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700 miljoen extra voor
pensioenen en uitkeringen
Na de nationale staking op 29 maart komt de regering tegemoet aan een van
de belangrijkste eisen van de vakbonden. Ze verplichtte de werkgevers om de
onderhandelingen over de welvaartsenveloppe los te koppelen van het loonoverleg.
Nadat ze maandenlang de hete aardappel terug
naar de sociale partners had gekaatst, nam de
regering eindelijk initiatief in de vastgelopen
loononderhandelingen. De discussie over de
verdeling van de welvaartsenveloppe werd definitief losgekoppeld van het loonoverleg. Dat
budget van ruim 700 miljoen euro om de laagste
uitkeringen welvaartsvast te houden (bovenop
de index), had al in september 2020 verdeeld
moeten zijn, maar de werkgevers weigerden
daarover tot een akkoord te komen zolang
er geen afspraken waren over de lonen.

Afgelopen maandag werden de verhogingen
voor onder meer de ziekte- en werkloosheidsuitkeringen, vervangingsinkomens en minimumpensioenen dan toch afgeklopt.
‘Het is jammer dat het zo lang heeft moeten duren’, verzucht ACV-voorzitter Marc Leemans.
‘Want dit gaat over mensen die dat geld heel erg
goed kunnen gebruiken.’ Behalve het broodnodige besluit over de welvaartsenveloppe stelde de
regering 1 mei als allerlaatste deadline om tot
een loonakkoord te komen.
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De vaccinatiecampagne draait op
volle toeren. Naar het vaccinatiecentrum gaan is niet voor
iedereen vanzelfsprekend.
CM-Mobiel zorgt ervoor dat
iedereen daar geraakt.
Peter is een van de vrijwillige chauffeurs die voor
veilig en comfortabel
vervoer zorgen.
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VAN DE WEEK

#LEDENHEBBENMEERFUN
DE QUOTE
PETER WOUTERS VOORZITTER BEWEGING.NET

H

eb je het ook kunnen volgen? De acties zoals: ‘Als
je naar onze bloesem komt
kijken, eet dan ook onze
appels’, #lekkervanbijons, #winkelhieren, ‘Hou de productieketen kort,
koop van bij ons.’ Bedrijven proberen
terecht onze aandacht te krijgen voor
hun moeilijke economische situatie.
Met succes, gelukkig. We passen met
z’n allen ons gedrag aan.
In andere sectoren, de horeca en de
kunst- en cultuursector, is alles al
meer dan een jaar gesloten. Dat is
heel begrijpelijk. Dankzij een heel pak
maatregelen doen onze overheden
enorme inspanningen om de bedrijven en medewerkers op te vangen.
Ook terecht. Iedereen staat te popelen om mee te doen met de voorzichtige heropening.
Die horeca, die hele sector van de
vrije tijd. Daarover wil ik het even hebben. Want de stemmen die je vandaag
hoort en leest: dat zijn de beroepskrachten. Mensen die hun inkomsten
verwerven in de sector van de vrije

tijd. Wie hoor je niet, of nauwelijks?
De andere, nog grotere kant van die
sector in de vrije tijd: de verenigingen.
Zij zijn zich erg bewust van de onmogelijkheid om dichte ontmoetingen te
organiseren. Ze willen het ook niet
op hun geweten hebben, mocht een
deelnemer ziek worden op een activiteit. Heel begrijpelijk. En ze doen
allemaal hun creatieve best om toch
(online) actief te zijn. Dikwijls met
succes.

‘Verenigingen geven ons
leven kleur en zijn de
smaakmaker van onze
eigen omgeving. Ze zijn
de supermaker van
vriendschap en het laagje
schuim op onze koffie’
Maar wat mis ik hen en wat voel ik
het als een grote leegte dat het leven
in het parochielokaal of de gemeentelijke zaal helemaal
platligt. Zo

zie je na een jaar stilte pas echt hoe
onze verenigingen ons leven kleur geven en de smaakmaker zijn van onze
eigen omgeving. Ze zijn de supermaker van vriendschap en het laagje
schuim op onze koffie.
Ik geloof dat het nodig is om onze
verenigingen wat uitdrukkelijker te
steunen. ‘Doe mee!’ zou al een goed
begin zijn. Maar we moeten wat verder gaan. Heel wat verder. Want we
moeten ook niet flauw doen: onze verenigingen werken wel allemaal met
vrijwilligers, maar dat wil niet zeggen
dat ze geen inkomsten nodig hebben.
En die komen in de eerste plaats van
het lidgeld.
Daarom mijn voorstel om met z’n allen gebruik te maken van de hashtag
#ledenhebbenmeerfun. Word lid van
een vereniging! Heb je al een lidkaart? Vernieuw ze of neem er eentje bij. Weer een vriendenkring erbij.
Want #ledenhebbenmeerfun. Met het
kopen van een lidkaart geef je de kans
aan een groep vrijwilligers om activiteiten op te zetten. Maar meer nog:
om vrienden te ontmoeten en nieuwe
vrienden te maken.
Misschien heb ik dat in al die voorbije maanden nog het meest gemist:
nieuwe mensen leren kennen. Een
korte ontmoeting tijdens een plezante activiteit van kwb of Pasar. Of een
toevallig gesprek in de pauze van een
plaatselijke theatervoorstelling. Of
een frisse pint kunnen trakteren aan
de verre buur die je al maanden niet
meer zag. Eens kunnen lachen met
de zottigheden die een kameraad op
zijn werk meemaakte.
Het is waar: #ledenhebbenmeerfun.
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‘Kun je alles studeren?
Als er centen zijn, ja.
Er zijn toch studiebeurzen?
Als je de weg kent. Zoek
het maar uit als je geen
laptop hebt, of nog niet
eens weet of er iets in je
frigo zit voor morgen.’
Kristel Verbeke in
Het Nieuwsblad.
De ex-K3-zangeres maakte
een televisieprogramma
met ouders in armoede.

HET CIJFER

18 292
Minstens 18 292 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen zijn tussen 2018 en 2020
verdwenen. Dat blijkt uit cijfers die onderzoekscollectief Lost in Europe opvroeg bij
30 Europese landen. In België verdwenen
in die periode 2 642 niet-begeleide minderjarigen van de radar.

M/V/X VAN DE WEEK

Dries Rooryck
Deze 34-jarige boomverzorger startte in
het Oost-Vlaamse Nazareth een bomenasiel. Hij plant er de gezonde bomen die anders omgehakt zouden worden. De bomen
die zo gered worden van de verhakselaar,
kunnen ‘tweedehands’ gekocht worden.
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De herontdekking van de mens: Luc Van Gorp ziet meer in minder

‘Als we het niet anders aanpakken, staan
ons nog veel grotere rampen te wachten’
‘Als mens krijg je de opdracht om de
beste versie van jezelf te worden.’
Dat klinkt mooi, maar waar heeft het
model van oneindige groei ons
gebracht? Luc Van Gorp, voorzitter
van CM Gezondheidsfonds, legt in
zijn boek Mensenmaat. Een pleidooi
voor imperfectie de vinger op de
wonde. Als voorzitter van CM, maar
evenzeer als oud-Chiroleider, verpleegkundige, seminarist, theoloog,
docent en ouder van vijf kinderen.
En als mens uiteraard.

nische ziektes niet altijd het geval is. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn.’

Critici zullen zeggen: Luc Van Gorp wil
mensen aan hun lot overlaten.
‘Integendeel. Als verpleegkundige heb ik
het vaak meegemaakt dat patiënten niet
meer zaten te wachten op een zoveelste medische behandeling waarvan ze op
voorhand wisten dat die niets zou uithalen. Natuurlijk moeten we altijd trachten
om mensen beter te maken, maar medische handelingen of medicijnen zijn daar
niet altijd het beste, laat staan het enige
middel voor. Mensen zijn in de eerste
plaats op zoek naar levenskwaliteit. Dat
is niet hetzelfde als koste wat het kost zo
oud mogelijk worden. Als we de patiënt
echt centraal willen zetten, zullen we onze
gezondheidszorg op een andere manier
moeten organiseren.’

TEKS T DIETER HERREGODTS
FOTO KAREL HEMERIJCK

O

nlangs zag ik hoe een duif in een
boom in onze tuin een nest aan
het bouwen was’, steekt Luc Van
Gorp van wal. ‘Hoe komt die toch
aan die takjes, vroeg ik mij af. Toen zag ik
dat ze die gewoon van tussen het gras
haalde. Door de harde wind lag het gazon
bezaaid met takjes. En dat zal ook volgend
jaar het geval zijn, wanneer de jongen van
die duif een nest zullen bouwen. In de natuur keert alles terug. Tot iemand de ketting doorbreekt.’
Dat de mens alsmaar vaker in conflict
komt met zijn leefomgeving ondervinden
we vandaag aan den lijve. Al meer dan
een jaar is de wereld in de greep van de
coronapandemie. ‘De crisis lijkt ons te
overkomen, maar eigenlijk hebben we die
als samenleving mee in de hand gewerkt.
Virologen hadden dit scenario al lang voorspeld. Het was niet de vraag of de wereld
door een pandemie getroffen zou worden,
maar wanneer dat zou gebeuren.’

Nochtans was het niet jouw bedoeling
om een boek te schrijven over de covid19-crisis?
‘Meer zelfs, ik ben het boek beginnen te
schrijven voor er van covid-19 sprake was.
Want ook zonder pandemie waren er al
heel wat knipperlichten. Begin 2020 zaten
meer dan 400 000 Belgen thuis omdat ze
langdurig ziek waren. Dan moet je je toch
vragen stellen over de manier waarop wij
onze samenleving inrichten. We leven in
een welvarend land, onze levensverwachting breekt alle records, de medische wetenschap scheert nooit geziene toppen en
een eindeloze stroom innovaties biedt oplossingen voor alle denkbare problemen.
En tegelijkertijd zitten zoveel mensen
slecht in hun vel. Hoe komt dat toch?’

Is dat niet makkelijker gezegd dan gedaan? Hoe zal de mens ooit opgewassen zijn tegen de wetmatigheden van
de klassieke instituten?

Luc Van Gorp: 'De mens legt de lat voor zichzelf zo hoog dat hij er niet meer over kan.'

levenskwaliteit ervaren. Maar ik was fout.
De mens zelf is niet veranderd. Het is de
wereld rondom de mens die een radicale
transformatie heeft ondergaan. Om een
of andere reden zijn we gaan geloven dat
eeuwige groei het ultieme doel moest zijn.
Alles moet steeds sneller, beter en efficiënter. Een 7 op 10 moet 8, 9 en uiteindelijk
10 op 10 worden, een heel lineair model.
De mens legt de lat voor zichzelf zo hoog
dat hij er niet meer over kan.’

‘Veel te weinig stellen we
ons de vraag of een
medische handeling ook
bijdraagt tot meer
levenskwaliteit, wat zeker bij
chronische ziektes niet altijd
het geval is’
LUC VAN GORP, VOORZITTER CM

Wat denk je zelf?

Je hebt het in je boek over de kwalijke
rol van de klassieke instituten.

‘Ik heb lang gedacht dat de mens veranderd was, dat we als soort een evolutie
doorgemaakt hebben waardoor we minder

‘Of het nu de Kerk, de politiek, het onderwijs of – ja ook – de gezondheidszorg is, ze
zijn allemaal in hetzelfde bedje ziek. Hoe

waardevol hun uitgangspunten ook waren,
allemaal zijn ze op een bepaald moment
meegestapt in het model van eeuwige
groei en zijn ze een verhaal beginnen te
vertellen waarin de mens zich niet meer
herkende. Het instituut Kerk bijvoorbeeld
is gebouwd op een nobele boodschap.
Het gaat in se over solidariteit, niet in het
minst met hen het meest kwetsbaar zijn.
Alleen is de Kerk, net als al die andere
klassieke instituten, de perfectie beginnen
te prediken. Systemen en structuren, streven naar macht en een gevoel van morele
verhevenheid kregen de bovenhand. En de
mens, die bleef verweesd achter en haakte
massaal af.’

Voor de Kerk kan dat misschien het
geval zijn, maar mensen hebben zich
toch niet afgekeerd van de gezondheidszorg? We stapten nog nooit zo
makkelijk naar de dokter of het ziekenhuis.
‘En dat is net het probleem. Voor een
goed begrip, dat de geneeskunde op zo’n
hoog niveau presteert, valt uiteraard toe
te juichen. Maar ook hier is het streven
naar perfectie te ver doorgeslagen. Ziekte wordt gezien als een defect dat zo snel
mogelijk gerepareerd dient te worden.
Veel te weinig stellen we ons de vraag of
een medische handeling ook bijdraagt tot
meer levenskwaliteit, wat zeker bij chro-

‘Omdat mensen mensen zijn. Wij weten allemaal dat het leven geen immer stijgende
lijn is en dat struikelen en weer opstaan
inherent verbonden zijn met ons bestaan
op aarde. De mens is per definitie circulair. Steeds duidelijker − denk maar aan
de coronacrisis − zijn de signalen dat onze
planeet eindig is en dat ze ons groeitempo
niet meer kan volgen. Je merkt dat steeds
meer mensen in opstand komen tegen dat
ideaalbeeld van de perfectie. Van onderuit
zal de verandering in gang gezet worden.’

Je analyse is hard, maar je boodschap
is er een van hoop: na de covid-19crisis zullen we de wereld anders
organiseren.
‘Daar ben ik echt van overtuigd. De pandemie heeft de vinger diep in de wonde
geduwd. Als we het niet anders aanpakken, staan ons nog veel grotere rampen
te wachten. De circulaire mens voelt zich
steeds minder thuis in de lineaire wereld.
Daarom zal, in plaats van economische
groei, menselijke groei op de eerste plaats
komen. En die staat niet per definitie gelijk
aan meer, beter en efficiënter. Menselijke
groei kan evengoed met minder. Minder
vervuiling, om maar een voorbeeld te noemen. Of minder consumptie. Minder afval
of – waarom niet – minder geneeskundige
prestaties. De mens zal zijn imperfectie
omarmen. En vanuit die imperfectie zal hij
voor verbinding gaan. We laten de ander
nooit los, net zoals die ander ons nooit zal
loslaten. Uiteindelijk zal de mens op die
manier ook de klassieke instituten tot verandering dwingen.’

>>> www.cm.be/mensenmaat
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Valpreventie

Minder vallen? Blijf in beweging
Anni Denaert (73) maakte al drie
keer een ongelukkige val. Het
gebeurde telkens thuis en echtgenoot Marcel was altijd in de buurt.
Maar Anni heeft de schrik goed te
pakken. ‘Mijn advies? Blijf ondanks
alles in beweging’, zegt
CM-ergotherapeut Lien De Sutter.
TEKS T MARJOLEIN CUVELIER
FOTO FRANK BAHNMÜLLER

W

ie ouder wordt, heeft een grotere kans om te vallen. Spelen
er ook medische factoren
mee, dan wordt dat risico nog
wat groter. Zo kreeg Anni tien jaar geleden
de diagnose van de ziekte van Parkinson.
Ook kampt ze soms met een lage bloeddruk
en dat verstoort haar evenwicht. ‘Als ik dan
ook nog eens een nachtje slecht slaap, verergert dat de zaak’, verduidelijkt Anni.
Vooral bij haar eerste val heeft Anni zich
erg bezeerd. ‘Ik bleef met mijn voet aan
een krukje haperen en smakte tegen de
grond. Mijn pols, elleboog en gezicht waren helemaal blauw.’ Anni viel enkele
maanden later een tweede keer toen ze
een glas van de tafel nam en zich draaide
om het weg te zetten. ‘Een derde keer viel
ik achterover terwijl ik gewoon aan een
open kastlade stond.’

De stilzit-reflex
Anni voerde geen heksentoeren uit en toch
was de val telkens snel gebeurd. ‘Het risico zit vaak in een klein hoekje’, licht ergotherapeut Lien De Sutter toe. ‘Zich wat
te snel draaien, een opstapje verkeerd
inschatten, of plots een draaierig gevoel
krijgen … Het zijn factoren waar je je moeilijk op kunt voorbereiden en die toch een
belangrijke rol spelen’, zegt Lien.
Als ergotherapeut bij CM geeft Lien advies
rond valpreventie. Zo begeleidt ze mensen
bij het aanleren van nieuwe gewoontes
en het gebruik van hulpmiddelen. ‘Mensen hebben na een val vaak de reflex om
zoveel mogelijk stil te zitten. Maar dat
werkt het risico op vallen net in de hand’,
waarschuwt Lien. ‘Na een val gaan mensen minder bewegen waardoor hun conditie achteruit gaat. Dit betekent dat onder
meer spierkracht, uithouding, soepelheid
en evenwicht slinken. En daardoor maken ze gemakkelijker een nieuwe val. Een
neerwaartse spiraal.’

an Van H
ul
Stefa

LIEN DE SUTTER,
CM-ERGOTHERAPEUT

©

‘Koppel beweging
aan dagelijkse
rituelen’

De fiets van Anni is gemonteerd op rollen zodat hij dienst doet als hometrainer.

Dagelijkse rituelen
Ook Anni merkt dat ze minder beweegt.
Sinds ze drie keer gevallen is, aarzelt ze
om rond te stappen. ‘Begrijpelijk, maar
laat de valangst je niet beperken in je doen
en laten’, reageert Lien.
‘Bewegen is belangrijk, leg de lat daarbij
niet te hoog. Je kunt eenvoudige oefeningen koppelen aan dagelijkse gewoontes’,
gaat Lien verder. ‘Sta je je tanden te poetsen of de afwas te doen? Zet dan afwisselend je ene voet voor je andere en probeer
daarbij telkens je balans te bewaren. Heb
je een tuin? Probeer daar dagelijks in te
wandelen. Zorg wel dat de kans op vallen
zo klein mogelijk is en werk oneffenheden
in het tuinpad zoveel mogelijk weg.’ Dat
advies neemt Anni ter harte. Tenzij het regent of sneeuwt, wandelt ze nog dagelijks
tot aan de brievenbus om de post op te
halen. Voor meer houvast bij het stappen,
gebruikt Anni een rollator. ‘Zo heb ik altijd steun, ook als ik onverwacht draaierig
word.’

Op de rollen
Anni en Marcel fietsten vroeger graag.
Omdat dat voor Anni nu niet meer lukt,
heeft het koppel haar fiets op rollen gemonteerd zodat hij dienst doet als hometrainer. ‘Marcel maakte een handig trapje
zodat ik mijn benen niet hoef te kruisen als
ik op de fiets stap’, glimlacht Anni.
‘Een hometrainer kan zeker een oplossing
zijn om thuis aan je conditie te werken’,
vindt Lien. ‘Maar ook zonder aangepast
materiaal kun je fitnessen. Een flesje wa-

ter kan dienen als gewichtje en een stoel
biedt steun bij evenwichtsoefeningen.’

Veilige woning
Naast lichaamsbeweging is een veilige woning belangrijk om vallen te voorkomen. Toen Anni haar diagnose van de
ziekte van Parkinson kreeg, was het koppel net verhuisd naar een nieuw huis.
‘Ons huis is goed aangepast met veel vrije
ruimte voor iemand die zich moeilijker
verplaatst. Wij hebben het veilig ingericht: geen losliggende draden, tapijten of
gladde vloeren.’

‘Ik wandel dagelijks tot aan
de brievenbus om de post op
te halen’
ANNI DENAERT

Dat zorgt ervoor dat Anni momenteel overal goed bij kan met de rollator en daar is
ze heel blij om. Momenteel maakt Anni
gebruik van de slaap- en badkamer op de
eerste verdieping. Hun trap heeft een leuning aan beide kanten en dat maakt hem
een stuk veiliger.
‘Goed dat ze de trap zo lang mogelijk blijft
gebruiken’, zegt Lien. ‘Zolang het nog kan,
is dat iedere keer een extra inspanning.’
Maar het koppel denkt ook vooruit. ‘We
installeren onze slaapkamer stilaan beneden. En binnenkort komt er een inloopdouche beneden.’

Weer op eigen benen
Voorkomen is beter dan genezen. Maar
wat als je toch gevallen bent? Hoe kom je
dan weer recht? Ook dat is een vraag van
Anni. ‘Ik draag altijd een gsm bij me zodat
ik in nood iemand kan bellen als Marcel
niet thuis is. Maar ik zou toch graag weten
hoe ik zonder hulp weer recht kan komen
na een val.’
‘Een terechte vraag’, stelt Lien. ‘Zelfs als
je samenwoont, is het beter om zelf recht
te komen na een val. Als partner heb je
vaak niet genoeg kracht om iemand die
gevallen is van de grond te tillen. Voor je
het weet, bezeert de partner zich of lig je
met z’n tweeën op de grond. En dan ben je
nog slechter af.’
‘Om recht te komen, volg je enkele eenvoudige stappen’, legt Lien uit. ‘Je plooit
één been en rolt dan op je zij. Vervolgens
ga je op je buik liggen. Daarna probeer
je op handen en knieën te gaan zitten en
naar een stevig meubel te kruipen (zoals
een sofa, tafel of trapleuning). Daar zoek je
houvast en probeer je je op te trekken aan
het meubel. Dat rechtkomen, oefenen we
overigens samen in’, besluit Lien.

>>> Heb je interesse in een gratis bezoek
van onze ergotherapeut aan huis?
www.cm.be/ergobegeleiding
Meer weten over valpreventie?
www.valpreventie.be
www.cm.be/vallen-voorkomen
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Welvaartsenveloppe

700 miljoen extra
voor pensioenen en uitkeringen
‘Gepensioneerden, zieken, gehandicapten en werklozen worden door de werkgevers als pasmunt gebruikt in een discussie over werkenden’, klonk het nog in februari bij ACV-voorzitter
Marc Leemans. De werkgevers verbonden de loononderhandelingen aan de welvaartsenveloppe, die onder meer de pensioenen en de uitkeringen voor zieken en werklozen verdeelt.
Aan die chantage maakt de regering nu een einde. Afgelopen maandag werden de loononderhandelingen en de welvaartseveloppe eindelijk losgekoppeld. De verhogingen, bovenop de
index, voor onder meer de ziekte- en werkloosheidsuitkeringen, vervangingsinkomens en
minimumpensioenen zijn nu afgeklopt.

De welvaartsenveloppe in enkele cijfers
WERKLOOSHEID

PENSIOENEN

De minimumuitkering voor tijdelijk werklozen
stijgt met 3,5 procent op 1 juli 2021. Een verhoging
van 50,59 euro op maandbasis, tot een nieuw bruto
maandbedrag van 1 495,93 euro.

Het minimumpensioen zou volgens een eerder regeringsbesluit al in vier stappen met 11 procent toenemen
richting een minimumpensioen van 1 500 euro. In een
nieuwe stap komt daar op 1 juli 2021 weer 2 procent bij
(26,52 euro voor een alleenstaande, 33,14 euro voor een
gezinspensioen). Buiten de welvaartsvastheid volgt overigens nog een stijging op 1 januari 2022 van 2,65 procent.

Op 1 juli 2021 stijgen de minima en de forfaitaire uitkeringen van werkloosheids- en beschermingsuitkeringen voor volledig werklozen:
- Gezinshoofden en bevoorrechte samenwonenden:
+ 3,5 procent (47,50 euro per maand)
- Alleenstaanden: + 2,4 procent (26,81 euro per
maand)
- Gewone samenwonenden: + 2 procent
De inschakelingsuitkeringen stijgen procentueel
evenveel, weliswaar voor lagere minima.
RVA-forfaits voor jeugdvakantie, seniorvakantie en
onthaalouders stijgen op 1 juli 2021 met 2,4 procent.
Alle berekeningsplafonds stijgen met 1,1 procent
vanaf 1 juli 2021, behalve voor de SWT’ers die net als
vorige keer 1 procent toenemen.

Het vakantiegeld (dat in mei gestort wordt) stijgt opnieuw: met 3,8 procent in mei 2021 en bovenop nog eens
met 2,7 procent vanaf mei 2022. Dat is een verhoging van
6,6 procent. Voor een alleenstaande komt dat zo op 921,19
euro (= + 57,06 euro), voor een gezinspensioen op 1 151,47
euro (= + 71,32 euro).
Ook voor oudere pensioenen boven het minimum komt er
een herwaardering:
- Pensioenen ingegaan in 2016: + 2 procent op 1 juli 2021
- Pensioenen ingegaan in 2017: + 2 procent op 1 januari
2022
- Pensioenen ingegaan voor 2006: + 1,2 procent op 1 juli
2021

ZIEKEN EN INVALIDEN
De minima worden als volgt verhoogd vanaf 1 juli 2021:
- Regelmatige werknemers met gezinslast + 2,5 procent
(= + 40,35 euro per maand), wat het minimum op 1 654,43
euro brengt
- Alleenstaande regelmatige werknemers: + 2 procent
(= + 25,83 euro per maand), wat het minimum op 1 317,51
euro brengt
- Samenwonende regelmatige werknemers: + 2 procent
(= + 22,15 euro), wat het minimum op 1 129,75 euro brengt.
- Onregelmatige werknemers: + 2 procent (wettelijk is dat
gekoppeld aan het leefloon, dat ook met 2 procent omhooggaat)
Het vakantiegeld voor de invaliden gaat opnieuw omhoog:
- Voor personen met gezinslast + 80 euro vanaf mei 2021,
waardoor die op 515,47 euro komt na 1 jaar arbeidsongeschiktheid en 810,48 euro na 2 jaar
- Voor personen zonder gezinslast + 30 euro in mei 2021
en bovenop + 10 euro vanaf mei (dus 40 euro extra vanaf
mei 2022). Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid betekent dat
vanaf volgend jaar 414,27 euro na 1 jaar en 683,43 euro
na 2 jaar
De berekeningsplafonds voor nieuwe gevallen stijgen op
1 januari 2022 met 1,1 procent, zoals voor werklozen
(= loonnorm 2019-2020).
Voorts worden ook de oudere invaliditeitsuitkeringen boven
het minimum geherwaardeerd:
- Uitkeringen die in 2016 zijn ingegaan: + 2 procent op
1 juli 2021
- Uitkeringen die in 2017 zijn ingegaan: + 2 procent op
1 januari 2022
- Uitkeringen die voor 2006 zijn ingegaan (dus minstens
15 jaar oud) gaan met 0,95 procent omhoog op 1 juli 2021

>>> Voor het volledige overzicht: www.hetacv.be.

Discutabele regeling in bouwsector

Arbeidsduur heeft grenzen

Vrijwillige overuren niet zonder gevolgen

Europees arrest
beschermt vrije tijd

Door de coronacrisis zijn er veel extra mogelijkheden in het leven geroepen om flexibiliteit op het
werk te vergroten. Volgens sommige werkgeversorganisaties zou de bouwsector ook gebruik kunnen
maken van het bijzonder krediet vrijwillige overuren voor de essentiële sectoren. Dat zou betekenen
dat in de bouwsector tijdelijk 120 overuren extra gepresteerd zouden kunnen worden.

A

CV bouw - industrie & energie is kritisch tegenover dit principe. ‘In werkelijkheid weten
we heel goed dat deze vrijwilligheid vaak fictief is’, zegt Patrick Vandenberghe, voorzitter
van ACVBIE. ‘Deze overuren geven geen recht op echte
loontoeslagen. In plaats van 120 of 150 procent loon,
zou je slechts 100 procent ontvangen. Ook zouden deze
uren niet meetellen in de berekening van je pensioen of
vakantiegeld. In de praktijk zal je ook geen getrouwheidszegels en weerverletzegels krijgen voor deze
prestaties, waardoor je nog meer geld verliest. In dit
systeem zou je tot 50 uur per week moeten werken,
zonder enige vorm van overloon.’

Voor een geschoolde eerste graad met een uurloon
van 16,711 euro loopt het verlies op jaarbasis op tot
ongeveer 740 euro. ACVBIE raadt dan ook aan om goed
na te denken vooraleer je instapt in dit systeem.
‘Als je werkgever je dit voorstelt, leg hem dan uit dat
dit systeem een serieuze invloed heeft op je inkomen. Er zijn veel interessantere systemen om overuren te maken, zoals KB 213 of de klassieke overuren.
Bovendien is het momenteel absoluut niet zeker dat
alle overheidsdiensten zullen aanvaarden dat dit bijkomend krediet vrijwillige overuren gebruikt wordt in de
bouwsector, wat tot heel wat problemen kan leiden.’

Werknemers met meerdere arbeidsovereenkomsten bij
dezelfde werkgever hebben recht op de arbeidsduurgrenzen van die samengetelde overeenkomsten.
Dat bepaalt een recent arrest van het Europees Hof van
Justitie. Werkgevers kunnen de arbeidsduurgrenzen
dus niet langer omzeilen door werknemers na een volledige werkweek in het weekend te laten bijklussen
met een andere overeenkomst. Ze zullen de overloontoeslagen en inhaalrust moeten toepassen op de
erschillende contracten samen. Over contracten bij
verschillende werkgevers sprak het arrest zich niet uit,
maar duidelijk is dat overheden voortaan moeten opletten dat systemen die voltijdse werknemers aanmoedigen om nog bij te klussen met flexijobs of uitzend
arbeid, de arbeidsduurgrenzen niet ontlopen.
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Ook foert telt

S

amen met Griekenland en Luxemburg, is België binnen de Europese Unie het enige land waar kiezers
verplicht zijn om zich naar het stemhokje te begeven.
Voorlopig althans, want vanaf 2024 moeten Vlamingen niet meer verplicht naar de stembus bij lokale verkiezingen. Een belangrijke verandering die toch een aantal neveneffecten met zich meebrengt.

In de eerste plaats: de opkomstplicht is eenvoudigweg de
beste manier om een hoge opkomst bij verkiezingen te verzekeren. Zonder opkomstplicht zal het aantal thuisblijvers op
verkiezingsdag toenemen. Dat is niet zonder risico. Vooral
mensen met minder politieke interesse, lager opgeleiden en
jongeren blijken een duwtje in de rug nodig te hebben. Ook
minderheidsgroepen zouden de verkiezingen sneller aan
zich voorbij laten gaan als ze niet langer verplicht worden om
zich naar het stemhokje te begeven. Zullen deze bevolkingsgroepen dan nog voldoende gehoord worden? Voorstanders
zijn ervan overtuigd dat de afschaffing van de opkomstplicht
politici extra stimuleert om naar de bezorgdheden van kiezers te luisteren en hen te motiveren om te gaan stemmen.
Onderzoek toont echter aan dat alternatieve maatregelen om
burgers warm te maken om te gaan stemmen, zelden of nooit
even effectief zijn als de opkomstplicht.
Betekent de afschaffing van de opkomstplicht dan het einde
van de zogenaamde ‘foertstem’? Voorstanders beweren dat
veel kiezers die gedwongen worden om te gaan stemmen,
onvoldoende geïnformeerd of gemotiveerd zijn en dus negatieve of antistemmen uitbrengen. Academisch onderzoek
nuanceert echter en leert dat heel veel afhangt van de plaats,
tijd en inzet van de verkiezingen. En laat ons toch de signaalfunctie van deze stemmen niet onderschatten: dankzij de
opkomstplicht komen eventuele frustraties, ontevredenheid
en misnoegdheid van kiezers aan de oppervlakte. Op die manier vormen ook de ‘foertstemmen’ een schat aan informatie
voor politici.
Wat de afschaffing van de opkomstplicht zal betekenen voor
de politieke krachtsverhoudingen in de Vlaamse gemeenten,
is voorlopig koffiedik kijken. Op basis van eerder onderzoek
leeft de verwachting dat de politieke verschuivingen eerder
beperkt zullen zijn. Voor definitief uitsluitsel is het evenwel
nog wachten tot oktober 2024.

Jouw
kijk

Verleden week was er opnieuw een stemming
in de Verenigde Staten, voor de werknemers
minstens even belangrijk als de politieke
krachtmeting tussen Biden en Trump van een
paar maanden geleden. In Bessemer, in de
staat Alabama, moesten de werknemers van
een enorm Amazonmagazijn stemmen over de
vraag of er een vakbond in hun bedrijf mocht
komen of niet. Zo gaat dat nu eenmaal in Amerika. Jeff Bezos, de grote baas van internetwinkel Amazon én de rijkste man ter wereld, deed
er alles aan om de stemming in het nadeel van
de vakbond te draaien. Tegen zo een grote concentratie van macht en geld konden vakbondsmensen niet op. Werkelijk alle truken werden
uitgespeeld. Werknemers werden regelrecht
geïntimideerd.

‘Mensen als Bezos hebben
minstens één gevoelige plek:
hun portefeuille’
Bezos heeft daar zeer goede redenen toe, want
deze stemming ging over het hart van zijn rijkdom (geschat op 162 miljard euro). Over de
kern van een nieuw zakenmodel dat dankzij internet hoge toppen scheert. In de netwerkeconomie zijn medewerkers een verlengstuk van
internetkabels, worden ze gemonitord door
hoogtechnologische software en zijn collega’s
robots. De werkdruk is enorm, de werkzekerheid omgekeerd evenredig. En zo worden de
aandeelhouders rijker dan de zee diep is. De
introductie van een vakbondswerking bij Amazon zou een schokgolf door dat model gejaagd

hebben. Maar het heeft niet mogen zijn. Merkwaardig genoeg verklaarde Bezos na de uitslag
van de verkiezing wel dat het vanaf nu anders
moet gaan bij Amazon, dat werknemers meer
aandacht gaan krijgen. Misschien is dat wel een
overwinning, dat ook hij nu beseft dat het zo niet
verder kan. We zullen zien.
De grote veranderingen in de praktijken van dit
soort bedrijven zullen waarschijnlijk niet van
binnenuit komen. Daarvoor is de druk op de medewerkers te groot en zijn de aandeelhouders te
hebberig. De dingen zullen van buitenaf moeten
worden veranderd.
En daarin hebben we allemaal, als (potentiële)
klant, een verantwoordelijkheid. Mensen als Bezos hebben minstens één gevoelige plek: hun
portefeuille. En daarin kunnen we ze hoogstpersoonlijk allemaal pijn doen. Simpelweg door niet
in hun doening te kopen. Maar alle verantwoordelijkheid naar de consument doorschuiven, dat is
te makkelijk en te vrijblijvend. De overheid heeft
een veel belangrijker rol. Zij kan regels maken die
wantoestanden voorkomen. Dat was het laatste
tiental jaren niet evident, politici handelden te
veel als marionetten van mensen als Bezos die
hun campagnes financierden. Maar ook daar lijkt
verandering in te komen. President Biden wil mutinationals eindelijk gaan belasten zoals het
hoort. De rest van de wereld zal moeten volgen.
We zien dat ook in eigen land. Als de corona-epidemie één ding heeft duidelijk gemaakt, is het dat
meer regulering voor bedrijven, stevige sociale
bescherming, sterke openbare diensten zoals
zorg en een overheid die kan ingrijpen en ondersteunen als het moet, van levensbelang zijn. Er is
weer hoop!

Zorg voor iedereen

Pensioenen

In memoriam

Dank om in de laatste Visie het onderwerp van
aangepaste opvang van ouderen en dementerenden uit migrantenmiddens aan te snijden. Vermoedelijk is de behoefte heel erg hoog. Graag
had ik veel meer concrete voorbeelden gezien die
tonen hoe onaangepast de huidige wzc’s voor die
mensen zijn, zoals de zeer sprekende zaken als
’herkenbaar eten brengen’, de ‘dementietest’, en
’Spreekt u Nederlands?’.

In de vorige Visie vroeg een lezer naar de pen
sioenindex. Daar wil ik graag nog iets aan toevoegen: sinds 1 januari 2021 zijn er nog eens meer
belastingen afgehouden. Waar gaan we naartoe?
We moeten goed uit onze doppen kijken of het is
altijd maar minder voor de kleine man.

De redactie van Visie vernam
het overlijden van Carlos Van
Laere. Carlos was jarenlang
hoofdredacteur van Visie, en tot
1992 van zijn voorloper Volksmacht. Carlos overleed op 2
april. Hij werd net geen 80 jaar.

Frans Verbruggen

Luc Verhaeghe
Wat is jouw kijk? Wil je reageren
op een artikel of de actualiteit?
Mail ons op lezers@visieredactie.be

Visie leeft mee met zijn zonen,
schoondochters, kleinzonen en al wie dierbare herinneringen
aan hem bewaart.
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Veiligheid en gezondheid op het werk

Mentaal welzijn blijft onder de radar
Op enkele jaren tijd is het aantal
langdurig zieken met een psychosociale aandoening sterk toegenomen.
Eind 2017 bleven 4 163 mensen langer dan een jaar afwezig door een
psychosociale aandoening, zoals een
burn-out. In juni 2020 waren er dat
al 10 597. Deze cijfers bewijzen dat
er dringend meer aandacht nodig is
voor psychosociale risico’s.

De belangrijkste oorzaken van langdurige ziekten
bij werknemers
15,7%
Mentale problemen
Zenuwstelsel
Cardiovasculaire aandoeningen
Aandoeningen
van het bewegingsapparaat
Kanker
Andere

TEKS T WIM TROCH

W

anneer het gaat over veiligheid en gezondheid op het
werk, gaat het vaak over arbeidsongevallen, rugklachten en dergelijke. Psychosociale risico’s,
zoals stress, intimidatie of pesten op het
werk, vallen meestal buiten de schijnwerpers. Onterecht, zo blijkt uit cijfers. In 2019
ervaarde meer dan een op de drie werknemers in Vlaanderen problematisch veel
stress op het werk. Cijfers van het Riziv
tonen dat bij de langdurig zieken 36,8 procent door een psychosociale aandoening
(onder meer burn-outs en depressies)
arbeidsongeschikt is. Het aantal werknemers dat langer dan een jaar afwezig is
door een burn-out, steeg in ruim twee jaar
van 3 713 naar 9 708. Dat is een stijging
van maar liefst 162 procent. Bedrijven
hebben te weinig oog voor dit aspect van
gezondheid op het werk. Dat blijkt ook uit
een rondvraag bij vakbondsafgevaardigden van het ACV. ‘Onze werkgever zet affichecampagnes op en doet risicoanalyses,
maar de focus ligt bij die preventie veel
meer op de veiligheidsnormen dan op de
psychosociale risico’s’, zegt een militant
uit de chemiesector*.
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31,7%

5,6%
4,9%

Evolutie van het aantal langdurig zieken door
psychosociale aandoeningen
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Bron: Riziv

Stijgend aantal klachten,
vaak zonder gevolg

drag. Ook al wordt er vaak geen klacht
ingediend, toch steeg het aantal werknemers dat ongewenst seksueel gedrag
aangeeft in een jaar tijd met 28 procent.
Voor pestgedrag gaat het om een toename
van 14 procent, en voor (fysieke of verbale)
agressie gaat het om een stijging van 13

Niet alleen werkdruk is een gevaar. Ook
pesterijen, ongewenst seksueel gedrag
en geweld op het werk komt steeds vaker
voor. Eén op de drie werknemers was al
slachtoffer van grensoverschrijdend ge-

ontdekkingsdagen van 17 t.e.m. 22 mei
Ontdek wat Goed voor jou kan doen. We nodigen je graag uit in een aantal
vestigingen voor advies, tips en productdemonstraties. Altijd zorg dichtbij!

gratis hoortest • laat meten hoe gezond je benen zijn met een venoscan

15%

acties op
scooters en
loophulpen

procent. Te vaak blijven klachten zonder
gepast gevolg. Zo getuigt een ACV-afgevaardigde* uit de energiesector: ‘In mijn
bedrijf werd een lijnmanager beschuldigd
van grensoverschrijdend gedrag door een
collega. De collega moest naar een andere
afdeling verhuizen, terwijl de lijnmanager
nog steeds zijn baan heeft.’

bedden, matrassen
en kussens
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%
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Maak een afspraak en ontdek alle acties en voorwaarden op www.goed.be/ontdek of 03 205 69 29.
De acties zijn geldig tijdens de ontdekkingsweek van 17 t.e.m. 22 mei in Goed thuiszorgwinkel en Goed hoorcentrum Beveren, Brugge, Eeklo,
Hasselt, Mechelen, Mol, Sint-Joris-Winge, Turnhout en Wilrijk. Niet cumuleerbaar met andere kortingen. Vraag naar de actievoorwaarden.

Daarom vraagt het ACV op 28 april, de
Werelddag voor veiligheid en gezondheid
op het werk, extra aandacht voor de psychosociale risico’s. Hoewel ons land al een
behoorlijke wetgeving heeft op dat vlak,
blijven psychosociale risico’s te vaak onder
de radar en wordt er te vrijblijvend met de
wetgeving omgegaan. ‘Er is dus nog ruimte voor verbetering’, zegt Mathieu Verjans,
nationaal secretaris van het ACV. ‘Daarom
vraagt het ACV dat in elk bedrijf om de drie
jaar een meting van de risico’s plaatsvindt,
en dat bij problemen een concreet actieplan wordt opgesteld. De betrokkenheid
van de werknemers(vertegenwoordigers)
is daarbij belangrijk. Bij arbeidsongevallen
moeten bedrijven die hoger scoren dan het
gemiddeld aantal incidenten in hun sector,
een hogere verzekeringspremie betalen.
Dat moet ook kunnen voor de psychosociale risico’s. Want er is niet alleen het leed
van de werknemer, ook voor de sociale
zekerheid ligt de kostprijs hoog. Alleen al
voor de groep van werknemers die langer
dan een jaar afwezig waren op het werk,
lagen de kosten vorig jaar naar schatting
op 490 000 euro per dag, dat wil zeggen
bijna 180 miljoen euro per jaar. Dit bedrag
stijgt voortdurend en houdt niet eens rekening met werknemers die minder dan een
jaar ziek zijn.’
* De getuigenissen in dit artikel zijn anoniem, om de slachtoffers van psychosociale
risico’s te beschermen.
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Rechten en plichten van werknemers

Wat als
ik ziek word?
Hoe jong, sportief en fit je je ook mag voelen, iedereen kan wel eens
zo ziek zijn dat werken niet meer lukt. Wat moet je dan doen? Wat
betekent het voor je loon? En wanneer krijg je een ziekte-uitkering?
Op deze bladzijden lees je er meer over.
TEKST MARTINE CREVE EN WIM TROCH ILLUSTRATIE RUTGER VAN PARYS

1

Wat moet ik doen als ik me ziek voel?

Ben je zo ziek dat je niet kunt werken, dan
moet je je werkgever meteen inlichten. In de
meeste bedrijven is een medisch attest of getuigschrift arbeidsongeschiktheid vereist, dus moet je
naar de dokter of moet de dokter langskomen. In je
arbeidsreglement staat meestal binnen welke termijn je het attest van de dokter moet indienen. Het
getuigschrift mag geen andere medische informatie
bevatten dan de geschatte duur van de arbeidsongeschiktheid en de toestemming of het verbod om
de woning te verlaten. Als de ziekte korte tijd na een
vorige ziekte optreedt, moet de dokter ook vermelden of het gaat om herval of een nieuwe ziekte, maar
andere vermeldingen zoals een diagnose of voorgeschreven behandeling behoren tot het beroepsgeheim.

2

Wat met je loon?

De eerste periode van de arbeidsongeschiktheid ontvang je als werknemer een gewaarborgd loon ten laste van de werkgever. Als bediende
heb je recht op 30 kalenderdagen gewaarborgd loon,
behalve als je met een contract van bepaalde duur
van minder dan drie maanden werkt. Dan val je terug op de regeling voor arbeiders. Zij hebben recht
op een week gewaarborgd loon, en een supplementaire week waarvoor je werkgever je een uitkering
betaalt die ongeveer overeenkomt met je nettoloon.
Ben je langer dan twee weken ziek, dan krijg je een
aanvullende uitkering van je ziekenfonds gedurende zestien kalenderdagen. Deze waarborgt in de
praktijk het behoud van het nettoloon. Als je minder
dan een maand werkt in een onderneming, moet je
werkgever je geen gewaarborgd loon betalen.
Als uitzendkracht werk je meestal met week- of dagcontracten. Uitzendkantoren hebben er dus geen
belang bij om een contract te verlengen of een nieuw
voor te stellen als je ziek bent. Je gewaarborgd loon
loopt dan af op de laatste dag van je contract. In bepaalde gevallen heb je na je contract nog recht op
een uitkering.

‘Als bediende heb je recht op 30 kalenderdagen
gewaarborgd loon’

3

Wat moet ik doen om een ziekte-uitkering
aan te vragen?

Als je nog ziek bent nadat de periode van gewaarborgd loon verstreken is, krijg je een ziekte-uitkering van je ziekenfonds. Je moet het getuigschrift
voor arbeidsongeschiktheid invullen, dat je kunt
downloaden op de CM-website.
Het eerste deel van het getuigschrift vul je zelf in,
het tweede deel laat je invullen door je arts. Het is
onder meer van belang dat je arts naast de diagnose
en de begindatum van je arbeidsongeschiktheid ook
een vermoedelijke einddatum noteert.
Bezorg het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid
aan je ziekenfonds. Als bediende krijg je daarvoor
28 kalenderdagen de tijd, te rekenen vanaf de begindatum van je arbeidsongeschiktheid. Arbeiders
hebben 14 kalenderdagen, zelfstandigen zeven kalenderdagen. In alle andere gevallen, bijvoorbeeld
als je werkt via een uitzendbureau en geen contract
hebt als je ziek wordt of bij werkloosheid, heb je
maar twee kalenderdagen. Stuur het originele formulier met de post op. De poststempel geldt als datum van aangifte. Je kunt het attest ook afgeven aan
de adviserend arts tegen ontvangstbewijs. Als je het
getuigschrift te laat indient, verlies je tien procent
van je uitkering tot aan de datum van verzending of
indiening.
Op basis van de ingevulde gegevens op het getuigschrift neemt de adviserend arts een beslissing over
de erkenning van je arbeidsongeschiktheid. Indien
nodig overlegt hij of zij met je arts. Je krijgt de beslissing, samen met extra informatie doorgestuurd.
Bij die informatie zit onder meer een inlichtingenblad uitkeringen. Bezorg dat zo snel mogelijk ingevuld terug aan je ziekenfonds of vul het digitaal in
via Mijn CM. Tegelijkertijd vraagt je ziekenfonds aan
je werkgever of aan de uitbetalingsinstelling van je
werkloosheidsuitkeringen de gegevens op die nodig
zijn voor de berekening van je ziekte-uitkering. Indien je voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen, zal je ziekenfonds die berekenen
zodra het alle nodige gegevens heeft ontvangen.

4

Mag de werkgever controleren dat ik ziek
ben?

De werkgever heeft het recht je arbeidsongeschiktheid te laten controleren door een controlearts. De werkgever stelt de controlearts aan en
moet ook de kosten van de controle betalen. Het arbeidsreglement of een cao kan bepalen dat je een
periode van maximaal vier aaneengesloten uren per
dag beschikbaar moet blijven voor de controlearts.
Zelfs als het medische attest van je behandelende
arts aangeeft dat je de woning mag verlaten, kan je
daartoe verplicht worden.
Wanneer de controlearts zich bij je aanmeldt, mag
je niet weigeren je te laten onderzoeken. Nodigt de
controlearts je uit om je in zijn spreekkamer aan te
melden, dan moet je daar gevolg aan geven. Tenzij je
behandelende arts oordeelt dat je niet in staat bent
je te verplaatsen. Eventuele verplaatsingskosten zijn
ten laste van de werkgever.
De controlearts kan enkel nagaan of je arbeidsongeschikt bent. Ook de controlearts is gebonden door
het beroepsgeheim en mag geen medische diagnose
communiceren aan de werkgever. Vindt de controlearts dat je arbeidsgeschikt bent, ga dan meteen
naar je eigen behandelende arts. Hij of zij kan elementen aanbrengen om de controlearts te overtuigen. De controlearts neemt dan een nieuwe beslissing. Ga je niet akkoord met deze beslissing? Dan
neem je contact op met je werkgever. Die zal samen
met jou uit een officiële lijst een ‘arts-scheidsrechter’ kiezen die de knoop doorhakt.

DOSSIER

‘Zieke werknemers
kunnen tijdens hun
ziekte op eigen
initiatief contact
opnemen met de
arbeidsarts voor een
gratis consultatie’

Word je ziek kort vóór je met vakantie gaat, dan kun
je de datum van je vakantie uitstellen. Word je echter
ziek tijdens je vakantie, dan ligt het moeilijker. Het
Europees Hof van Justitie verplicht de lidstaten om
te zorgen voor een regeling waarbij je de verloren
dagen op een ander moment kunt opnemen. Minister van Werk Dermagne werkt aan een regeling om
dit ook in België mogelijk te maken.
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Wat als ik niet hersteld ben binnen mijn
ziekteverlof?

Herval je en is de periode van gewaarborgd
loon nog niet verstreken, dan heb je nog recht op het
niet-uitgeputte deel van het gewaarborgd loon van je
vorige ziekteperiode. Onder herval wordt begrepen
dat je je opnieuw ziek meldt in een periode van twee
weken na je vorige arbeidsongeschiktheid.
Kun je na de erkende periode van arbeidsongeschiktheid buiten de periode van gewaarborgd loon
nog niet aan de slag? Dan moet je opnieuw een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid indienen om
de erkenning te laten verlengen. Het moet op dezelfde manier als de eerste keer ingevuld en doorgestuurd worden naar de adviserend arts. Daarvoor
heeft iedereen maar twee kalenderdagen de tijd.
Denk er dus aan om een getuigschrift mee te nemen
als je je arts raadpleegt. Zo gaat er geen kostbare
tijd verloren en loop je niet het risico om 10 procent
van je uitkering te verliezen door laattijdigheid.
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5

Hoeveel bedraagt
mijn ziekte-uitkering?

Bedienden en arbeiders ontvangen een ziekte-uitkering vanaf de eerste
dag na het gewaarborgd loon dat de werkgever betaalt. De eerste twaalf maanden van de arbeidsongeschiktheid krijgen bedienden en arbeiders 60 procent van het begrensd brutoloon. Ben
je werkloos? Dan ontvang je al een ziekte-uitkering
vanaf de eerste dag van je ziekte. De ziekte-uitkering bedraagt 60 procent van je gemiddeld dagloon.
In de eerste zes maanden wordt het bedrag van je
ziekte-uitkering vergeleken met het bedrag van je
werkloosheidsuitkering en wordt je ziekte-uitkering
beperkt tot het laagste van beide bedragen.

6

Wat doen de adviserend arts en de arbeidsarts ?

Gedurende je arbeidsongeschiktheid kunnen
er consultaties plaatsvinden met de adviserend arts
of met de collega’s uit het interdisciplinaire team,
met het oog op begeleiding tijdens deze periode. Er
wordt samen bekeken welke de mogelijkheden zijn
voor eventuele re-integratie en op welke termijn.

Wat als ik langer dan twaalf maanden ziek
ben?

Wie langer dan één jaar arbeidsongeschikt is,
wordt in de ziekteverzekering beschouwd als invalide. Dan wordt de uitkering aangepast. Die varieert
van 40 tot 65 procent van het brutoloon volgens de
gezinssituatie, met een minimum dat varieert naargelang het jaar dat je arbeidsongeschikt werd. Op je
invaliditeitsuitkering gebeurt geen voorheffing voor
de belastingen. De uitkering is nochtans niet belastingvrij. De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het jaar daarop.
Daarnaast kun je op eigen initiatief contact opnemen met de arbeidsarts voor een gratis consultatie. Je kunt dan met je arbeidsarts in alle vrijheid
en vertrouwelijkheid overleggen over je kansen om
het werk te hernemen op de werkvloer of aangepast
werk te vragen. En een belangrijk voordeel: op jouw
verzoek blijft alles vertrouwelijk en wordt er niets
meegedeeld aan de werkgever over dit overleg.
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Wat met mijn vakantie?

Ook wanneer je ziek wordt, bouw je recht op
vakantie op. Voor betaald verlof geldt dat ziekteperiodes gelijkgesteld zijn voor maximaal een jaar.
Dat wil zeggen dat ziektedagen tijdens de eerste
twaalf maanden van je arbeidsongeschiktheid tellen
als effectief gewerkte dagen. Ze tellen dus mee voor
de berekening van het aantal vakantiedagen en -geld
waar je het jaar nadien recht op hebt.
Voor bedienden moet er wel een arbeidsovereenkomst lopen voor die periode. Die beperking geldt
niet voor arbeiders.

10

Hoe kan ik het werk hervatten?

Ben je niet langer arbeidsongeschikt,
dan hervat je het werk. Je bezorgt je ziekenfonds een ‘bericht van werkhervatting’ zodat het
ziekenfonds de ziekte-uitkering tijdig kan stopzetten. Ben je je werk intussen kwijtgeraakt, dan kun je
je als werkloze inschrijven.
Je kan uiteraard tijdens je arbeidsongeschiktheid
het werk ook geleidelijk of deels opnieuw opnemen
bij je eigen of een andere werkgever. Je kan dit bespreken met de adviserend arts. Vergeet niet om
hem of haar toestemming te vragen alvorens je een
activiteit begint.

>>> www.hetacv.be/gezondheid
>>> www.cm.be/arbeidsongeschikt
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UIT ERVARING

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

‘Ik heb al in een koeienstal
geleverd, een collega
in een eroticaclub’
Wat verbeeldt meer vrijheid dan de open weg? Weinig, ook voor Dylan. Hij
doorkruist het hele land met zijn bestelwagen, met achterin grote elektronicatoestellen. ‘Zonder baas die op je vingers kijkt. Klanten zijn ook bijna
altijd blij wanneer ik eraan kom met hun grote aankoop. Maar fooi, dat krijg
ik vooral bij de armere klanten.’ Dylan over het leven als witgoedbezorger.
On the road again.
TEKS T NILS DE NEUBOURG
ILLUS TRATIE PETER GOES

B

estellingen, bestellingen, bestellingen.
Dat is het enige wat we nog kennen sinds
de coronapandemie uitbrak.’ Dylan levert
voor een bekend elektrobedrijf witgoed bij
de klanten thuis: wasmachines, diepvriezers, koelkasten, van klein tot Amerikaans formaat. ‘Voor corona kon ik na een rit van vier tot zes uur terugkeren
naar het depot. Nu ben ik eerder tien tot twaalf uur
op de baan. Een collega had onlangs zelfs een rit van
zestien uur. We zitten al sinds maart vorig jaar in het
drukke scenario. Normaal is dat alleen in periodes
als kerst.’

Snel prijs
‘Ondertussen heb ik bijna alle hoeken van België wel
gezien vanuit de camionette. Soms rij ik zelfs voor
één kleine koelkast van honderd euro helemaal tot
Luxemburg. Ik hou ervan dat er geen baas is die heel
de tijd op mijn vingers kijkt. Die vrijheid is leuk, maar
dat betekent dat ook ik flexibel moet zijn. Want als je
op één rit al je klanten moeten bedienen maar veel
files hebt onderweg, lopen de werkuren op. Of zoals wanneer ik tijdens de laatste sneeuwstorm mezelf had vastgereden. Vooral in Wallonië heb je met
sneeuw snel prijs. Dan is het jezelf behelpen of de
wegenwacht bellen.’
‘Sommige collega’s maken afspraken na hun werkdag. Dan kunnen ze soms hun rit niet uitrijden als
er vertraging is. Een goede bezorger plant ’s avonds
gewoon niets. Ik heb geen kinderen of iemand thuis
waar ik rekening mee moet houden. Dat maakt het
wel makkelijker, want als je met vertraging terugkeert van een ronde sta je misschien te laat aan de
schoolpoort. Dat levert een collega al wel eens een
werkweigering van de teamleider op. Daar tegenover staat dat ik wel goed betaald word.’

‘Eigenlijk is klantvriendelijkheid een soort
act. Hoe lang je die act kan volhouden,
hangt van persoon tot persoon af’
DYLAN, WITGOEDBEZORGER

Militaire politie
‘Je leert snel met zo’n grote bakwagen rijden. Na
een tijdje weet je precies hoe groot dat ding is en rij
je ermee als een gewone auto. Ik merk het vooral
aan de andere weggebruikers dat ik met een grote
bestelwagen onderweg ben: ik krijg vaker voorrang
dan met een gewone auto. (lacht) Misschien is het
wel de onuitgesproken regel dat de grootste voorrang krijgt? Ik ben op mijn beurt ook zo met vrachtwagens.’
Bezorgers hebben het imago het met verkeersregels
niet nauw te nemen. ‘Dat heb ik ook al gehoord. Veel
van mijn collega’s zijn nu eenmaal jonge mensen,
die hebben blijkbaar sowieso al een iets zwaardere
voet.’ Zelf werd Dylan ook al aangesproken op zijn
rijgedrag. ‘Ik was met een collega onderweg voor
een bestelling in Wallonië: goed weer, ramen open
en de muziek luid. Plots werden we voorbijgestoken door een Mercedes en aan de kant gezet. Dat
bleek militaire politie. Wij reden als gekken, volgens
hen. Althans, dat ik toch wat ik ervan verstond in het
Frans.’

Maar te bont kunnen Dylan en zijn collega’s het niet
maken, zo zegt hij. ‘Er zijn al bezorgers ontslagen
voor hun rijgedrag. Bijvoorbeeld nadat er een filmpje binnenkwam van een automobilist die een van
onze wagens had gefilmd. Die collega haalde inderdaad waanzinnige stunten uit op de weg. Door het
gps-systeem krijgen we bovendien ook een score
voor ons rijgedrag. Dat apparaat houdt bijvoorbeeld
bij wanneer we te snel rijden of hoe lang je motor
onnodig draait. Met het nieuwste systeem kan zelfs
vanuit het magazijn de maximumsnelheid van een
wagen ergens onderweg verlaagd worden.’

Kebab
‘Moeilijke klanten zijn er eigenlijk amper. Ze hebben
vaak een grote uitgave gedaan wanneer ik langskom,
daarom zijn ze ook vaak oprecht blij wanneer ik hun
toestel kom leveren. Het valt wel op dat we vooral
in armere gebieden een fooi krijgen. Mensen die het
dan wat minder goed hebben, vertellen me soms dat
ze vroeger zelf nog wasmachines hebben geleverd.
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ZO
ZIT DAT
PHISHING

Wat moet ik doen als ik een verdachte mail
krijg van de bank?

‘Bij rijke mensen is het vaak
de klusjesman of de poetsvrouw
die de deur opent’
DYLAN, WITGOEDBEZORGER

Zij beseffen dat het helemaal geen makkelijk werk
is en geven je daarom graag iets extra's. Zelfs als ze
geen geld in huis hebben, gaan ze op zoek naar iets
om als fooi te geven. Een collega kwam eens terug in
het magazijn met een kilo kebabvlees.’
‘Bij mensen die overduidelijk rijk zijn, krijg ik dan
weer zelden een fooi. Daar is het ook vaak de klusjesman of de poetsvrouw die de deur opent. Omdat de
klant zelf vaak niet eens thuis is weet het personeel
niet waar wij het toestel moeten plaatsen. En als onze
rijke klanten al thuis zijn, heb ik het gevoel dat ze me
zo snel mogelijk buiten willen. Je komt inderdaad op
heel diverse plekken, soms zelfs gekke plekken. Ik
heb al in een koeienstal geleverd, een collega in een
eroticaclub.’
‘Je moet daarom ook met alle soorten mensen kunnen omgaan en klantvriendelijk blijven. En dan bedoel
ik echt over the top vriendelijk. Eigenlijk is die klantvriendelijkheid een soort act. Het mag niet uitmaken
met wie je te maken krijgt, zelfs niet bij de allermoeilijkste klanten. Hoe lang je die act kan volhouden,
hangt van persoon tot persoon af. En sommige dagen
gaat dat makkelijker dan andere. Jezelf iedere dag
oppeppen voor die act is misschien wel het moeilijkste aan mijn job. Maar het moet, want we worden via
internet beoordeeld door de klanten. Als die score niet
goed genoeg is, volgen er gesprekken op het werk.’

Een populaire vorm van internetfraude is phishing. Dat is een manier
van oplichting waarbij criminelen
een e-mail sturen die van je bank
lijkt te komen. Ze proberen slachtoffers naar een valse website te
lokken, om daar bankgegevens buit
te maken. Maar zulke oplichting
kan ook telefonisch, via sms of via
WhatsApp- of Messengerberichten.
Vroeger was het makkelijker om
valse e-mailberichten (van je bank,
maar ook van je internetprovider,
Microsoft, booking.com of zelfs de
politie en de FOD Justitie) te herkennen, onder meer door de onper-

soonlijke aanspreking, taalfouten
of foute logo’s. Tegenwoordig zijn
de vervalsingen professioneler. Belangrijk is om bij twijfel nooit op de
links in de mail te klikken. Kijk goed
naar de domeinnaam van de URL in
de link. De URL’s van banken beginnen met https. Wanneer de ‘s’ ontbreekt, is dat een aanwijzing dat er
iets niet klopt. Het e-mailadres van
de afzender kan een indicatie zijn
van fraude, maar niet altijd. Banken
vragen je nooit om pincodes, codes
op een kaartlezer of kaartgegevens,
ook niet via telefoon. Wees dus op je
hoede wanneer daarnaar wordt gevraagd.

Neem contact op met je bank om
te checken of de mail authentiek is,
ook als gevraagd wordt om ‘dringend’ actie te ondernemen. De
meeste banken hebben een telefoonnummer dat je kunt bellen bij
twijfel. Gebruik nooit de contactgegevens die in de bewuste mail staan.
Als je een verdachte mail krijgt, kun
je die doorsturen naar verdacht@
safeonweb.be. Als je toch bankgegevens hebt doorgegeven, verwittig
dan onmiddellijk de politie, je bank
en Cardstop (www.cardstop.be of
070 344 344).

>>> www.safeonweb.be

1 MEI IS EEN ZATERDAG

Wat als een feestdag in een weekend valt?
Elke voltijdse werknemer heeft
recht op 10 wettelijk bepaalde
feestdagen: Nieuwjaar (1 januari),
Paasmaandag, Feest van de Arbeid (1 mei), Hemelvaart, Pinkstermaandag, Nationale feestdag (21
juli), Maria Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november),
Wapenstilstand (11 november) en
Kerstdag (25 december).
Valt één van deze feestdagen op
een dag waarop de onderneming
geen activiteit uitvoert, dan heb
je recht op een vervangende feestdag. Die vervangingsdagen kunnen worden vastgelegd via sociaal

overleg op het niveau van de sector
of je onderneming. Als het sociaal overleg geen vervangende dag
heeft vastgelegd, dan kan dit door
een akkoord tussen werkgever en
werknemer(s).
Wordt de vervangingsdag op geen
van die manieren bepaald? Dan heb
je vrij op de eerste activiteitsdag die
volgt op de feestdag, en ontvang je
hiervoor je normale loon.
De werkgever moet je trouwens
jaarlijks tegen 15 december op de
hoogte brengen van de wettelijk
bepaalde feestdagen en eventuele

vervangingsdagen voor het kalenderjaar dat volgt.
Werk je toch op een feestdag of
een vervangingsfeestdag? Dan heb
je recht op betaalde inhaalrust en
je normale loon van een gewone
werkdag, inclusief alle premies en
voordelen in natura.
Werk je deeltijds? Dan wordt het
recht op feestdagen berekend in
functie van de arbeidsduur en je
uurrooster (vast of variabel).

>>> www.hetacv.be/vakantie

Vrouwen?
Jongens, zo verwijst Dylan steeds naar zijn collega’s.
‘Je moet toestellen van 120 kilogram tot de vierde verdieping leveren. Dat is een zware job. En dan kom je
blijkbaar automatisch bij jongeren van het mannelijke
geslacht uit. Toch zijn er vrouwelijke sollicitanten. Alleen vallen zij vaak af bij de fysieke proeven tijdens de
sollicitatie. Nochtans krijgen ze meer kansen bij die
proeven dan hun mannelijke tegenkandidaten.’
‘Dat maakt dat er onder collega’s wel een typische
mannensfeer hangt, misschien zelfs een beetje een
machocultuur. We hebben speciale technieken geleerd om die zware toestellen te verhuizen, om onder
meer onze rug zo min mogelijk te belasten. Nieuwe
collega’s willen soms wel eens laten zien hoe sterk
ze zijn door een wasmachine alleen te tillen en in de
laadbak te zetten.’
‘Vrouwen aantrekken is daardoor moeilijk. Onze recruiter probeert al heel lang een vrouw aan te werven,
maar wil je de enige vrouw zijn in zo’n team? En hoe
gaan de andere jongens daarop reageren? We hebben
het alleszins nog niet kunnen testen.’
* Dylan is een schuilnaam

MENSEN MET EEN HANDICAP

Wanneer heb ik recht op
een integratietegemoetkoming?
Meer mensen met een handicap
komen in aanmerking voor een integratietegemoetkoming. Want sinds
1 januari 2021 telt het inkomen van
de partner niet meer mee om er
recht op te hebben.
Als een handicap je zelfredzaamheid
vermindert, dan kun je bijkomende
kosten hebben om je dagelijkse activiteiten te doen. In dat geval kun je
een integratietegemoetkoming ontvangen. Het bedrag varieert naargelang je financiële situatie en de graad
van zelfredzaamheid. In welke mate
je hulp nodig hebt, wordt bepaald
volgens zes domeinen waarvoor je
een score van 0 tot 3 krijgt. 3 betekent dat je de activiteit niet zonder

hulp kunt doen. Je moet minstens 7
punten hebben om recht te hebben
op een integratietegemoetkoming.
Er geldt ook een inkomensgrens
voor de integratietegemoetkoming.
Maar sinds 1 januari telt het inkomen van de partner daarvoor niet
meer mee. Misschien kom je door
die wijziging nu wel in aanmerking
voor een integratietegemoetkoming
maar was dat eerder niet het geval.
Als je een erkenning als persoon
met een handicap hebt zonder uitkering dien je het best een nieuwe
aanvraag in bij MyHandicap om te
laten onderzoeken of je nu wel recht
hebt. De dienst Maatschappelijk
Werk kan je daar ook bij helpen. Doe

de aanvraag voor 30 juni. Als je in
aanmerking komt, dan ontvang je
een integratietegemoetkoming retroactief vanaf 1 januari 2021. Dien
je de aanvraag later in, dan geldt
de integratietegemoetkoming pas
vanaf de maand na je aanvraag.
Krijg je al een integratietegemoetkoming maar denk je dat die nu
hoger zal zijn door de nieuwe regeling? Dan hoef je niets te doen. De
integratietegemoetkoming wordt
dan automatisch herbekeken.

>>> Meer info krijg je
in een webinar van CM:
www.cm.be/webinar-it
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TOT JE DIENST
CM-Mobiel brengt je naar vaccinatiecentra

CORONAWERKLOOSHEID

Aanvullende vergoeding
In de sectoren van elektriciens (PSC 149.01),
garages (PC 112), koetswerk (PSC 149.02), metaalhandel (PSC 149.04) en edele metalen (PSC
149.03) betaalt het Fonds voor Bestaanszekerheid automatisch de aanvullende vergoeding in
geval van tijdelijke werkloosheid omwille van
overmacht door corona. De regeling loopt nog
tot en met 30 juni 2021.

BEVRAGING

Digitale hulpverlening
Ook in de psychologische zorg hebben de coronamaatregelen van digitale hulpverlening een
noodzaak gemaakt. De Vrije Universiteit Brussel (VUB) doet daarom een onderzoek naar de
ervaringen van patiënten met afstandsconsultaties via de telefoon of beeldbellen. De bevraging
loopt nog tot 30 april.

>>> Deelnemen? Scan de QR-code om de vragenlijst (max. 15 min.) in te vullen.

INDEXAANPASSING

Loonstijging

Op 1 april 2021 stijgen de lonen met 0,56 procent door een aanpassing aan de index in de
sector Jute (PSC 120.03).

VACATURES
CM ZOEKT
Stafmedewerker Produktbeheer
CM-Diensten en -Voordelen'
Product Owner CM-Zorgkas Vlaanderen
Stafmedewerker digitale projecten
Productbeheerder CM-Diensten en
-Voordelen
100 % - onbepaalde duur - Brussel en Vlaanderen
Business Expert
100 % - onbepaalde duur - Brussel
www.cmjobs.be
ACV-CSC METEA ZOEKT
Stafmedewerker-economist
100 % - onbepaalde duur - Brussel
ACVBIE ZOEKT
Medewerker administratief
secretariaat
70 % - onbepaalde duur - Brussel
ACV WEST-VLAANDEREN ZOEKT
Contactcentermedewerker
100 % - onbepaalde duur - Roeselare
www.hetacv.be/vacatures

‘De rit naar de bevrijding’
CM-Mobiel is een dienst die minder mobiele of zorgbehoevende
CM-leden vervoert naar een medische of sociale afspraak. Voor het
vervoer naar de vaccinatiecentra
kunnen nu uitzonderlijk ook
niet-leden bij CM-Mobiel terecht.
Vrijwillige chauffeurs zoals Peter
Gabriëls (66) staan voor je klaar.
TEKS T MARION AUSSEMS
FOTO DANIËL RYS

T

oen Peter vijf jaar geleden het
werkleven bij de bank achter
zich liet, begon een nieuw tijdperk voor hem. Eentje van het
pensioen en genieten van de kleinkinderen, én van het vrijwilligen. Eerst als
lesgever informatica om senioren hun
eerste digitale stappen te laten zetten,
vervolgens als vrijwilliger in het woonzorgcentrum en daarna ook als chauffeur bij CM-Mobiel. Intussen heeft hij
er al zo’n 150 ritten op zitten, goed voor
pakweg 8 000 kilometer.

Voor de mens
Het was in Visie dat Peter drie jaar geleden las over het bestaan van CM-Mobiel en dat hij de oproep voor chauffeurs zag. Het was toen een moeilijke
periode. ‘Onze zoon Jeroen was onverwachts overleden aan een hartinfarct.
Mijn vrouw moedigde me aan om me
aan te melden bij CM-Mobiel. Het zou
me goed doen en het was echt iets voor
mij. Ze had gelijk: je ademt eens andere
lucht, je ziet andere mensen en je bent
onderweg. Ik rijd graag met de auto
en het doet me plezier om mensen te
kunnen helpen. Sinds de dood van Jeroen wil ik mij nog meer inzetten voor
de mens.’

Peter Gabriëls: 'Ik haal mensen op aan de deur en zet hen veilig af
waar ze moeten zijn.'

Logische rol

Dromen tijdens terugrit

Peter vindt het een goede zaak dat
CM-Mobiel mensen naar de vaccinatiecentra brengt. 'We volgen strikt alle
veiligheids
voorschriften. Chauffeur en
klant dragen een mondmasker tijdens de
rit en de klant neemt plaats achterin om
de afstand te bewaren. We ontsmetten
oppervlaktes en verluchten de wagen.’

Waarover er zoal in de auto gepraat
wordt, varieert van rit tot rit. ‘Tijdens
sommige ritten praten ze honderduit.
Andere ritten zijn stil. Ik luister vooral,
af en toe begin ik zelf over iets. Mensen
vertellen meestal over wat ze meemaken of hebben meegemaakt. Bij de ritten
naar de vaccinatiecentra gaat het natuurlijk ook over de prik die eraan komt.
De meesten zien het als de rit naar de
bevrijding. Na de tweede spuit zullen
ze weer kunnen buitenkomen zonder
gêne.’ Over die spuit wordt blijkbaar al
luidop gedroomd tijdens de terugrit.
‘Na de oh dat was twee keer niks, dat
spuitje.’

Tot aan de deur
Door de vaccinatiestrategie zijn het nu
vooral oudere mensen die op de achterbank aanschuiven. Veel van hen zijn
al een jaar niet meer buitengekomen.
Peter stelt hen gerust. ‘Zo’n vaccinatiedorp is best wel groot. Ik vraag of
ze willen dat ik meega tot aan de deur.
De meesten gaan daar gretig op in en
voelen zich meteen meer op hun gemak. Ik zorg er ook voor dat ze mij goed
zien staan als ze buitenkomen. Dat is
het verschil dat wij als chauffeur van
CM-Mobiel kunnen maken, vind ik. We
halen hen op aan de deur en zetten hen
veilig af waar ze moeten zijn.’

>>> Boek je rit bij CM-Mobiel via
de Zorglijn van jouw provincie.
Antwerpen: 03 221 95 95
Vlaams-Brabant en Brussel:
078 15 34 00
West-Vlaanderen: 050 20 76 76
Limburg: 011 28 02 81
Oost-Vlaanderen: 078 15 21 52

Het Griekse eiland Kreta
Kreta is bekend omwille van de heerlijke keuken, diepe kloven,
charmante bevolking, weelderige natuur en mooie stranden. Je
geniet hier van een verblijfsvakantie met een beperkt excursiepakket. Zo verken je Spinalonga, het voormalige lepra eiland,
ontdek je enkele typische dorpjes, bezoek je het Minoïsche
paleis van Knossos en ga je naar een imker en olijvenfabriek. Je
verblijft in halfpension in het moderne viersterrenhotel Vasia.
Reis mee met het vliegtuig van 18 tot 25 september 2021 voor
1 045 euro. Voor een single kamer betaal je 160 euro extra.

Boek snel via 02 616 15 14 of www.intersoc.be

Als vrijwilliger naar de zon
We durven stilaan uitkijken naar een zomer vol buitenlandse
avonturen! Jij ook?
Trek voor tien dagen naar een van onze hotels in Zwitserland of
Oostenrijk en bezorg onze vakantiegasten een onvergetelijke
tijd. Je kan o.a. meewerken als bar- of restaurantmedewerker,
afwasser, onthaalouder, clubmonitor, en schoonmaker.
Ontdek alle mogelijkheden op www.intersocwerkvakanties.be
of contacteer ons via werkvakanties@intersoc.be of 02 616
15 00

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.

LAND VAN AALST
IN BEWEGING

Regioverantwoordelijke: Koen Browaeys
Regiobladzijden (13-15) vallen onder V.U. beweging.net - Mario Pauwels,
V.U. ACV - Jan Neirynck en V.U. CM - Jean-Paul Corin.
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REGIOREDACTIE
Korenlei 20
9000 GENT
visie.middenvlaanderen@beweging.net

Campagne ‘Het buurtgevoel van Vlaanderen’

Acteur, schrijver en televisiemaker Dominique Van Malder is
alomtegenwoordig. Met de geweldige televisiereeks Albatros en
met het baanbrekende Radio Gaga toonde hij zich van zijn
gevoelige kant. Voor ons dus de ideale persoon om te polsen hoe
de wijk van zijn dromen er uit ziet. En of hij er momenteel zelf in
zo eentje woont. We spraken af op het ‘eiland’ Malem in Gent...

I

k woon langs een drukke steenweg
i n S i n t- A m a n d s b e r g ,” z e g t
Dominique. “Op het eerste zicht zou
je denken: Oei, dat zal wel geen
ideale buurt zijn! Maar mijn buurtgevoel is nog
nooit zo groot geweest. In heel wat meer
klassieke wijken waar ik vroeger woonde, had
ik dat veel minder dan hier.”
Wat is voor jou dan die ideale buurt?
“Hier hangen de buren sterk aan mekaar. We
bellen niet alleen aan als we een ei nodig
hebben of wat zout, maar ook als we met ‘iets’
zitten… Eigenlijk wil ik dat we de muren
kunnen slopen tussen de verschillende
huizen. En dat kan je natuurlijk het beste door
samen dingen te organiseren. Hier in mijn
wijk in St.-Amandsberg is dat ontstaan door
een buur die naar iedereen knikte, maar zag

W il je het hele inter v iew met
Dominique Van Malder lezen, laat je
dan (gratis) abonneren op B-magazine
via middenvlaanderen@beweging.
net. In het volgende nummer lees je
nog veel meer over de buurt uit
Dominiques kindertijd.

dat niet iedereen terug knikte. En daarom
vond hij dat we iets moesten organiseren. Al
was het maar om mekaar écht te leren
kennen. Eén van die initiatieven die nog voor
de coronacr isis ont stonden, w as om
kunstwerken voor de ramen te hangen. Zo
konden de mensen al wandelend in de buurt
naar kunst kijken. Het succes ervan gaf
aanleiding tot nog meer initiatieven. En dan
kregen de mensen het gevoel van: “Hé, ik ken
die buurman of -vrouw’!’ Als ge uw stal kent,
kent ge heel de wereld.”
Hoe ziet de buurt van jouw dromen er uit?
De klassiekers zijn natuurlijk groen en
verkeersveiligheid. Daar ben ik extra gevoelig
voor sinds ik papa ben. Ik wandel, fiets en
neem af en toe de auto. Dan besef je dat je met
mekaar rekening moet houden. Zorg daar
naast voor nog wat groen en wat zitbankjes,
speelpleintjes voor de kinderen en dan kom
je langzaam maar zeker in de buurt van wat
een ideale buurt is. Er wonen mensen met
verschillende achtergronden in mijn wijk. Ik
hou wel van een mooie mix.
Waar ik ook van hou, is ‘street art’. Geef jonge
mensen die creatief zijn toch de kans om hun
ding te doen. Dat worden dan van die mooie
plekjes waar mensen samen kunnen zitten.”

© James Arthur

‘Wie zijn stal kent,
kent de hele wereld’
■ Dominique Van Malder: “Ik woon sinds kort aan een steenweg. En toch is mijn
buurtgevoel nog nooit zo groot geweest.”

Leve de buurtwinkel
“J a m m e r g e n o e g v e r d w i j n e n v e e l
buurtwinkels. Het zijn nochtans ideale plekjes
waar je mensen ontmoet. In mijn buurt is zo’n
Turks warenhuis waar je heerlijke kruiden kan

kopen. Dat maakt me blij. Maar zelfs een iets
grotere buurtwinkel die hier onlangs de
deuren opende, is intussen een plek voor fijne
contacten geworden. Je komt er altijd wel
iemand tegen.”

Vertel ons wat jij van je buurt vindt!
De coronacrisis – die ons noodgedwongen op ontdekkingstocht stuurde in onze eigen
omgeving - lijkt hét uitgelezen moment voor een grote bevraging over het buurtgevoel in
Vlaanderen. We vroegen aan Robbie Van Vooren van beweging.net of die pandemie werkelijk
een positief effect heeft op het buurtgevoel van de Vlaming.
Van Vooren: ‘Dat is nu precies wat we met de bevraging ‘Het buurtgevoel van Vlaanderen’
willen onderzoeken. En we zien het groots: van mei tot september gaan we samen met Het
Nieuwsblad de grootste online buurtbevraging van Vlaanderen houden. Wij geven elke
Vlaming de kans om zich uit te spreken over zijn buurt en zijn buren. Ze kunnen er trouwens
mooie prijzen mee winnen, waaronder een echt buurtfeest in de eigen wijk of straat.’
Jullie gaan de mensen ook ‘live’ aanspreken?
Van Vooren: ‘Klopt. We stappen in elke gemeente van de regio Midden-Vlaanderen naar een
buurt toe om ter plaatste te luisteren naar wat er leeft d. Om het ijs te breken delen we gratis
ijsjes uit vanuit onze ijskar. Al deze informatie zullen we bundelen en verwerken zodat we in
het najaar van 2021 onze resultaten de wereld in kunnen sturen. Met wat we ontdekten op
onze tochten met de ijskar kunnen onze plaatselijke vrijwilligers dan weer aan de slag…
Maar daarover later dus veel meer…’
Je kan vandaag al jouw hart luchten over jouw buurt en daarmee misschien zelfs een prijs
winnen via www.buurtgevoelvanvlaanderen.be. De campagne is een actie van beweging.
net samen met vdk bank, Het Nieuwsblad, Universiteit Gent en Gezonde buurt van CM.

PASAR PRESENTEERT: DE WEEK VAN DE VRIJE TIJD | 1 T.E.M. 9 MEI 2021
Pasar wil met een jaarlijkse Week van de Vrije Tijd het belang van voldoende vrije tijd voor iedereen benadrukken.
Naast voldoende vrije tijd is ook een waardevolle invulling belangrijk, in openlucht en voor Pasar nog het liefst
samen met anderen.
Het hele jaar door organiseert vrijetijdsorganisatie Pasar
wandelingen, fietstochten, uitstappen en (kampeer)
trips. Voor het individu én voor groepen. Groepsactiviteite
n kunnen jammer genoeg niet maar Pasar-vrijwilligers
zorgen voor heel wat activiteiten om er met je bubbel op uit
te trekken. Deze routes, zoektochten en tips rond wandelen,
fietsen en kamperen zetten we tijdens de Week van de Vrije
Tijd graag extra in de kijker. Ook partners van de Week van
de Vrije tijd organiseren thematische activiteiten in de week
van 1 tot 9 mei.

muziek, woord, dans en beeld. Gezien de Corona-maatregelen
is het aantal deelnemers beperkt. Ieder wandelt in zijn eigen
bubbel.
DEELNAME: 5 euro pp, kinderen – 12 jaar 3 euro. Elke
deelnemer ontvangt een goodiebag.
INSCHRIJVEN EN BETALEN tot 30/4 via Toerisme Ronse
(055/23 28 16) alle dagen tussen 10 en 17 u. www.visitronse.
be
INFO: Christophe Henneghien, cchtronse@gmail.com

Activiteiten in Zuid-Oost-Vlaanderen:

PASAR KRUISHOUTEM
Tot 31/07/2021
Pasar Kruishoutem heeft in elk van zijn 9 woonkernen een
zoektocht uitgewerkt. De tochten zijn 5 km lang, kindvriendelijk
en dus geschikt om met het hele gezin te doen. Aan elke
zoektocht is een wedstrijd verbonden. Per zoektocht kan je

CULTURELE WANDELING
Pasar Ronse i.s.m. Toerisme Ronse en Kunstacademie Ronse
8/05/2021
Een wandelroute brengt je naar 20 locaties op gekende en
minder gekende plekjes in Ronse. Daar kan je genieten van

Kruisemse zoektochten

een pdf van de route en het opdrachtenblad downloaden,
de routes staan ook op routeyou.
INFO: André Rogge, roggeandre1950@gmail.com
0478/45 13 29

Lieflijke Lente
De Pasar-vrijwilligers in Oost-Vlaanderen, Antwerpen, WestVlaanderen en Vlaams-Brabant werkten mooie wandelingen
uit in de eigen verschillende toeristische streken. Met een
wegbeschrijving, een wandelkaartje of een GPX-bestand kan
je zo op stap! https://www.pasar.be/lieflijkelente
>>> Check www.pakjetijd.be voor meer info en een
overzicht van de activiteiten in de Week van de Vrije Tijd.
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ACV DIENST VERLENING

Wist je dat...

… je via www.afspraakACV.be eenvoudig 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 langskomen. Zo garanderen we de social distancing en de veiligheid.
… je online je werkloosheidsdossier
op de voet kan volgen? En je eigen gegevens up-to-date kan houden? Surf
naar www.mijnacv.be en meld je aan
met je eID of itsme.

ACV vraagt invoering van digitale taks

Paashaas brengt eitjes bij
minister
Minister van Financiën Vincent Van Peteghem kreeg tijdens de paasvakantie bezoek van de paashaas.
Die bood hem twee pakjes eieren aan. Het ene pakje kwam van een lokale handelaar die belastingen
betaalt, het andere van een internetbedrijf dat amper belastingen betaalt. Het ACV vroeg aan de
minister welke eieren hij het liefst lust.
TEKS T JAN MAERTENS

… je documenten al even vlot kan bezorgen via de ACV-brievenbussen? Je
dichtstbijzijnde ACV-brievenbus vind
je op www.hetacv/brievenbus.
... je op www.hetacv.be/contact je
alle contactmogelijkheden op één pagina 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 bedrijf opvolgt. Je vindt er ook vragenformulieren over veel voorkomende
onderwerpen.

BEWEEG, LEER BIJ EN WIN

Doe onze wandelzoektocht en win!
Het ACV organiseert in tien OostVlaamse steden en gemeenten een
wandelzoektocht over de sociale zekerheid. Je kan eenvoudig een app
installeren op je tablet of smartphone en met je gezin of je vereniging op
pad gaan. Misschien win jij wel één
van de geweldige prijzen?
We stippelden tien wandelzoektochten en één fietszoektocht uit in de provincie. Een app die je op de smartphone of tablet kan downloaden, toont je
de weg en stelt je op bepaalde plaatsen een vraag over de sociale zekerheid.
Je kan de zoektocht doen tot 16 mei.
Er zijn mooie prijzen te winnen, zoals
een gratis springkasteel op je feest,
tickets om met de familie naar een
pretpark te gaan of een weekend voor
vier aan zee of in de Ardennen.
Deelnemen
Je vindt alle info op www.acvwerkt.
be: de 11 zoektochten met respectievelijke afstanden, de app met het parcours en de vragen, een korte voorstelling van de sociale zekerheid
(handig hulpmiddel), het wedstrijdreglement en de prijzenpot.
Veel succes!

Wat was de bedoeling van de actie?
Erik Van Laecke, expert fiscaliteit bij ACV:
“We wilden met de overhandiging van de
twee pakketten aan de minister duidelijk
maken dat er dringend eerlijke fiscaliteit
nodig is voor buitenlandse spelers. Onze lokale bedrijven betalen immers belastingen
op hun winst terwijl grote buitenlandse spelers die hier pakketjes leveren daar veel
minder tot geen belastingen op betalen. Dat
vinden wij niet eerlijk: Door geen belastingen te betalen leveren deze internetgiganten geen financiële bijdrage aan onze samenleving en zorgen ze ook nog eens voor
een oneerlijke concurrentie met onze lokale handelaars. Met het ACV vinden wij het
eerlijker en rechtvaardiger als iedereen gelijk behandeld wordt.”
Hoe kan de regering deze internetbedrijven belasten?
Erik Van Laecke: “Dat kan door de invoering
van een digitale taks. De belastinginkomsten via de digitale taks zijn middelen die
de gemeenschap goed zou kunnen gebruiken. Zeker nu tijdens de coronacrisis met
extra kosten in de sociale zekerheid voor
tijdelijke werkloosheid en ziekte. Tegelijk
zou dit ook de oneerlijke concurrentie met
onze lokale handelaars stoppen. Wat ons
betreft mag die digitale taks er zo snel mogelijk komen. Wist je dat op vandaag alle
landen in de wereld samen 2,8 miljard dollar aan belastinginkomsten van deze bedrijven mislopen?”
Is zo’n digitale taks wel haalbaar?
Erik Van Laecke: “Zeker. De invoering ervan vormt al enige tijd het onderwerp van
discussie. Wereldwijd staat het op de agenda van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
Daar willen ze internationaal geldende afspraken maken. De OESO wil tegen halverwege dit jaar de onderhandelingen hierover
afronden. Op het niveau van de Europese
Unie kwamen de ministers van Financiën
ook al samen rond de zaak, om te bekijken
wat de beste aanpak is. De EU vindt dat diegenen die ‘profiteerden’ van de crisis, zoals
Amazon en Netflix, nu mee het herstel moeten betalen. Tot slot, in het regeerakkoord
in ons land wordt gewag gemaakt van een
digitaks en een minimale belasting voor
multinationals.”
Als het overal op de agenda staat, waarom dan nog deze actie?
Erik Van Laecke: “We wilden onze federale
regering vriendelijk herinneren aan hun belofte in het regeerakkoord. Daar staat ook
in dat België het voortouw zal nemen in de
besprekingen op internationaal niveau. We

© Bart Reyns

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

■

Minister Van Peteghem kreeg de paashaas op bezoek.

willen dat de digitale taks er zo snel mogelijk komt. We kunnen niet blijven afwachten
wat er in de OESO al dan niet zal gebeuren.
In enkele staten in de Verenigde Staten hebben ze intussen al een soort ‘digitaks’ ingevoerd. Dichter bij huis heeft Frankrijk ook
niet gewacht. Het Franse parlement voerde
in juli 2019 een taks van 3 procent in op de
omzet van de technologiegiganten. Het is
het eerste land dat daadwerkelijk zo’n belasting heft.”
Minister Van Peteghem gaf in een eerste
reactie aan dat de beste optie voor de rege-

ring is om de invoering van een digitaks op
een zo hoog mogelijk niveau af te spreken.
“Indien er midden 2021 op het niveau van
de OESO nog niets concreets op tafel ligt,
dan willen we dit op Europees niveau invoeren. In het regeerakkoord staat ook dat als
dat niet lukt, we in 2023 een Belgische digitaks zullen invoeren.”
De minister koos voor de paaseitjes van de
plaatselijke bakker. Het ACV schonk de kist
met chocolade die online besteld werd aan
de vzw Lichtbaken Meetjesland, een organisatie voor voedselbedeling.

Webinar

Een job bij de politie,
iets voor jou?
Wil je graag bij de politie werken? ACV helpt je in twee infosessies bij de voorbereiding
op de selectietesten.
Om bij de politie aan de slag te gaan, moet
je over heel wat competenties beschikken.
De kandidaten worden op heel wat criteria
getest. Het ACV biedt geïnteresseerden de
kans om zich voor te bereiden via twee online infosessies.
Je mag al vanaf het laatste jaar secundair
onderwijs deelnemen aan de selectieproeven. Inschrijven voor de eerste informatieve webinar is noodzakelijk. Deelname is
gratis, ook voor niet ACV-leden.
De eerste informatieve live webinar vindt
plaats op maandag 3 mei om 19 uur.

Online inschrijven via
acv-bijblijven.webinargeek.com/een-jobbij-de-politie
>>> Meer inlichtingen bij Herman
Dewettinck: h.dewettinck@acv-csc.be
of 09 265 43 92

REGIO
Samana-aanbod voor mantelzorgers

Blijf niet op een eilandje
zitten

WORKSHOPS

Bosbaden

Tijdens deze workshop trek je met een
kleine groep in stilte het bos in en maak
je op een andere manier kennis met het
bos en de bomen. Je verlaagt je tempo
en ervaart hoe het bos je kan helpen om
bewuster in het moment te staan en dieper in contact te komen met je intuïtie.

Ben jij een mantelzorger? Dan
maakt de pandemie het jou
extra moeilijk. Tania Gebruers
(56) weet hoe dat voelt. Zij is
mantelzorger voor haar mama
die 91 is en nog thuis woont. ‘Ik
mis de knuffels, maar ik
ondervond ook dat de
technologie kansen biedt.’

Voor wie?
• Voor iedereen ouder dan 16 jaar
• De wandeling bedraagt ongeveer 2,5
km
Wanneer en waar?
• 2 mei om 10 uur | Kravaalbos
• 8 mei om 9 uur | Merelbeke
• 8 mei om 9.30 uur | Raspaillebos
• 9 mei om 10 uur | Lembeekse bossen
• 16 mei om 10 uur | Neigembos
• 29 mei om 9.30 uur | Buggenhoutbos

REDAC TEUR MARJOLEIN CUVELIER

Prijs
niet-leden 30 euro, CM-leden 15 euro,
CM-leden met VT 5 euro

‘Hou je contacten warm,
ook al is het op afstand’
TANIA GEBRUERS MANTELZORGER

Die afstandelijkheid begint zwaar te wegen,
hoort Tania ook van andere mantelzorgers.
‘Wie op afstand zorgt voor iemand die nog
thuis woont, merkt dat die stilaan op een
eilandje terechtkomt, hoe goed die op praktisch vlak ook geholpen wordt. Als dat
maandenlang duurt, kan het heel eenzaam
worden voor beide partijen.’

Telefoontjes, berichtjes en
kaartjes
Maar Tania ontdekte ook dat je met kleine
gebaren het verschil kunt maken en dat er
veel mogelijkheden zijn om contact te maken op afstand.

© Frank Bahnmüller

‘Doordat ik rugpatiënte ben, besliste ik een
hele tijd geleden al om de fysieke zorg voor
mijn mama uit te besteden’, begint Tania.
‘Warme maaltijden, verpleging aan huis,
poetshulp … dat was allemaal geregeld toen
de pandemie begon. Haar administratie
deed ik wel nog en ik ging ook regelmatig
bij haar langs.’
Dat laatste is nu voor een groot deel weggevallen. ‘Over elk contact dat ik heb, moet
ik goed nadenken. Want als ík niet goed oplet, vorm ik op mijn beurt een gevaar voor
mijn mama’, zegt Tania. Tania en haar mama waren het gewend om elkaar te knuffelen. ‘Maar ik wil haar zeker niet ziek maken dus ik pak haar niet meer vast zoals
vroeger.’
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‘Samana startte op een gegeven moment
met belrondes. Daarbij werd je gebeld voor
een leuke babbel en op jouw beurt kreeg je
iemand door om zelf te bellen. Ik heb niet
geaarzeld en ben daar meteen in gestapt.
Voor mij is dat gewoon een halfuurtje babbelen maar voor de ander kan zo’n kort gesprekje echt de dag maken.’
‘Ook Whatsapp heb ik ontdekt. Even kort
polsen hoe het met iemand gaat, of kleine
groepjes maken en daar leuke quotes in
posten … Via zo’n platform kan het heel
laagdrempelig en het houdt de contacten
warm.’
Voor de pandemie losbrak, maakte Tania
als onthaalvrijwilliger bij Samana al leuke
kaartjes voor deelnemers aan infosessies
en cursussen. ‘En dat blijkt nu ook de ideale ijsbreker te zijn, zij het op afstand. Het
zijn allemaal kleine dingen die het allemaal
wat draaglijker maken.’

Online vormingen
Samana heeft intussen ook een online aanbod van infosessies en cursussen, speciaal
voor mantelzorgers en mensen met een
chronische ziekte. Het enige wat je nodig
hebt is een laptop of tablet met camera, een

‘Kleine gebaren maken
het verschil’
TANIA GEBRUERS MANTELZORGER

internetverbinding en een ruimte waar je
de online sessie(s) rustig kunt volgen.
‘Wat een geluk dat we die mogelijkheden
hebben’, vindt Tania. ‘Het is een verrijking
van het aanbod. Als er veel deelnemers zijn,
is er niet zoveel interactie mogelijk maar
als er wat minder deelnemers zijn, dan kan
dat wel. Ik hoop dat dit online aanbod blijft
bestaan na de pandemie. Het kan het fysieke aanbod niet vervangen maar het is een
prachtige aanvulling.’
‘Aan anderen in dezelfde situatie zou ik zeggen: lieve mantelzorgers, blijven we met
zijn allen op weg naar dat lichtpuntje, met
een warm hart en in verbondenheid. En
maak intussen gebruik van alle mogelijkheden die er zijn. Samana blijft je ondersteunen met tips, inspiratie en vorming.’

meer info

Bosbaden voor het gezin
Tijdens deze workshop wordt er afgestemd op de kortste beentjes van de
groep. We stappen in een kleine groep
in de magische wereld van het bos en
gaan op ontdekking.
Voor wie?
• voor kinderen vanaf 6 jaar
• schrijf elke deelnemer, ouder én kind,
apart in
Wanneer en waar?
• 14 mei om 19.30 uur | Munte
• 30 mei om 15.30 uur | Brakelbos
• 4 juli om 10 uur |Drongengoedbos
• 21 mei om 19.30 uur | bos ’t Ename
• 6 juni om 10 uur | Bourgoyen
Prijs
niet-leden 30 euro, CM-leden 15 euro,
CM-leden met VT 5 euro, kinderen jonger dan 12 jaar 5 euro
Een overzicht van alle workshops vind je
op www.cm.be/agenda.

Inschrijven
• www.cm.be/agenda
• gezondheidsbevordering.oostvlaanderen@cm.be
Opgelet: de workshops gaan door onder
voorbehoud van de coronamaatregelen
die op dat moment van kracht zijn.

www.samana.be/vorming

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
Je kunt enkel langskomen op afspraak. Maak een afspraak op 09 224 77 11. Volg de laatste stand van zaken op www.cm.be

16 UITLAATKLEP
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.

Zanger en liedjesmaker Johan Verminnen (70)

TEKS T AN-SOFIE BESSEMANS
FOTO BELGA

Johan,
1

Waarvoor is er te weinig aandacht in de
samenleving?

‘In deze barre coronatijden voor de cultuursector en de entertainmentsector, die
al heel lang niet kunnen werken door de
lockdowns. Veel artiesten kampen met
een gebrek aan inkomen dat slechts
mondjesmaat wordt ondersteund
door bepaalde maatregelen. In deze
omstandigheden is het bijzonder
moeilijk voor hen om een carrière
op te bouwen.’

2

Welke mooie waarde dank
je aan je ouders?

‘Een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel. Ik ben geboren in
Wemmel, als jongste van vijf kinderen
in een gezin dat heel sociaal was. Mijn
vader was gemeentearbeider, syndicalist
en lid van de kwb. Hij ijverde voor de rechten van arbeiders en voor sociale rechtvaardigheid.’

3

Wat zou je graag beter kunnen?

‘Ik heb bijna al mijn liedjes op gitaar
gemaakt, maar ik zou graag veel beter gitaar kunnen spelen. Ik heb mij nooit
toegelegd op instrumenten.’

4

Waaraan besteed je te veel tijd?

‘Ik spendeer te veel tijd aan alle mogelijke sporten bekijken op tv. Eigenlijk zou ik beter zelf wat meer sporten.
Sport is op dit moment een van de weinige soorten troost die wij hebben, als de
wedstrijden tenminste al kunnen plaatsvinden. Zoals veel Vlamingen ben ik een
geweldige fan van de koers. Ik supporter
voor alle talentvolle jonge wielrenners en
zo zijn er bij ons heel wat.’

5

Welk boek heb je het laatst gelezen?

‘De opgang, een roman van Stefan
Hertmans. Hij beschrijft de geschiedenis
van een huis dat hij heeft gekocht in het
Gentse Patershol. Tegen die achtergrond
speelt een groot oorlogsverleden. Hertmans is een van de grootste schrijvers die
we hebben in ons taalgebied. Zijn onderwerpen zijn altijd goed gekozen en hij doet
veel research. Hij slaagt er echt in om een
familiegeschiedenis te doorgronden.’

6

Wat zou je uitvinden om van de wereld een
betere plek te maken?

‘Ik zou een andere verloning instellen voor iedereen, opdat iedereen genoeg zou hebben voor een waardig leven. Dat heb ik van mijn vader ingelepeld gekregen:
mensen moeten een waardig leven hebben. Daarvoor is
het nodig dat we veel in onze maatschappij herdenken.
Dat is aan politici, de mensen die wij kiezen om de koers
te bepalen. Maar gebeurt dat wel? De samenleving in
zijn totaliteit schiet naar mijn gevoel tekort.’

7

Waar op de wereld zou jij je nog thuis kunnen
voelen?

‘Ik ben ooit in Canada geweest om op te treden,
het is me bijgebleven als een enorm land met heel
veel natuur en mogelijkheden. Ik zou er kunnen wonen door de ruimte en de natuur. Maar ik ben niet ontevreden, zeker niet omdat ik de kans heb gehad om
te vergelijken met andere landen. In België hebben we
een degelijke sociale zekerheid, we hebben een correcte medische verzorging die ook nabij is, en het land
is beter ingericht dan de meeste bewoners denken.’

8

Wat zou iedereen op school moeten leren?

‘Ik ging absoluut niet graag naar school. Wat ik
wel weet is dat er weinig aandacht werd besteed
aan ethiek en respect. Daar heb ik nooit één les over
gekregen. Terwijl het zo belangrijk is. Mensen gaan
vaak respectloos om met elkaar in het leven van alledag, bijvoorbeeld op het openbaar vervoer. Ze duwen
een ander weg of staan niet op voor ouderen.’

9

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

‘Met Georges Brassens zou ik het leuk vinden om samen een pastis te drinken. Nee, niet om te zingen samen. Maar ik ben wel een enorme fan, ik ken het Franse chanson door en door. Brassens was een icoon. Als
hij optrad, zette hij een pastis op de piano en zijn voet
op een stoel, en hij zong en dat was prachtig. Je hoort
hem spijtig genoeg nauwelijks nog op de radio. Programmatoren hebben een te kort geheugen.’

10

Welk beroep zou je uitoefenen, als je niet
kon doen wat je nu doet?

‘Vroeger wou ik eigenlijk acteur worden,
maar het leven heeft me andere wegen doen inslaan.
Ik heb wel lesgegeven aan Studio Herman Teirlinck en
ik heb meegespeeld in een musical. De journalistiek is
ook een metier dat me aantrekt. In dat vak kan je ook
veel van jezelf kwijt. Je kiest je onderwerpen, en als je
schrijft, schrijf je er ook je gevoelens mee in. Al is er
aan het liedjesschrijven natuurlijk wel meer poëzie.’

