrak en veel zin-
nen herhaalde. Mevrouw vertelde dat ze 
het lastig had. Meneer kan nu een paar 
keer per week naar een dagcentrum. 
Dat zou ik nooit telefonisch bereikt heb-
ben, omdat mevrouw niet aangaf dat het 
moeilijk ging.’ 

Dankbare cliënten
‘Het is mooi om te zien hoe je mensen 
kunt helpen met kleine ingrepen. Ik haal 
veel voldoening uit een open gesprek 
waardoor mensen zelf een andere kijk 
krijgen op hun situatie. Cliënten waren 
heel dankbaar dat we in deze moeilijke 
tijden nog thuiszorg konden organiseren. 
De mensen vooruit kunnen helpen, daar 
doe ik het voor.’ 

‘Als straathoekwerker leg ik contact met 
de meest kwetsbaren in de samenleving. 
Mensen in armoede, met een verslaving, 
met problemen met justitie … Die vind je 
niet alleen in grootsteden, maar bijvoor-
beeld ook in Sint-Niklaas, waar ik werk. 
Het contact leggen gebeurt veelal op 
straat, soms via via.’ 

‘Onze gasten, zoals we ze noemen, wor-
den vaak op een negatieve manier beke-
ken door de buitenwereld, wij proberen 
dat te doorprikken. We schetsen een to-
taalbeeld: ze bestaan niet enkel uit pro-
blemen. Het zijn trouwens niet alleen 
maar jonge kerels, het kunnen ook vrou-
wen zijn, oudere mensen ... Het is zoals 
bij een gezelschapsspel, van 9 tot 99 jaar.’

Luisterend straatmeubilair 
‘Ik doe mijn werk op een onvoorwaar-
delijke manier. Alleen dan aanvaardt ie-
mand je ook als aanspreekpunt. Mensen 
moeten weten dat jij het straatmeubilair 
bent dat zo veel mogelijk voor hen klaar 
zal staan. De belangrijkste vaardigheid 
van een straathoekwerker is goed kun-
nen luisteren. Dat klinkt simpel. Maar 
blijven vragen hoe het écht met iemand 
gaat en tijd maken om naar het antwoord 
te luisteren, is niet evident. Alleen zo kun 
je voeling krijgen en noden detecteren.’

‘Ik ben een klankbord, spiegel het gedrag 
van mensen. Dat wil niet zeggen dat 
ik dat gedrag goedkeur. Ik confron-
teer hen soms, geef een duwtje in 
de rug en motiveer. Maar altijd op 
hun tempo. Ik wil hen vooral la-
ten zien dat het leven niet alleen 
maar kommer en kwel is. In al 
die miserie de kleine gelukjes 
kunnen ontdekken, daar gaat 
het om.’

Meer dan ooit nodig
‘Wij zijn het voorbije jaar 
blijven doorwerken. Een 
tijd lang via stoepgesprek-
ken, en nu ook opnieuw via 
huisbezoeken. En sowieso 
is mijn gsm een belangrijk 
werkinstrument, in alle tij-
den. We sms’en, chatten en 
telefoneren om contact te 
houden.  Het was en blijft be-
langrijk dat wij als straathoek-
werkers beschikbaar blijven. 

Ook om te sensibiliseren rond corona en 
te communiceren over wat er speelt. Ik 
heb het gevoel dat we meer dan ooit no-
dig zijn. Net omdat wij snel inzetbaar zijn, 
geen openingsuren en geen wachtlijsten 
hebben.’

Iedereen is het waard
‘Het intrigeert me hoe iemand op bepaal-
de momenten in het leven op een zijspoor 
kan geraken en wat dat teweeg kan bren-
gen. Ik wil de mensen die iets zijn tegen-
gekomen in het leven ondersteunen. Ie-
dereen is het waard om graag gezien te 
worden, ook de beschadigden of de ge-
kwetsten onder ons.’

‘Ik geloof niet in God, maar wel in mensen. 
Als maatschappelijk werker kun je zoveel 
betekenen. Laat ons blijven investeren in 
mensen. In tijd. In verbondenheid.’ 

MATTHIAS BORGHGRAEF (38)  
BIJNA 15 JAAR STRAATHOEKWERKER 

Kleine gelukjes in miserie
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‘Vandaag vinden de meeste opleidingen plaats in het 
voordeel van de werkgever’, verduidelijkt Vera De Nor-
re. ‘Werkgevers zijn vaak bang dat personeel weggaat 
na een opleiding die de organisatie niet rechtstreeks 
dient. Dat eenzijdig verhaal willen we stap voor stap 
veranderen. Naast een collectief opleidingsrecht bin-
nen een bedrijf is het belangrijk dat er ook een indivi-
dueel opleidingsrecht is. Nog niet in alle sectoren is 
dat geïntroduceerd.’ 

Maar ook onder werknemers is er niet overal even-
veel bereidheid om een opleiding te volgen — en van 
de Vlamingen die in 2016 geen opleiding wensten te 
volgen, gaf zelfs 58 procent aan daar ook geen nood 
aan te hebben, ongeveer een kwart van alle Vla-
mingen. Vooral bij kortgeschoolden, 55-plussers en 
niet-beroepsactieven ligt die ‘gebrekkige Vlaamse 
leercultuur’ hoog, hoewel net kortgeschoolden door 
automatisering en digitalisering het hoogste risico lo-
pen op banenverlies. 

Daarnaast ervaren werknemers die wel een opleiding 
volgen vaak een heleboel drempels om door te zetten, 
zoals de uitdagende combinatie met voltijds werk en 
een gezin, of een al te klassikale, weinig prikkelende 
aanpak. Al neemt de vraag naar opleidingen de jong-
ste jaren wel licht toe en zijn er verschillende initiatie-
ven om leren te bevorderen. (zie kaderstuk)

‘Centen zijn niet genoeg’
‘De vraag is hoe we mensen van alle opleidingsni-
veaus het best overtuigen om regelmatig een oplei-
ding te volgen’, aldus De Norre. ‘Geld alleen volstaat 
niet. Behalve een opleidingsbudget en opleidingsrecht 
hebben werknemers nood aan goede begeleiding.’

Katleen Parijs werkt bij de vzw ACV Innovatief aan 
verschillende projecten die de leergierigheid op de 
werkvloer proberen te stimuleren. Naast projecten die 
inzetten op vroege schoolverlaters en knelpuntberoe-
pen is er het internationaal opgezette Sherpa-project, 
met middelen van het Europees Sociaal Fonds en de 
Vlaamse overheid. Net zoals Tibetaanse sherpa’s toe-
risten en alpinisten door het Himalaya-gebergte gid-
sen, is het de bedoeling dat mentors op de werkvloer 
hun collega’s naar een opleiding loodsen.

‘In het buitenland hebben dergelijke mentorprojecten 
al langer ingang gevonden’, legt Parijs uit. ‘Het Britse 

‘Zodat mensen niet verzuipen in de 
vooruitgang’

Die achttiende februari in 2014 plakken de fa-
brieksarbeiders van Ford Genk een A4-pa-
pier aan de kofferbak van de laatste Ford 
S-Max, met daarop in hoofdletters: ‘FINITO’. 

Op de witte carrosserie hebben ze met kleurstiften 
hun namen geschreven. Met ongeveer vierduizend zijn 
ze, ze staan bekend als productief en zeer gespeciali-
seerd, en na hun laatste shift verlaten ze die milde 
winterdag de site voorgoed. ‘Van de ene op de andere 
dag moesten werknemers zich omscholen die al ja-
renlang dezelfde functie uitoefenden’, herinnert oplei-
dingsverantwoordelijke bij ACV-CSC METEA Vera De 
Norre zich. Een jaar later was nog ruim een derde van 
hen werkzoekend. ‘Dat willen we nooit meer meema-
ken.’

Op een razendsnel veranderende arbeidsmarkt — 
waar digitalisering, automatisering en technologise-
ring het motto zijn — is voortdurend bijleren zuivere 
noodzaak. In 2018 berekenden de Belgische arbeids-
bemiddelingsdiensten en technologiefederatie Agoria 
dat 310 000 Belgen tegen 2030 omgeschoold moeten 
worden om een duurzame baan te kunnen verwerven 
of behouden. Ruim de helft daarvan wacht een ‘inten-
sieve’ omscholing van zes maanden tot anderhalf jaar. 
En dat was nog voor corona. Volgens de laatste prog-
noses van de Nationale Bank kan de crisis tot 100 000 
banen kosten, ongetwijfeld ook door collectieve slui-
tingen zoals bij Ford Genk.

Vlaamse leercultuur
‘Er wordt nog veel te weinig bijgeleerd in Vlaanderen’, 
vertelt Peter van der Hallen, beleidsondersteunend 
adviseur bij ACV en al jaren begaan met levenslang 
leren. ‘Vooral door die groep die er het meest baat bij 
zou hebben: korter geschoolden. In vergelijking met 
Europa loopt Vlaanderen hopeloos achterop.’ Uit een 
monitoring in opdracht van de Vlaamse overheid bleek 
dat 8,6 procent van de Vlamingen tussen 25 en 64 jaar 
in 2019 deelnam aan een opleiding tijdens een refer-
teperiode van vier weken. Flink minder dan dat aan-
deel in Scandinavische landen (meer dan 25 procent), 
Nederland (19,5 procent), of het Europese gemiddelde 
(11,3 procent).

‘Werkgevers zijn vaak bang dat personeel 
weggaat na een opleiding die de 
organisatie niet rechtstreeks dient. Dat 
eenzijdig verhaal willen we stap voor stap 
veranderen’ 
VERA DE NORRE, ACV-CSC METEA

‘Er wordt in Vlaanderen nog veel  
te weinig geleerd’
PETER VAN DER HALLEN, BELEIDSADVISEUR ACV

TEKST  SIMON BELLENS   FOTO ID/FRED DEBROCK

Onder een donker gesternte van verwachte corona-ont-
slagen werkt Vlaanderen aan een inhaalbeweging om 
werknemers tot omscholingen en opleidingen te moti-
veren. Maar is een leven lang leren wel voor iedereen 
weggelegd?
 

Levenslang leren

In dit project van de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris werden jongeren zonder diploma in 2019 
opgeleid op een bouwwerf.
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model van union learning representatives, vakbonds-
vertegenwoordigers die collega’s aanmoedigen om bij 
te leren, bestaat al sinds de jaren negentig en wordt 
vanuit de overheid meegefinancierd. Andere model-
len, zoals in Letland, zijn gericht op zeer kleine onder-
nemingen vanuit sectorfondsen, of zijn gekoppeld aan 
‘werkwinkels’ van de arbeidsbemiddelingsdiensten, 
zoals in Denemarken. Van die praktijken in het bui-
tenland willen we nu lessen trekken voor een Vlaams 
model.’

Vanaf dit najaar zouden de eerste opleidingen voor 
leercoaches beginnen. De ambitie is om daarvoor een 
erkenning te krijgen bij het Vlaams opleidingsverlof 
(VOV). ‘Daardoor mogen werknemers afwezig zijn op 
het werk om de opleiding te volgen, terwijl ze hun loon 
behouden’, stipt Parijs het belang van die erkenning 
aan. De eerste sherpa’s moeten tegen het volgende 
voorjaar hun beklimming aanvatten. 

Mattheuseffect
Parijs gelooft in een rol voor werknemersvertegen-
woordigers: ‘Zij vervullen een vertrouwenspositie en 
kennen hun collega’s het best. Ze spreken de taal van 
de werkvloer en weten welke opleidingsnoden er zijn. 
Zij zijn de beste kans om de kwetsbaarste doelgroe-
pen te bereiken.’ ‘Zodat’, zoals Vera De Norre het zegt, 
‘mensen niet verzuipen in de vooruitgang.’

tiecheck-ups dat de politiek nu oppikt. Waarom komt 
levenslang leren net nu in een stroomversnelling na-
dat het lang vooral bij goede intenties bleef? ‘Daarin 
schuilt een onderschatting van de uitdagingen van de 
globalisering’, vermoedt Parijs. ‘Maar werknemers 
zijn in Vlaanderen ook te lang als wegwerpmensen 
behandeld. Op hun vijfenvijftigste waren mensen vaak 
volledig uitgeperst, zodat ze geen andere optie had-
den dan vervroegd pensioen of terechtkwamen in de 
ziekte-uitkering. Voka (Vlaamse werkgeversorganisatie, 
red.) kijkt graag naar de Scandinavische landen om 
een langere loopbaan te bepleiten, maar dan moet je 
het ook hebben over de arbeidsorganisatie die daar 
minder hiërarchisch is en de grotere opleidingskan-
sen. In dat opzicht kan de huidige crisis een katalysa-
tor zijn.’

‘Corona zet veel dingen in gang’, beaamt Peter van 
der Hallen. ‘Het klinkt cynisch, maar als het virus 
verdwijnt, zullen de ontslagen helaas volgen.’ Dat 
gevreesde banenverlies na het einde van de corona-
maatregelen is wellicht ook de reden voor de recente 
oproep van minister Crevits om bij aanhoudende tij-
delijke coronawerkloosheid een opleiding of loop-
baanbegeleiding bij de VDAB te verplichten, terwijl die 
verplichting bij corona-overmacht eerder werd uitge-
steld. 

‘Bijna 50 000 Vlamingen waren in januari intensief 
tijdelijk werkloos’, zegt minister Crevits. ‘Zolang de 
maatregelen gelden blijft de echte schok uit, maar we 
moeten beseffen dat er tewerkstellingsimpact zal zijn 
en dat de crisis werkzoekenden met een kwetsbaar 
profiel sterker zal treffen. Opleiden is geen straf, maar 
een recht dat we met Vlaanderen willen faciliteren. Al-
leen zo maken we van 2021 het jaar van de opleiding, 
het startschot van een lerend decennium.’ 

>>> www.hetacv.be/vzw-innovatief

Daarin schuilt misschien de achilleshiel van het le-
venslang leren: hoe bereik je net die groepen die de 
slechtste vooruitzichten hebben op de huidige ar-
beidsmarkt, maar het minst geneigd zijn om oplei-
dingen te volgen? ‘Dat is het klassieke probleem van 
korter geschoolden die een kater hebben opgelopen in 
het onderwijs en niet graag verder leren’, stelt Peter 
van der Hallen. ‘Wie al het best in het onderwijs aardt, 
profiteert het meest van de mogelijkheden van levens-
lang leren. Een Sherpa-project zal dat mattheuseffect 
niet oplossen, maar het is wel een noodzakelijke stap.’

En wat met andere ongunstige statuten op de arbeids-
markt, zoals uitzendkrachten en mensen in de inacti-
viteit, hoe zorg je ervoor dat zij delen in de winst van 
levenslang leren en opleidingscoaches? ‘Op langere 
termijn dromen we ook van leercoaches buiten de 
werkvloer’, antwoordt Parijs. ‘Bijvoorbeeld door werk-
winkels of via sectorfondsen. Die ideeën verschijnen 
nu prominent in de beleidsnota van Vlaams minister 
van Werk Hilde Crevits en in de relancerapporten van 
de arbeidsmarktexperten die ze raadpleegt. We mer-
ken dat de aandacht voor levenslang leren bij de over-
heden intensiveert.’

Wegwerpmensen
Nochtans lanceerde het Vlaams ACV het Sherpa-
project al op hun congres over Lerende Loopbanen in 
2009, samen met het idee van vijfjaarlijkse competen-

‘Zodat mensen niet verzuipen in de 
vooruitgang’

‘Door hun vertrouwenspositie op 
de werkvloer zijn werknemers-
vertegenwoordigers de beste 
kans om de kwetsbaarste 
doelgroepen te bereiken’
KATLEEN PARIJS, SHERPA-PROJECT

De federale wet-Peeters voor werkbaar werk 
streefde in 2017 naar een jaarlijks gemiddelde van 
vijf opleidingsdagen per voltijds equivalent, toege-
kend door de werkgever. Daarvoor moest per sector 
een ‘groeipad’ worden opgesteld. Behalve dat col-
lectieve opleidingsrecht is er in het regeerakkoord 
van de federale regering De Croo I sprake van een 
individueel opleidingsrecht per werknemer, maar 
nog niet in elke sector bestaan daar afspraken over. 
Wil je weten hoeveel dagen opleidingsrecht in jouw 
sector van kracht zijn, neem dan contact op met 
jouw werknemersvertegenwoordiging.
Vanuit de Vlaamse overheid zijn er verschillende 
tegemoetkomingen om een opleiding met werk te 
combineren.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)
Het vroegere Betaald Educatief Verlof. Werknemers 
die minstens 50 procent tewerkgesteld zijn, waar-
van een minimum in de privésector, kunnen tot 125 
opleidingsuren opnemen, met behoud van loon. 
Het gaat om arbeidsmarktgerichte opleidingen 
die geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank 
Vlaamse opleidingsincentives, of opleidingen die 
worden aangeraden in een persoonlijk ontwikke-
lingsplan (POP). Volgens het recente ‘Alle hens aan 
dek’-akkoord tussen overheid en sociale partners 
zou je vanaf september 2021 daarbovenop nog eens 
125 VOV-uren kunnen krijgen als je samen met de 

werkgever een opleiding kiest die je arbeidscompe-
tenties aanscherpt. Ook een combinatie van meer-
dere korte opleidingen (4 opleidingsuren) in een 
totaalpakket van 32 uur is mogelijk.

Vlaams opleidingskrediet
Wie vanuit de privé- of socialprofitsector tijdskre-
diet neemt om een opleiding te volgen, kan boven op 
het vervangingsinkomen van de RVA een aanmoedi-
gingspremie krijgen van de Vlaamse overheid, het 
zogenaamde ‘opleidingskrediet’. De opleiding moet 
arbeidsmarktgericht zijn. Als de opleiding niet op-
genomen is in de opleidingsdatabank mét vermel-
ding ‘opleidingskrediet’, kan ze toch in aanmerking 
komen als deel van een persoonlijk ontwikkelings-
plan (POP). 

Opleidingscheques
Uitzendkrachten of werknemers, ook in tijdelijke 
werkloosheid, die zelf een opleiding betalen kunnen 
voor een deel van de kosten beroep doen op Vlaam-
se opleidingscheques. Je betaalt zelf de helft van 
deze cheque, de Vlaamse overheid legt de andere 
helft bij. Afhankelijk van jouw scholingsgraad kan je 
die gebruiken voor opleidingen in de opleidingsda-
tabank, of enkel voor loopbaangerichte opleidingen.

>>> Meer info: www.hetacv.be/opleiding

Levenslang leren: hoe doe je dat?
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ben de muziek al uit hun collectie geschrapt. Onze 
dvd’s met films worden voorlopig nog vlot uitge-
leend. Netflix en andere streamingdiensten bieden 
wel veel series aan, maar hun filmaanbod is eerder 
beperkt. Voor een goede film ben je dus beter gehol-
pen in de bib. Bovendien kunnen wij tips geven, en 
uitleg bij ons aanbod. Netflix doet dat veel minder.’

Sociale functie
Naast het uitbreiden van de collectie, behoort ook 
baliewerk tot het takenpakket van Korneel. Daar ziet 
hij mensen van alle leeftijden, voor heel uiteenlo-
pende dingen. ‘Dat baliewerk is het sociale aspect 
van het werk. Want de bib heeft zeker een sociale 
functie. We zien hier vaak dezelfde mensen. Som-
migen komen hier elke dag de krant lezen. Dat is 
hun dagelijkse uitstap. Ook in coronatijden. Wij zijn 
gewoon open.’

De vaste bezoekers konden zich dus de voorbije 
maanden vasthouden aan hun routine. Anderen vin-
den minder vlot de weg in de bib. Ook voor hen is 
Korneel er. ‘Het leuke aan werken in de bib is dat je 
mensen kunt helpen. We geven mensen tips. Soms 
weten mensen niet goed wat ze zoeken, of kennen 
ze maar de helft van de titel. Dan zoeken wij voor 
hen het juiste boek. Het geeft voldoening als je ie-
mand het juiste boek kunt aanbieden. Als je houdt 
van boeken, strips, muziek of dvd’s, dan is werken in 
de bibliotheek een droom. Ik voel me vaak een kind 
in de snoepwinkel.’

De tijd dat je alleen in de bib kwam om een boek te 
ontlenen, is ook al lang voorbij. ‘Steeds vaker wor-
den er ook activiteiten georganiseerd. De bib wordt 
meer en meer een ontmoetingsplek. Jongeren ko-
men hier studeren, of gewoon internetten. Al komen 

‘Mee evolueren met de digitale 
tijd, maar iedereen moet 
bij ons terechtkunnen’

Een van de grootste vooroordelen is dat je in 
een bibliotheek alleen maar boeken vindt. 
Dat klopt al heel lang niet meer. Want naast 
films, muziek of strips hebben we bijvoor-

beeld ook een spelotheek, waar je spelletjes kunt 
ontlenen.’ Aan het woord is Korneel, al ruim tien jaar 
bibliotheekmedewerker in een middelgrote Vlaamse 
stad. Hij is mee verantwoordelijk voor de collectie 
van een bib. Hij denkt mee over wat er aangekocht 
wordt. En dat is dus meer dan boeken alleen. ‘Het 
aanbod aan boeken voor volwassenen vormt nog al-
tijd het grootste deel van de collectie. De meeste 
mensen komen nog altijd voor een boek. Maar an-
dere genres maken zijn ook enorm populair. Dvd’s, 
cd’s, games, strips … Die genres winnen aan popula-
riteit. Strips voor volwassenen doen het zelfs enorm 
goed de laatste tijd. Al vind ik ‘strips voor volwasse-
nen’ een beetje een verkeerde benaming. Er zijn vol-
wassenen die ervan genieten om Kiekeboe of Suske 
en Wiske te lezen. Dat zijn strips die vooral voor kin-
deren en jongeren bedoeld zijn, maar wie zijn wij om 
te zeggen dat volwassenen die albums niet zouden 
mogen ontlenen? Dat neemt niet weg dat bij de grap-
hic novels – die zich wel vooral richten op volwasse-
nen – echte kunstwerkjes zitten. Klassieke romans 
of bekende verhalen worden in stripvorm herschre-
ven, vergezeld van prachtige tekeningen.’

‘Muziek doet het de laatste jaren minder goed. Cd’s 
worden niet zo vaak meer uitgeleend. Spotify is een 
grote concurrent. Voorlopig hebben we nog muziek 
in ons aanbod, maar ik moet er wel meer en meer 
voor vechten. Sommige kleinere bibliotheken heb-

‘Dvd’s met films worden nog vlot uitgeleend. 
Netflix biedt wel veel series aan, maar hun 
filmaanbod is eerder beperkt’
KORNEEL, BIBLIOTHEEKMEDEWERKER

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

TEKST  WIM TROCH  
ILLUSTRATIE   PETER GOES

De bibliotheek, dat is meer dan rekken volgestouwd met boeken. En net als 
de collectie, blijkt ook het publiek gevarieerder dan je op het eerste gezicht 
zou vermoeden. ‘Als je houdt van boeken, strips, muziek of dvd’s, dan is 
werken in de bibliotheek een droom. Ik voel me vaak een kind in de snoep-
winkel’, vertelt bibliotheekmedewerker Korneel. 
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Kosten voor verwarming en elektri-
citeit nemen een flinke hap uit het 
budget. Voor wie het moeilijk heeft 
om rond te komen wegen die kosten 
extra zwaar door. Daarom hebben 
sommige personen en gezinnen 
recht op een sterk verlaagd tarief 
voor elektriciteit en aardgas: het 
sociaal tarief.

Om recht te hebben op het sociaal 
tarief moet jij (of iemand op jouw 
domicilieadres) een uitkering of te-
gemoetkoming krijgen van bijvoor-
beeld het OCMW. Ook wie een inko-
mensgarantie voor ouderen krijgt 
heeft recht op het sociaal tarief. 
Huurders van een sociaal apparte-
ment met een gemeenschappelijke 
aardgasinstal la tie hebben even-

De lente staat officieel bijna voor 
de deur. Misschien voel je het daar-
door ook al kriebelen om weer die 
verfrissende fietstochtjes te ma-
ken, eventueel met een beetje hulp 
van een elektrische motor. Maar 
hoe zorg je ervoor dat je elektrische 
fiets binnenkort in topconditie is? 
Heb in de koude periodes die we nu 
soms nog kennen vooral aandacht 
voor de batterij, geeft de Neder-
landse organisatie voor verkeer en 
toerisme ANWB aan. De motor en 
de andere onderdelen komen een 

eens recht op het verlaagde tarief 
voor aardgas.

Nieuw is dat personen met een 
verhoogde tegemoetkoming voor 
gezondheidszorgen voor de periode 
van 1 februari tot 31 december 2021 
ook tijdelijk recht hebben op het so-
ciaal tarief voor gas en elektriciteit. 
In sommige gevallen – bijvoorbeeld 
wanneer je een leefloon of toelage 
voor personen met een handicap 
ontvangt – heb je automatisch recht 
op zo’n verhoogde tegemoetko-
ming. Soms heb je er ook recht op 
als je een laag inkomen hebt of in 
een kwetsbare situatie verkeert. 
Je ziekenfonds onderzoekt in deze 
gevallen je dossier. Het sociaal ta-
rief voor aardgas en elektriciteit 

winter met stilstand probleemloos 
door, maar de batterij laad je best 
een keer per maand op. Zorg er 
alleszins voor dat die batterij voor 
minstens de helft opgeladen is. 
Bewaren en opladen doe je trou-
wens best op kamertemperatuur. 
De batterij van je elektrische fiets 
nog enkele maanden in het koude 
tuinhuis laten wachten, is dus geen 
goed idee. 

De rest van je fiets komt normaal 
met minder zorgen de winter door. 

wordt automatisch toegekend, be-
halve voor huurders bij een soci-
ale huisvestingsmaatschappij. Voor 
gerechtigden met een verhoogde 
tegemoetkoming moet de factuur 
voor gas en electriciteit op hun 
naam staan. Zij nemen best contact 
op met hun verhuurmaatschappij. 
Het sociaal tarief kan retroactief 
worden toegekend. afhankelijk van 
de facturatiedatum kan het enkele 
maanden duren vooraleer het voor-
deel wordt verrekend. Het sociaal 
tarief is bij elke energieleverancier 
gelijk. 

>>> www.vlaanderen.be/sociaal-
tarief-voor-elektriciteit-en- 
aardgas-sociale-maximumprijzen

Toch raadt de ANWB aan onder-
delen als banden, verlichting of de 
ketting toch voor de eerste lente-
tocht aan een grondige check te 
onderwerpen. Dat kun je zelf, als je 
weet waar je mee bezig bent. An-
ders is een afspraak bij een fiets-
hersteller geen slecht idee. Die kan 
ook vaak de gezondheid van je bat-
terij meten. Fiets nagekeken en de 
batterij in topvorm gehouden? Nu 
is het weer aan jezelf om aan die 
topvorm te werken. 

Heb ik recht op een voordelig energietarief?

Hoe krijg ik mijn elektrische fiets in vorm 
voor de lente?

Hoe neem ik deel aan het 
bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker?

GAS EN ELEKTRICITEIT

FIETSWEER

SCREENING

Ben je tussen 50 en 74 jaar en woon 
je in Vlaanderen? Dan kun je om de 
twee jaar gratis deelnemen aan het 
bevolkingsonderzoek naar dikke-
darmkanker.

Dikkedarmkanker ontstaat vaak 
vanuit een poliep. Dat is een uit-
stulping door een verdikking van 
het slijmvlies in de darmwand. De 
meeste poliepen zijn goedaardig 
en geven geen klachten. Sommige 
kunnen uitgroeien tot een kwaad-
aardige tumor of dikkedarmkanker. 
Dat gaat traag en duurt gemiddeld 
zeven tot tien jaar. 

Dikkedarmkanker en de voorlopers 
ervan vroegtijdig opsporen, kan 
met een stoelgangtest. Je krijgt  
om de twee jaar een uitnodiging 
voor zo’n test thuisgestuurd als je 
in aanmerking komt voor het bevol-
kingsonderzoek naar dikkedarm-
kanker. 
Stuur je stoelgangstaal samen met 
een antwoordformulier op naar het 
laboratorium. Daar wordt onder-
zocht of je stoelgang bloed bevat, 
wat kan duiden op de aanwezigheid 
van poliepen of dikkedarmkanker. 
Binnen de veertien dagen ontvan-
gen jij en je huisarts het resultaat. 

Als er bloed in het staal aanwezig 
is, wijst dat nog niet op kanker. De 
bloedsporen kunnen ook andere 
oorzaken hebben. Dan is een ver-
volgonderzoek wel nodig. Vertoont 
de test een normaal resultaat, be-
tekent dit niet dat er geen poliepen 
zijn. Sommige zijn klein en voor-
oorzaken geen bloedverlies, maar 
zullen langzaam groeien en later 
wel bloedverlies geven. Daarom is 
het belangrijk om deze test na twee 
jaar te herhalen.  

>>> www.dikkedarmkanker.bevol-
kingsonderzoek.be

de meesten natuurlijk nog altijd langs om een boek 
te zoeken.’

Mee evolueren
Bibliotheken lijken een vaste waarde, al van in het 
oude Egypte. Eeuwenlang waren het de plekken waar 
wijsheid verzameld lag. Maar de wereld is veranderd. 
Door internet ligt kennis voor veel mensen maar een 
muisklik verder voor het rapen. En tussen het over-
aanbod aan ontspanningsmogelijkheden is een boek 
lezen – toch bij jongeren – niet de meest populaire. 
Toch heeft de bib volgens Korneel zeker nog een toe-
komst. ‘In de bibliotheek zijn we uiteraard niet blind 
voor de digitalisering. We moeten mee evolueren. 
Door ook activiteiten te organiseren en een ontmoe-
tingsplek te worden, maar ook door in te spelen op het 
digitale aanbod. Toch zullen in de bib van de toekomst 
klassieke boeken zeker een plaats blijven hebben. 
Niet iedereen is mee met het digitale verhaal. Een 
bibliotheek moet laagdrempelig zijn. We moeten mee 
met onze tijd, maar tegelijk moeten we zorgen dat 
iedereen bij ons terecht kan. En dus helpen we waar 
dat nodig is. We hebben zelfscanbalies. Dat wil zeg-
gen dat mensen zelf hun boeken moeten scannen bij 
het ontlenen. Veel ouderen hebben dat systeem onder 
de knie, maar een deel blijft sukkelen. Na een tijdje 
weten we wel wie hulp nodig heeft, en dan helpen we 
uiteraard met plezier.’

Verschillende generaties komen in de bib langs. ‘Za-
terdag is familietijd in de bib. Dan komen de gezin-
nen met twee of meer kinderen. We zien dan ook veel 
jongeren, die voor school opdrachten moeten maken. 
Dan is er iets meer lawaai dan in de week, maar dat 
mag. De tijd dat het absoluut muisstil moest zijn in de 
bib is voorbij. Natuurlijk hebben we liever niet dat er 
geroepen wordt, of dat de jongeren die hun huiswerk 
in de bib maken te veel kabaal maken. Dat komt niet 
zo heel vaak voor, maar als het gebeurt, spreken we 
hen daarop aan. Maar er mag gerust iets gezegd wor-
den in de bib hoor. Het beeld van de stille, saaie bib 
klopt allang niet meer.’ 

* Korneel is een schuilnaam

‘In de bib van de toekomst blijven 
boeken een plaats hebben’
KORNEEL, BIBLIOTHEEKMEDEWERKER
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WEEK VAN DE ZORG

Blokbusters en Zorgbabbels
Tussen 15 en 21 maart trekken Joris Hessels en 
Dominique Van Malder van Radio Gaga samen 
met Showbizz Bart door Vlaanderen met Blok-
busters om plaatjes te draaien voor de zorg. Ze 
doen dat onder meer in het CM-zorgverblijf Ter 
Duinen in Nieuwpoort. In die week zijn er ook 
vijf Zorgbabbels waarin experten en ervarings-
deskundigen aan het woord komen over werken 
in de zorg. In de eerste Zorgbabbel spreken CM 
en Samana over vrijwilligerswerk en mantelzor-
gers. Je kunt bovendien mensen in de zorg een 
hart onder de riem steken. Zing in je bubbel Ik 
hou van u samen met medewerkers, vrijwilligers, 
patiënten of bewoners. Deel jullie zangchallenge 
met  #ikhouvanu  en  #dagvandezorg op sociale 
media.

>>> Bekijk de livestreams  
op www.dagvandezorg.be

VAKANTIECENTRUM MASSEMBRE

Welkom in paasvakantie
Het vakantiecentrum Massembre in hartje Ar-
dennen verwelkomt je in je bubbel tijdens de 
paasvakantie. Tijdens je verblijf worden de 
maaltijden vers en warm aan je kamer bezorgd. 
Ezeltochten, wandelingen in de bossen, ravotten 
in de speeltuinen en een bezoek aan het dieren-
park maken deel uit van de pret.  

>>> www.massembre.be 

Digitale conferentie
Het HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en 
Samenleving van de KU Leuven organiseert op 
22 en 23 maart de digitale conferentie ‘De staat 
van de verzorgingsstaat’. Voor een zesde keer 
bieden experten in de vijfjarige conferentie een 
blik op de nieuwste inzichten over ons sociaal 
model. Sprekers zijn onder meer Herman Van 
Rompuy, Luc Van den Brande en Peter Wouters 
van beweging.net.

>>>  www.hiva.be

CM ZOEKT
  Verpleegkundige

100 %  -  12 maanden  -  Kortrijk
  Data Engineer
  Stafmedewerker Pers
  Digital content redacteur Samana 

100 %  -  onbepaalde duur  - Schaarbeek
  HR Business partner

100 %  -  onbepaalde duur  - Antwerpen
  3 Netwerkcoördinatoren

100 %  -  onbepaalde duur  - Antwerpen, 
Aalst, Dender-Zuid
www.cmjobs.be

ACV TRANSCOM ZOEKT 
  Communicatiemedewerker 

100% - bepaalde duur - Brussel 

ACV ZOEKT 
  Data architect 

100 % - onbepaalde duur - Schaarbeek 
  Tolk-vertaler (Nederlands en Frans) 

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

VACATURES

Kroatië, parel aan de Adriatische zee

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

Een unieke mix van parelwitte stranden en historische beziens-
waardigheden. Ga mee op ontdekking door zowel Kroatië als 
Bosnië en Herzegovina. In Kroatië bewonderen we de woeste 
Elafit eilanden, de havenstad Split, de watervallen van Krka en 
het prachtige Dubrovnik. We steken ook twee dagen de grens 
over naar Mostar en Sarajevo in Bosnië en Herzegovina. We 
logeren steeds in driesterrenhotels en bezoeken voornamelijk 
sites die deel uitmaken van het Unesco werelderfgoed.

Op naar een onvergetelijke zomer!
Sinds begin februari kan je je inschrijven om komende zomer 
als vrijwilliger mee te gaan op werkvakantie. Word deel van 
onze animatie- of hotelploeg en bezorg onze vakantiegasten 
een onvergetelijke zomer. 

Reis mee met het vliegtuig van 13 tot 20 september 2021 voor 
1 370 euro. Voor een single kamer betaal je 220 euro extra.

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

Bijverdienen en er toch aan ver-
liezen? Dat overkwam gepensio-
neerden die in de pensioenval 
trapten. Zij gingen met een kleine 
bijverdienste boven op hun 
bescheiden pensioen er financieel 
netto op achteruit. Dat probleem 
was ondertussen al opgelost, 
maar de belastingdienst moet nu 
ook de te veel betaalde belastin-
gen van de voorbije vijf jaren 
terugbetalen.

TEKST  NILS DE NEUBOURG

Te veel belastingen betaald op pensioen? 
Moet terugbetaald worden, zegt rechtbank

 

Na zijn pensioen bleef een man 
uit Luik deelnemen aan een 
gemeentelijke adviescom-
missie. Daarvoor kreeg hij 

een vergoeding van 62,5 euro, voor een 
heel jaar. Maar wat de man niet wist, is 
dat die kleine verdienste de pensioen-
val wijd openzette. De belastingdienst 
merkte namelijk louter op dat er boven 
op het beperkt pensioentje ook nog een 
ander inkomen binnenkwam. Daardoor 
verloor de Luikenaar in 2015 een belas-
tingvoordeel van om en bij de 500 euro.

Sinds inkomstenjaar 2019 is die inko-
mensval voor gepensioneerden opge-
lost, maar de te veel betaalde belastin-
gen uit 2015 kreeg de man niet terug. 
Oneerlijk, vond hij en hij bracht de zaak 
voor de rechter. Het Grondwettelijk 
Hof geeft de man nu gelijk. Het Hof 
oordeelde dat de regeling waarbij een 
pensioen met een geringe bijverdien-
ste tot een belastingval leidt, eigenlijk 
strijdig is met de grondwet. ‘De fiscus 
zal nu zelf in actie moeten schieten om 
mensen in dezelfde situatie terug te 

betalen’, zegt Ive Rosseel, fiscaal ex-
pert bij het ACV. ‘Dat moet ze doen voor 
de periode waarvoor een ambtshalve 
ontheffing mogelijk is, theoretisch dus 
voor de voorbije vijf jaar. In de praktijk 
is dat  voor aanslagjaren 2017 tot en 
met 2019, en in sommige gevallen ook 
voor aanslagjaar 2016.’

Het klinkt niet logisch: een extraatje 
binnenkrijgen en er toch aan verlie-
zen. De oorzaak ligt bij de vrijstelling 
van belastingen voor bescheiden pen-
sioenen. Zo betaalt iemand met een 
pensioen van 15 500 euro voor één jaar 
eigenlijk geen belastingen. Maar kwam 
boven op dat bedrag nog bijvoorbeeld 
10 euro prestatiegeld voor een bijge-
woonde vergadering, dan moest die 
gepensioneerde tot en met inkomsten-
jaar 2019 plots 585 euro belastingen 
betalen. Door die 10 euro extra viel een 
belastingvrijstelling weg. Vooral voor 
de kleinere pensioenen was dat in het 
verleden een probleem, volgens Ive 
Rosseel. ‘Met een hoger pensioen kon 
je niet in soortgelijke val trappen, want 
dan geniet je sowieso niet van de belas-
tingvrijstelling voor je gehele pensioen. 

Het is dus de kwetsbaarste groep die nu 
misschien een terugbetaling kan ver-
wachten voor de laatste vijf jaar.’

Toch zijn niet alle belastingvallen van de 
baan, waarschuwt de fiscaal expert. ‘We 
weten nog niet goed voor welke soorten 
extra inkomens naast het pensioen deze 
uitspraak nu concreet geldt. Wat met 
bijvoorbeeld geringe huurinkomsten 
die ook tot een pensioenval leidden? 
Deze uitspraak ging over een specifieke 
situatie. We vermoeden dat ook voor 
andere kleine inkomsten de uitspraak 
geldt. Of de belastingdienst dat ook zo 
zal zien, weten we nog niet helemaal 
zeker.’ Daarnaast benadrukt Ive Ros-
seel dat deze uitspraak slechts voor één 
soort inkomensval geldt. ‘Voor werkzoe-
kenden verandert er bijvoorbeeld niets. 
Voor hen blijven inkomensvallen ook 
gewoon bestaan wanneer ze elders een 
miniem inkomen hebben, zoals voor een 
vergoeding voor een opleiding. Als die 
mensen naar het Hof zouden stappen, is 
er een reële kans dat ook zij hun gelijk 
halen. De politiek zou dus best zelf met 
oplossingen komen.’ 

Gepensioneerden die een beperkt centje bijverdienden met vergaderingen en  
daardoor te veel belastingen betaalden, krijgen dat binnenkort misschien terug.
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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.

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.

VISIE 05 - 11 MAART 2021

OP STAP MET PIETER  
EMBRECHTS IN JE OREN
15.000 gezinnen gaan op 
zoek naar de paashaas

In april lokt de kwb meer dan 15.000 
gezinnen uit hun kot om op zoek te gaan 
naar de paashaas. Op meer dan 170 
plaatsen kunnen (gezins)bubbels deel-
nemen aan een gratis, coronaveilige 
luisterwandeling waarin de verdwenen 
paashaas centraal staat. De verhalen 
daarvoor werden ingesproken door Pie-
ter Embrechts.
Lokale kwb-groepen  tekenden in hun 
buurt leuke wandelroutes uit. Op het 
parcours staan kleurige, fantasierijke 
borden met QR-codes. Met de smart-
phone in de hand gaan (gezins)bubbels 
op pad. Als ze de QR-codes scannen, 
krijgen ze een deel van een paasverhaal 
en een kleine opdracht te horen. De ver-
halen, eentje voor min 8-jarigen en een-
tje voor kinderen ouder dan 8, werden 
ingesproken door zanger en acteur Pie-
ter Embrechts.

Eric Vandersmissen, kwb Zuid-Oost-
Vlaanderen: “Met de paastochten wil-
len we de gezinnen een leuke tocht la-
ten beleven in hun eigen stad of ge-
meente. En dat doet onze buurten brui-
sen!”

>> > Een overzicht van alle kwb-
paastochten vind je op www.kwb.
be/paastochten

Minister van Staat Paula D’Hondt eerste ereburger van Haaltert!

‘Als ik het mededogen niet had gekoesterd,  
zou mijn hele leven veel moeilijker zijn geweest.’
Op de gemeenteraad van februari werd Paula D’Hondt-Van 
Opdenbosch (°1926) de eerste ereburger van Haaltert. ‘Meer dan 
verdiend!’ vond raadslid Nancy Van Landuyt. ‘Door haar werk, door 
haar persoon, verwierf zij grote faam en aanzien in onze gemeente, 
in Vlaanderen, in België, en zelfs in het buitenland. Haar 
onophoudelijke inzet heeft bijgedragen tot een betere, 
rechtvaardigere en gelijkere samenleving.’ Een kleine terugblik om 
de hoogtepunten van deze grote dame op te frissen...

In Haaltert kent iedereen haar als Paula Van 
Opdenbosch. Maar vroeger was het de mo-
de om de naam van de echtgenoot aan te ne-
men. Geboren en getogen in Kerksken, huw-
de ze kort na de Tweede Wereldoorlog Paul 
D’Hondt. Het gezin bleef wonen in Kerksken 
en kreeg 5 kinderen. Paul D’Hondt was een 
graag geziene onderwijzer en haar steun en 
toeverlaat. Sinds zijn overlijden in 2007 mist 
zij hem naar eigen zeggen nog elke dag.

Kind van het Daensisme
“Ik ben een kind van het Daensisme, bezorgd 
om de arbeiders.” Vertelde ze aan Femma. 
“Ik heb kardinaal Cardijn ontmoet, wou die 
volgen tot in het zotte toe. De Beweging was 
ons leven, onze inzet totaal.” Dat Paula een 
harde werkster was, is een understatement. 
Zij was 74 jaar oud toen zij stopte. Naast de 
zorg voor haar gezin en het vele vrijwilli-
gerswerk, bouwde zij een indrukwekkende 
carrière uit. Eerst als sociaal assistente bij 
de NMBS en dan in de Politiek als gemeen-
teraadslid en Schepen in Kerksken, dan se-
nator, later Staatssecretaris en tenslotte 
minsister van Openbare werken. 

Migrantenbeleid 
Maar de geschiedenisboeken haalt ze wan-
neer Koning Boudewijn haar benoemt tot Ko-

ninklijk Commissaris van het Migrantenbe-
leid. Een functie die zij uitoefende van 1989 
tot 1993. “Een aartsmoeilijke opdracht, die 
van 0 begon.” Vertelt ze aan Femma. “Ik ben 
overal gaan luisteren, sprak met tientallen 
minderheidsgroepen, probeerde een stem te 
geven aan de migranten, sprak de waarheid 
waar die vaak verzwegen werd, werd be-
schimpt, bespuwd en bedreigd door het 
Vlaams Belang en extreemrechts.” Het Ko-

ninklijk Commissariaat lag aan de oorsprong 
van het Centrum voor gelijkheid van kansen 
en racismebestrijding, opgericht in 1993. 
Hiervoor kreeg zij de Prijs voor de Democra-
tie. 

Minister van Staat
In 1992 werd Paula D’Hondt-Van Opdenbosch 
benoemd tot minister van Staat. “Paula 
D’Hondt-Van Opdenbosch is een bijzonder 
boeiende en uiterst gedreven dame.” Vertelt 
ons Phaedra Van Keymolen. “Altijd heeft zij 
gevochten voor democratie, vrede en ver-
draagzaamheid. Altijd heeft zij gestreden te-
gen vrijheidsbeknotting en onrecht. Maat-
schappelijke wantoestanden heeft zij aange-
kaart. De mens, menselijkheid en medemen-
selijkheid waren haar grootste drijfveren. 
Vandaag geniet zij van haar oude dag. Zij 
woont nu in Haaltert, in de Hoogstraat, vlak 
naast haar zoon Peter. Haar grootste dage-
lijkse bezigheid is het lezen van kranten en 
boeken, genieten van kleine dingen, dank-
baar om wat het leven haar gaf. 

Ereburger 
Op de vraag van Nancy Van Landuyt of zij ak-
koord ging met deze voordracht, antwoordde 
ze: “Maar jazeker!”. En dan met een knipoog: 
“Dat brengt een beetje leven in de brouwe-
rij!”. Tot nog toe werd nooit iemand in Haal-
tert het ereburgemeesterschap verleend.   
We zijn ook zeer blij dat de nog kranige 95-ja-
rige Paula dit initiatief zeer apprecieert.  Dit 
zal ongetwijfeld ook het geval zijn voor een 
ganse generatie Groot-Haaltenaren die zich 
de grote sociale betrokkenheid van zowel 
Paula (“tentje Paula voor velen) als haar over-
leden echtgenoot Paul (Mieëster Paul) nog 
levendig zullen herinneren.  Hun deur stond 
letterlijk altijd voor iedereen open.

EUROPA, DICHTBIJ 
OF VERAF? 
Op die vraag probeert Euro-
pees parlementslid Cindy 
Franssen op dinsdag 30 maart 
een antwoord te bieden tijdens 
een nieuwe Korenlei Live. Aan 
de hand van vier thema’s aan-
gebracht door vier vraagstel-
lers, zal ze stilstaan bij de rol 
van de Europese unie. 

Een eerste heel actueel thema 
is de vaccinatiestrategie en de 
problemen waarmee men te kampen heeft. En wie het over Europa vandaag heeft, kan na-
tuurlijk niet buiten de Brexit. Maar ook de rechtsstaat en de schending van mensenrech-
ten in sommige lidstaten zal ter sprake komen. Tenslotte zullen we het hebben over een 
sociale Europese pijler en de soms remmende raad van lidstaten. Achteraf is er natuurlijk 
ruimte voor vragen.

>> > Plaats van afspraak is de Facebookpagina van beweging.net Midden-Vlaanderen 
(30 maart 2021, 19u30 – 20u30).

500 BOMEN VOOR GERAARDSBERGEN 

Groot-Geraardsbergen telt sinds begin maart  zo’n 500 bomen meer. Dit door een geza-
menlijke BOOMPLANTACTIE van Bewegingspunt Geraardsbergen en  Natuurpunt Bo-
ven-Dender.

Mensen konden kiezen tussen sporkenhout, wilde appel, wilde lijsterbes, rode kornoelje, 
hazelaar en wilde kardinaalsmuts. “Allemaal inheemse soorten die zorgen voor een verho-
ging van de lokale biodiversiteit. En zo wordt Geraardsbergen weer een beetje gezonder”

“Wakker worden in de weten-
schap dat er in onze stad 500 
bomen meer staan dan gis-
teren! Zalig!” Klinkt het bij 

Bewegingspunt Ger-
aardsbergen. 

Twee weken te-
rug werden ook 
in Haaltert en 
Ninove boom-
pjes geadop-

teerd.

Meer foto’s 
via onze facebook-
pagina Beweging.

net Midden-Vlaan-
deren 
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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 op www.hetacv.be/contact je 
alle 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.

Veiligheid op het werk in coronatijd

Preventieadviseurs in de 
bloemetjes
ACV Oost-Vlaanderen zette de preventieadviseurs van Xwift in Nazareth in de bloemetjes voor het 
mooie werk dat ze leverden tijdens deze coronatijden en wil hun job zo ook meer bekendmaken bij het 
brede publiek. Dat is nodig. Uit een ledenenquête blijkt dat de preventieadviseur bij 1 op de 3 
werknemers niet gekend is. Terwijl die toch een sleutelrol speelt in het coronabeleid in het bedrijf.

TEKST TANJA DURINCK

Yves Coppens (38) werkt bij Xwift in  
Nazareth, een transportbedrijf met 185 
werknemers. Het bedrijf is gespecialiseerd 
in sneltransport en transport op maat van 
de klant. “In 2011 startte ik bij Xwift als 
chauffeur. Ik groeide door tot transport-
analist en planningsexpert. Sinds 2019 
combineer ik deze job met de functie van 
preventieadviseur niveau 2.”

1 op de 3 werknemers uit onze ledenen-
quête denkt dat er geen preventieadvi-
seur is op de werkvloer of weet het niet. 
Wat vind je van dit resultaat?
Yves: “De preventieadviseur geeft vooral 
advies aan de hiërarchische lijn. Dit gebeurt 
aan de hand van risicoanalyses en derge-
lijke die we voornamelijk op de achtergrond 
uitwerken. De werknemers komen hier  
weinig mee in aanraking. Ik zie dat als iets 
positiefs: Het feit dat de preventieadviseur 
veelal op de achtergrond kan werken, wil 
zeggen dat er geen noemenswaardige acu-
te problemen zijn.”

Een andere opmerkelijke conclusie uit 
de bevraging: de communicatie- en pre-
ventiemaatregelen rond corona zijn dui-
delijker én worden beter opgevolgd in 
bedrijven waar de preventieadviseur 
gekend is. Hoe hebben jullie corona aan-
gepakt op het bedrijf?
Yves: “We hebben snel mails gestuurd naar 
iedereen met de coronamaatregelen en 
-tips. We bezorgden aan al onze chauffeurs 
een stoffen mondmasker en ontsmettings-
middel om de handen en hun cabine te ont-
smetten. Op kantoor plaatsten we plexiglas 
op plekken waar je onvoldoende afstand kon 
houden. We zetten alcoholgel op plaatsen 
waar er veel contact is met bijvoorbeeld 
deurklinken. Sinds maart 2020 eten de col-

lega’s ’s middags aan hun bureau en is ook 
het thuiswerk geïntroduceerd. Onze inter-
ne preventiedienst kon goed samenwerken 
met de werkgever, die ook de nodige bud-
getten ter beschikking heeft gesteld. De 
maatregelen werden ook goed opgevolgd 
door de collega’s. Iedereen was voorname-
lijk positief, omdat we het ook werkbaar 
houden.”

Ondanks alle inspanningen zegt 1 op de 3 
werknemers zich niet veilig te voelen op 
de werkvloer. Welke tips zou jij willen 
meegeven?
Yves: “Blijf realistisch in je maatregelen. Je 
kan honderden regeltjes vastleggen die 
toch niet gevolgd worden of een beperkt 
aantal maatregelen opstellen waar je een 

DINSDAG 16 MAART - 20 UUR

Facebook live: 
improvisatietheater 
met De Nonsens 
Alliantie

Zondag 21 maart is de internationale 
dag tegen racisme en discriminatie. 
In aanloop naar deze dag lanceert het 
ACV de campagne ‘Durf te reageren’, 
met onder andere getuigenissen van 
militanten, en vinden tal van initiatie-
ven plaats.

ACV Oost-Vlaanderen organiseert 
een interactief uurtje improvisatie-
theater op dinsdagavond 16 maart. 
Uitsluiting is niet om te lachen. Maar 
we proberen dit ernstig thema toch 
ook eens wat luchtiger te benaderen 
en bieden een uurtje improvisatiethe-
ater aan waarin drie acteurs van De 
Nonsens Alliantie met jouw sugges-
ties over discriminatie aan de slag 
gaan. 

>> > Schakel op dinsdagavond 16 
maart om 20 uur in voor een gratis 
uurtje improvisatietheater met De 
Nonsens Alliantie (foto).  
Via de Facebookpagina van ACV 
Oost-Vlaanderen kan je het live 
mee beleven: www.facebook.com/
acvovl

verscherpte controle op uitvoert.
In november 2020 kregen we controle van 
de overheid, zowel op het thuiswerk als op 
de coronamaatregelen. Alles bleek goed 
geregeld, zonder noemenswaardige pro-
blemen.”

Wat wil je meenemen na corona?
Yves: “De verbondenheid en kracht die ie-
dereen toont in de strijd tegen het virus. En 
ook enige voorzichtigheid: Ik vrees dat we 
zullen moeten leren leven met bepaalde 
maatregelen in de toekomst, zoals een be-
tere handhygiëne en minder fysiek contact 
met anderen.”
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De preventieadviseur: een sleutelfiguur in de onderneming
Kris Van Eyck, nati-
onaal ACV-verant-
woordelijke voor 
welzijn op het werk: 
“De preventieadvi-
seur is een sleutel-
figuur in een onder-

neming, iemand die zich deskundig maakt 
en technische ondersteuning en advies 
geeft aan de werkgever. Hij moet minimaal 
beschikken over een basiskennis over wel-
zijn op het werk. Naargelang de grootte van 
het bedrijf en de risico's die verbonden zijn 
aan de activiteiten van de onderneming, 
moet hij een verplichte aanvullende vor-
ming volgen.

Zijn takenpakket is heel uiteenlopend: risi-
coanalyses maken, preventie- en actieplan-
nen opstellen en toezien op de uitvoering, 
meewerken aan het onthaal van werkne-
mers, het gezondheidstoezicht verzeke-
ren... Hij heeft de leiding over de interne 
dienst voor preventie en bescherming op 
het werk en is de contactpersoon voor de 
externe preventiedienst van de onderne-
ming. Daarnaast is hij ook secretaris van 
het comité voor preventie en bescherming 
op het werk. 

De term preventieadviseur bestaat al meer 
dan 20 jaar, maar soms worden nog oude 
benamingen gebruikt zoals veiligheidschef 

waardoor werknemers niet weten dat er 
één is of hem niet kennen. Een preventie-
adviseur is in België nochtans wettelijk ver-
plicht zodra een werkgever één werknemer 
in dienst heeft. Bij minder dan twintig werk-
nemers mag de werkgever zelf optreden 
als interne preventieadviseur. Maar meest-
al oefent een werknemer van het bedrijf de 
functie uit. Dit vinden we zeker een meer-
waarde als ACV. De preventieadviseur staat 
zo dichter bij de werknemers en de werk-
gever en wordt meer betrokken bij het so-
ciaal overleg. Maar hij vervult zijn taken in 
alle onafhankelijkheid, ook al is hij verbon-
den door een arbeidsovereenkomst.”

  ■■ Het ACV zette de preventieadviseurs bij Xwift in Nazareth in de bloemetjes voor 
het mooie werk dat ze leverden tijdens deze coronatijden. Evelyn Bracke, collega-
preventieadviseur van Yves, ontving de bloemen uit handen van vakbondsafgevaar-
digde Christ.
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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. Deze CM-kantoren zijn open: Gent (Martelaarslaan en Poel), Aalst, Eeklo, Deinze en Oudenaarde. De openingsuren en adresgegevens vind je op 
www.cm.be/contact. De openingsuren blijven voorlopig wel beperkt. 

VOOR LAGERE SCHOLEN EN 
WOONZORGCENTRA

Kleurkaartjes

Deze kleurkaartjes zorgen voor verbin-
ding. Er zijn twee sets van wenskaartjes 
die nog ingekleurd moeten worden. Het 
ene kaartje wordt verzonden door leer-
lingen van een lagere school naar bewo-
ners van een woonzorgcentrum. Het an-
dere kaartje gaat van de bewoners van 
het woonzorgcentrum naar de leerlin-
gen. 

Hoe werkt het?
Zowel een school als een woonzorgcen-
trum kan de actie opstarten. Leerlingen 
van een lagere school of bewoners van 
een woonzorgcentrum versturen een 
boodschap naar een toegewezen ont-
vanger. 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 kaart-
jes, een draaiboekje voor de school en 
een draaiboekje voor het woonzorgcen-
trum.

Meer info
>> > www.gezondebuurt.be 

CM-oppas aan huis

Zorgen voor ademruimte
Op zondag 21 maart is het Dag van de Zorg, een feestdag voor de mensen van de 
zorg: professionele zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers. Voor Kathleen 
Verspille zijn het de vrijwilligers van CM-oppas aan huis die het verschil maken. 
‘Dankzij de hulp van de oppassers krijg ik af en toe een beetje ademruimte.’ 

REDACTEUR ASTRID BOOST

Kathleen Verspille is mantel-
zorger voor haar mama die 
lijdt aan dementie. ‘Toen 
mijn papa vijf jaar geleden 

stierf, beloofde ik aan mijn mama dat ik voor 
haar zou zorgen’, vertelt Kathleen. ‘Ik vond 
dat mijn plicht na alles wat zij voor mij ge-
daan had. Na een ziekenhuisopname enke-
le jaren geleden, adviseerden de zorgver-
leners mij om extra hulp in te schakelen. Er 
komt elke dag thuisverpleging, een verzor-
gende die het eten klaarmaakt en sinds drie 
jaar doe ik een beroep op de dienst CM-op-
pas aan huis.’

FIJN GEZELSCHAP
‘Drie keer per week komt er een oppasser 
langs. Die zorgt ervoor dat ze voldoende 
drinkt en haar boterhammen opeet omdat 
ze dat anders zou vergeten. Daarnaast is 
het een heel fijn gezelschap voor mijn ma-
ma. Ze babbelt graag en heeft nog veel goe-
de momenten. Ze wil niet naar een dagcen-
trum maar op deze manier heeft ze toch re-
gelmatig gezelschap.’

‘De zorg is heel intensief voor mij. Ik ga da-
gelijks naar mijn mama. Mijn broer gaat ge-
lukkig ook wekelijks langs. Een week telt 
zeven dagen, dus elk extra beetje hulp 
maakt de zorg draaglijk. Op de momenten 
dat de oppasser er is, kan ik even op adem 
komen. Ik heb bovendien vijf kleinkinderen 
die ik ook graag de nodige aandacht wil ge-
ven.’ 

WAARDEVOL
‘Het is voor mij een zegen dat CM-oppas aan 
huis bestaat. Ik besef maar al te goed hoe 
waardevol hun hulp is. Als ik op een dag zelf 
geen beroep meer moet doen op deze dienst 
wil ik me graag engageren als oppasser.’ 

Zelf oppas-
vrijwilliger 
worden?
Toon je warme hart

We hebben altijd nood aan vrijwilligers 
om deze mensen blijvend te kunnen hel-
pen. Zin om onze ploeg te versterken? 

Als oppas hou je mensen met een chro-
nische ziekte, personen met een beper-
king en ouderen gezelschap, en hou je 
tegelijk een oogje in het zeil. Dat kan 
overdag, ’s avonds en/of ’s nachts, zowel 
tijdens de week als tijdens het weekend. 
Je biedt op deze manier ondersteuning 
aan de mantelzorger(s).  

Mogelijke taken zijn een babbeltje slaan, 
een gezelschapsspel spelen, hulp bie-
den bij eten … 

Jouw profiel?
Je draagt graag zorg voor anderen, je 
bent sociaal voelend en kunt goed luis-
teren. Stiptheid vind je belangrijk en je 
staat open voor opleiding en begeleiding. 
Je bent fysiek en mentaal voldoende ge-
zond om andere personen bij te staan.

Wat krijg je terug?
Als CM-oppas krijg je professionele on-
dersteuning, vorming en begeleiding. 
Sociaal contact en fijne collega-vrijwil-
ligers horen er sowieso ook bij. 

Een verzekering burgerlijke aansprake-
lijkheid en ongevallenverzekering, 
rechtsbijstand en een forfaitaire onkos-
tenvergoeding zitten mee in het pakket.

Lees de volledige beschrijving op 
>> > www.cm.be/oppashulp. 

Contact
Neem contact op via 
zorgendvrijwilligerswerk.mvl@cm.be 
of bel 09 267 59 05.

‘Elk extra beetje hulp maakt de 
zorg draaglijk.’
KATHLEEN VERSPILLE MANTELZORGER

  CM-WEBINARS 

Leer bij vanuit je kot 
Ook in buitengewone tijden heeft 
CM een aanbod op maat. 
Op www.cm.be/agenda vind je 
een overzicht van alle webinars en 
kun je inschrijven. Een dag voor
de online sessie ontvang je een 
e-mail met daarin een link om deel 
te nemen.

HET GRATIS 
CM-AANBOD 
WEBINARS 

AL ONTDEKT?
www.cm.be/webinars
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HET GRATIS HET GRATIS HET GRATIS 
CM-AANBOD 
WEBINARS 

AL ONTDEKT?
www.cm.be/webinars
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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 op www.hetacv.be/contact je 
alle 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.

Veiligheid op het werk in coronatijd

Preventieadviseurs in de 
bloemetjes
ACV Oost-Vlaanderen zette de preventieadviseurs van Xwift in Nazareth in de bloemetjes voor het 
mooie werk dat ze leverden tijdens deze coronatijden en wil hun job zo ook meer bekendmaken bij het 
brede publiek. Dat is nodig. Uit een ledenenquête blijkt dat de preventieadviseur bij 1 op de 3 
werknemers niet gekend is. Terwijl die toch een sleutelrol speelt in het coronabeleid in het bedrijf.

TEKST TANJA DURINCK

Yves Coppens (38) werkt bij Xwift in  
Nazareth, een transportbedrijf met 185 
werknemers. Het bedrijf is gespecialiseerd 
in sneltransport en transport op maat van 
de klant. “In 2011 startte ik bij Xwift als 
chauffeur. Ik groeide door tot transport-
analist en planningsexpert. Sinds 2019 
combineer ik deze job met de functie van 
preventieadviseur niveau 2.”

1 op de 3 werknemers uit onze ledenen-
quête denkt dat er geen preventieadvi-
seur is op de werkvloer of weet het niet. 
Wat vind je van dit resultaat?
Yves: “De preventieadviseur geeft vooral 
advies aan de hiërarchische lijn. Dit gebeurt 
aan de hand van risicoanalyses en derge-
lijke die we voornamelijk op de achtergrond 
uitwerken. De werknemers komen hier  
weinig mee in aanraking. Ik zie dat als iets 
positiefs: Het feit dat de preventieadviseur 
veelal op de achtergrond kan werken, wil 
zeggen dat er geen noemenswaardige acu-
te problemen zijn.”

Een andere opmerkelijke conclusie uit 
de bevraging: de communicatie- en pre-
ventiemaatregelen rond corona zijn dui-
delijker én worden beter opgevolgd in 
bedrijven waar de preventieadviseur 
gekend is. Hoe hebben jullie corona aan-
gepakt op het bedrijf?
Yves: “We hebben snel mails gestuurd naar 
iedereen met de coronamaatregelen en 
-tips. We bezorgden aan al onze chauffeurs 
een stoffen mondmasker en ontsmettings-
middel om de handen en hun cabine te ont-
smetten. Op kantoor plaatsten we plexiglas 
op plekken waar je onvoldoende afstand kon 
houden. We zetten alcoholgel op plaatsen 
waar er veel contact is met bijvoorbeeld 
deurklinken. Sinds maart 2020 eten de col-

lega’s ’s middags aan hun bureau en is ook 
het thuiswerk geïntroduceerd. Onze inter-
ne preventiedienst kon goed samenwerken 
met de werkgever, die ook de nodige bud-
getten ter beschikking heeft gesteld. De 
maatregelen werden ook goed opgevolgd 
door de collega’s. Iedereen was voorname-
lijk positief, omdat we het ook werkbaar 
houden.”

Ondanks alle inspanningen zegt 1 op de 3 
werknemers zich niet veilig te voelen op 
de werkvloer. Welke tips zou jij willen 
meegeven?
Yves: “Blijf realistisch in je maatregelen. Je 
kan honderden regeltjes vastleggen die 
toch niet gevolgd worden of een beperkt 
aantal maatregelen opstellen waar je een 

DINSDAG 16 MAART - 20 UUR

Facebook live: 
improvisatietheater 
met De Nonsens 
Alliantie

Zondag 21 maart is de internationale 
dag tegen racisme en discriminatie. 
In aanloop naar deze dag lanceert het 
ACV de campagne ‘Durf te reageren’, 
met onder andere getuigenissen van 
militanten, en vinden tal van initiatie-
ven plaats.

ACV Oost-Vlaanderen organiseert 
een interactief uurtje improvisatie-
theater op dinsdagavond 16 maart. 
Uitsluiting is niet om te lachen. Maar 
we proberen dit ernstig thema toch 
ook eens wat luchtiger te benaderen 
en bieden een uurtje improvisatiethe-
ater aan waarin drie acteurs van De 
Nonsens Alliantie met jouw sugges-
ties over discriminatie aan de slag 
gaan. 

>> > Schakel op dinsdagavond 16 
maart om 20 uur in voor een gratis 
uurtje improvisatietheater met De 
Nonsens Alliantie (foto).  
Via de Facebookpagina van ACV 
Oost-Vlaanderen kan je het live 
mee beleven: www.facebook.com/
acvovl

verscherpte controle op uitvoert.
In november 2020 kregen we controle van 
de overheid, zowel op het thuiswerk als op 
de coronamaatregelen. Alles bleek goed 
geregeld, zonder noemenswaardige pro-
blemen.”

Wat wil je meenemen na corona?
Yves: “De verbondenheid en kracht die ie-
dereen toont in de strijd tegen het virus. En 
ook enige voorzichtigheid: Ik vrees dat we 
zullen moeten leren leven met bepaalde 
maatregelen in de toekomst, zoals een be-
tere handhygiëne en minder fysiek contact 
met anderen.”
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De preventieadviseur: een sleutelfiguur in de onderneming
Kris Van Eyck, nati-
onaal ACV-verant-
woordelijke voor 
welzijn op het werk: 
“De preventieadvi-
seur is een sleutel-
figuur in een onder-

neming, iemand die zich deskundig maakt 
en technische ondersteuning en advies 
geeft aan de werkgever. Hij moet minimaal 
beschikken over een basiskennis over wel-
zijn op het werk. Naargelang de grootte van 
het bedrijf en de risico's die verbonden zijn 
aan de activiteiten van de onderneming, 
moet hij een verplichte aanvullende vor-
ming volgen.

Zijn takenpakket is heel uiteenlopend: risi-
coanalyses maken, preventie- en actieplan-
nen opstellen en toezien op de uitvoering, 
meewerken aan het onthaal van werkne-
mers, het gezondheidstoezicht verzeke-
ren... Hij heeft de leiding over de interne 
dienst voor preventie en bescherming op 
het werk en is de contactpersoon voor de 
externe preventiedienst van de onderne-
ming. Daarnaast is hij ook secretaris van 
het comité voor preventie en bescherming 
op het werk. 

De term preventieadviseur bestaat al meer 
dan 20 jaar, maar soms worden nog oude 
benamingen gebruikt zoals veiligheidschef 

waardoor werknemers niet weten dat er 
één is of hem niet kennen. Een preventie-
adviseur is in België nochtans wettelijk ver-
plicht zodra een werkgever één werknemer 
in dienst heeft. Bij minder dan twintig werk-
nemers mag de werkgever zelf optreden 
als interne preventieadviseur. Maar meest-
al oefent een werknemer van het bedrijf de 
functie uit. Dit vinden we zeker een meer-
waarde als ACV. De preventieadviseur staat 
zo dichter bij de werknemers en de werk-
gever en wordt meer betrokken bij het so-
ciaal overleg. Maar hij vervult zijn taken in 
alle onafhankelijkheid, ook al is hij verbon-
den door een arbeidsovereenkomst.”

  ■■ Het ACV zette de preventieadviseurs bij Xwift in Nazareth in de bloemetjes voor 
het mooie werk dat ze leverden tijdens deze coronatijden. Evelyn Bracke, collega-
preventieadviseur van Yves, ontving de bloemen uit handen van vakbondsafgevaar-
digde Christ.



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 voetbalster en Gouden Schoen-winnaar Tine De Caigny (23) TEKST SIMON BELLENS 
FOTO  BELGA IMAGE/JAN DE MEULENEIR

Tine,
mijn grootouders zie ik naar mijn gevoel niet ge-
noeg, hoewel ze begrijpen dat ik het druk heb. Dat 
is heel dubbel, want ik hou van mijn sport en door 
mijn transfer (De Caigny maakt na het seizoen de 
overstap van Anderlecht naar de Duitse club Hoffen-
heim, waardoor ze voltijds voetbalster wordt, red.) ga 
ik daarin nog meer investeren.’

5Welke tv-serie heeft onlangs indruk op je 
gemaakt?
‘Undercover (Belgisch-Nederlandse fictiereeks 

met o.a. Tom Waes, red.). Ik zag het eerste seizoen op 
Netflix, maar vond het tweede seizoen nog niet terug. 
Twee agenten mengen zich in het drugsmilieu en dan 
blijkt het niet zo gemakkelijk om undercover te blij-
ven. Ik hou wel van zulke spannende series, aan het 
einde van elke aflevering wil je weten hoe het verder-
gaat.’

6Wat zou je uitvinden om van de wereld een 
betere plek te maken? 
‘Dat is een heel moeilijke vraag. Er is zo veel 

mogelijk, en je weet dat één uitvinding misschien toch 
niet zo veel uithaalt. Maar als ik iets moet bedenken, 

zou het een machine zijn om je 
met één druk op de knop 

te kunnen verplaatsen. 
Mijn bomma kan bij-
voorbeeld niet meer 
zo lang in een auto 
zitten en een verre 
reis is dus niet meer 
mogelijk, maar op 
die manier zou ze 
toch nog familie 
kunnen bezoeken 
of ergens heen-

gaan waarvan ze 
altijd gedroomd 

heeft.’

7Waar op de wereld zou jij je nog thuis kun-
nen voelen? 
‘Thuis is voor mij gewoon Beveren. Het is ver-

trouwd, je spreekt je eigen taal, ik kom er vandaan en 
mijn hele familie woont er. Ik vind het heel belangrijk 
om mijn familie dichtbij te hebben. Voor het voetbal 
moet je soms verhuizen, maar dat is tijdelijk. Op mijn 
achttiende speelde ik in Noorwegen en had ik last van 
heimwee, ik denk dat ik toen nog niet helemaal klaar 
was voor die stap. Nu kan ik dat beter loslaten.’

8Wat zou iedereen op school moeten leren? 
‘Talen. Bij Anderlecht en de Red Flames is de 
voertaal Nederlands, maar toch merk ik dat 

mijn Frans soms tekortschiet. Een tijd lang had ik 
een Maltese vriendin die enkel Engels sprak. Omdat 
mijn grootouders geen Engels verstaan en ook mijn 
ouders niet comfortabel waren in het Engels, was de 
communicatie als ze bij ons thuis kwam niet altijd 
gemakkelijk. Als voetballer word je automatisch een 
beetje een globetrotter en dan is het belangrijk om 
overal te kunnen communiceren.’

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

‘Dat zou een heel beroemd persoon moeten zijn. In 
het voetbal denk ik aan Cristiano Ronaldo. Op zijn 
36ste presteert hij nog altijd en is hij topfit, nauwe-
lijks blessures. Ik zou willen zien hoe hij die profes-
sionele houding en al het trainingswerk combineert 
met zijn kinderen. Of een celebrity zoals Justin Bieber 
of Rihanna, zij leiden zo’n druk leven. Hoe doen zij dat 
in hun dagelijks leven? Bij hen zou ik een vlieg op de 
muur willen zijn.’

10Welk beroep zou je uitoefenen, als je 
niet kon doen wat je nu doet? 
‘Vroeger spendeerde ik veel tijd aan dans 

en ballet, toen was die stijfheid er nog niet. (lacht) Dus 
de kans is groot dat het een andere sport zou zijn. 
Anders zou ik nu misschien studeren om een diploma 
te behalen, dat heb ik nu niet en daar heb ik wel spijt 
van. Mijn zus is verpleegster, dat is maatschappelijk 
een belangrijk beroep, dus misschien zou ik het ook 
zoeken in de verzorging en verpleegkunde.’
 

1Waarvoor is er te weinig aandacht in de 
samenleving? 
‘Laatst zag ik op televisie een programma 

over mensen met een ingrijpende ziekte of handi-
cap, en in het algemeen denk ik dat er te weinig 
aandacht is voor iedereen die buiten de norm valt. 
Of het nu een handicap, je huidskleur, of je geaard-
heid is ... de aandacht die mensen krijgen als ze 
buiten de norm vallen, is nog te vaak negatief. Het 
zou niet mogen uitmaken op wie je valt of welke 
huidskleur je hebt.’

2Welke mooie waarde dank je aan je ou-
ders? 
‘Mijn ouders hebben me altijd honderd pro-

cent gesteund. Ze reden me vroeger overal heen 
en volgen me zelfs tot in Tsjechië om voor de Red 
Flames (Nationale vrouwenvoetbalelftal, red.) te 
komen supporteren. Als je mensen graag ziet, 
moet je alles doen om hen te steunen in wat hen 
gelukkig maakt.’

3Wat zou je graag beter kunnen? 
‘Dansen. (lacht) Ik ben nogal stijf. Maar voor-
al zou ik soms beter om mijn strepen moe-

ten staan, wat minder over me heen laten lopen. 
Ik heb de neiging om gemakkelijk in te stemmen, 
zelfs als ik het er misschien niet helemaal mee 
eens ben, gewoon om het conflict uit de weg te 
gaan. Daar probeer ik op te letten.’

4Waaraan besteed je te veel of net te 
weinig tijd? 
‘Te veel tijd aan voetbal en te weinig aan 

mijn vrienden. Op dit moment werk ik nog 
drie dagen per week in een sportwinkel en 
’s avonds of op andere dagen is er trai-
ning of match, waardoor ik regel-
matig niet met vrienden 
kan afspreken. Ook 


