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RERUM NOVARUM
Volgende donderdag, 13 mei, is voor onze beweging een belangrijke 
dag. Op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart vieren ACV, CM, beweging.net 
en de andere partners uit onze organisatie Rerum Novarum. Dit jaar 
vragen ACV, CM en beweging.net aandacht voor de nieuwe kwetsba-
ren: mensen die tijdens de coronapandemie geen beroep konden doen 
op de sociale zekerheid. Om te vermijden dat zij in armoede terecht-
komen, moet de sociale zekerheid voldoende gefinancierd worden, en 
moet een einde worden gemaakt aan allerhande nepstatuten.
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(Voorzichtig) 

genieten
‘Ik sta al maanden te popelen om weer te beginnen.’ Aline  
Somers kan vanaf 8 mei eindelijk weer aan de slag in de bistro 
waar ze normaal werkt. ‘Ik mis het contact met mijn klanten, 
mensen zien lachen en genieten. Werken in de horeca betekent 
lange dagen, maar ze geven me zo veel energie! De maatrege-
len zullen het niet makkelijk maken, maar we zullen het dóén 
werken.’

Na een half jaar gaat de horeca – normaal gezien – dit weekend 
weer open. Op de terrassen, en met een aantal veiligheidsvoor-
schriften. Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, kunnen 
we weer genieten een gezellig drankje, een lekkere hap, én de 
passie van het horecapersoneel.

‘Ik zou iets willen uitvinden 
zodat de armoede weg is in 
de wereld. Ik weet nog heel 
goed hoe mijn leven in 
Ethiopië was’
KERSVERS MISS BELGIË KEDIST DELTOUR 
BEANTWOORDT ONZE TIEN VRAGEN
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2 VAN DE WEEK

In 2020 stegen de wereldwijde militaire  
uitgaven met 2,6 procent, naar een totaal-
bedrag van 1 600 miljard euro. Dat bere-
kende de Zweedse onderzoeksinstelling 
Sipri. 

DE QUOTE 

 ‘De prins op het witte 
paard, dat bestaat niet. 
Ze zeggen weleens dat je 
moet trouwen met je 
beste vriend. Misschien 
klopt dat wel. De liefde 
kan groots zijn zonder 
dat het groots is 
begonnen. Te veel 
mensen zoeken naar de 
grote verliefdheid.’ 

Journaalanker Fatma Taspinar 
in Het Laatste Nieuws

1 600 miljard

M/V/X VAN DE WEEK

Cyriel Dessers
Deze 26-jarige voetballer van KRC Genk 
getuigde in De Afspraak over het racisme 
waarmee hij sinds zijn kindertijd wordt ge-
confronteerd op en naast het voetbalveld. 
Dessers is van Belgisch-Nigeriaanse af-
komst. Hij is een van de voetballers die 
meewerkte aan de documentaire FC  
United, die het racisme en het gebrek aan 
diversiteit aankaart. 

NIEUWE KWETSBAREN, 
NIEUWE AANPAK

De laatste jaren worden 
de fundamenten van 
onze sociale zekerheid 
voortdurend ondergraven

We staan aan de voor-
avond van Rerum Nova-
rum. 130 jaar geleden 
bracht paus Leo XIII de 

encycliek met dezelfde naam uit, als 
antwoord op een drastisch verande-
rende samenleving. De indu-
strialisering had tot nieuwe vraag-
stukken geleid, en die vroegen om 
een nieuwe, frisse aanpak – of in het 
Latijn: Rerum Novarum. Sindsdien is 
het de dag waarop we in onze bewe-
ging kijken naar hoe onze samenle-
ving draait. In welke omstandigheden 
moeten mensen werken, wonen, zich 
ontspannen, kortom: leven. En vooral, 
wat daaraan moet verbeteren. Want 
130 jaar na datum komen er iedere 
dag nieuwe problemen, vragen en uit-
dagingen naar boven. En steken oude 
nog regelmatig de kop op. 

Net zoals vorig jaar op Rerum No-
varum wordt ons leven vandaag nog 
beheerst door corona. Het C-woord 
dat iedereen zo beu is, maar tegen wil 
en dank nog altijd erg aanwezig is. Al 
meer dan een jaar moeten we leven 
met corona. Gelukkig kon wie dat no-
dig had – of nodig heeft – terugvallen 
op het robuuste systeem van de so-
ciale zekerheid. Voor velen is het de 
airbag die de grootste klap opvangt. 
De sociale zekerheid verhindert dat 
mensen in armoede belanden. Wie 
ziek werd of het werk verloor, kon 
een beroep doen op een ziekte-uitke-
ring of een werkloosheidsuitkering. 
Meestal toch, want ondanks ruim 75 
jaar bouwen aan de sociale zekerheid, 
vallen er toch nog mensen uit de boot.

Over die mensen moeten we het even 
hebben. Want corona legt een grote 
ongelijkheid bloot. Te veel mensen 
die door corona hun werk verloren, 
vallen ofwel door de mazen van het 
net, ofwel op een te lage uitkering om 
uit de armoede te blijven. Omdat ze 
een baan hadden met een schimmig 
statuut. Denk aan flexijobbers, maar 

ook freelancers, platformmedewer-
kers, deeltijdse werknemers, werk-
nemers die tegen het minimumloon 
werken of studenten met een bij-
baantje. Zij kunnen slechts rekenen 
op een laag vervangingsinkomen, of 
helemaal niets. Denk ook aan lang-
durig zieken, of mensen die maan-
den nadat ze besmet raakten met 
het coronavirus nog steeds niet vol-
ledig hersteld zijn. Bovendien bleek 
preventie op zovele plaatsen onder-
gewaardeerd. Er is een groep nieuwe 
kwetsbaren ontstaan, mensen die 
tot voor de coronacrisis vaak nog net 
het hoofd boven water konden hou-
den, maar nu in armoede of schulden 
dreigen terecht te komen.

Die nieuwe kwetsbaren leggen de 
pijnpunten bloot. De laatste jaren 
worden de fundamenten van onze 
sociale zekerheid voortdurend onder-
graven. Steeds meer onderdelen wor-
den aan de sociale zekerheid onttrok-
ken, waardoor die uitgehold wordt en 

onvoldoende gefinancierd wordt. Een 
ondermaatse bescherming is het lo-
gische gevolg, zeker voor hen die dat 
het meest nodig hebben. 

Net zoals bij de publicatie van de 
encycliek Rerum Novarum in 1891 
staan we nu op een moment waarop 
we keuzes moeten maken. Corona 
haalde onze samenleving door elkaar 
en toonde ons waar het fout zat. Nu 
we stilaan uitzicht krijgen op een ‘sa-
menleving na corona’, hebben we de 
kans om de dingen die scheef zitten 
weer recht te trekken. We moeten 
kiezen hoe we omgaan met elkaar en 
met onze natuurlijke omgeving. Waar 
we met onze maatschappij naartoe 
willen en waarin we willen investe-
ren. Als we niet willen dat nog meer 
mensen in armoede terechtkomen, 
moeten nepstatuten en kunstgre-
pen om geen bijdrage aan de sociale 
zekerheid te hoeven betalen, onver-
wijld een halt worden toegeroepen. 
En moeten we alle inkomens eerlijk, 
naar draagkracht laten bijdragen. 
Een solidaire samenleving die de 
mens centraal stelt en die kwaliteit 
van leven vooropstelt, kan niet zon-
der sociale zekerheid. Tijd voor een 
nieuwe, rechtvaardige, duurzame 
aanpak. In de geest van Rerum Nova-
rum. 

MARC LEEMANS 

VOORZITTER ACV

LUC VAN GORP 

VOORZITTER CM

PETER WOUTERS 

VOORZITTER BEWEGING.NET

Naar aanleiding van Rerum Novarum worden er allerlei coronaveilige activiteiten georganiseerd. In dit feestjaar 
van 100 jaar Beweging.net zal de Rerum Novarumviering op zondag 9 mei vanuit de kerk van Laken tot in je huis-
kamer worden gebracht door een live uitzending op één en op Radio 1, vanaf 10 uur. 

>>> Voor nog meer activiteiten: www.100jaarbeweging.be.
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Stop de schuldindustrie
Schulden anders invorderen in de strijd tegen armoede

Wie moet rondkomen met een laag loon of een financiële tegenslag kent, 
heeft het vaak moeilijk om de facturen te betalen. Wanneer die onbetaald 
blijven, volgen aanmaningen en extra kosten. Het systeem duwt mensen 
die niet kunnen betalen dieper in de ellende. ‘De manier waarop schulden 
worden ingevorderd moet anders’, vinden vrederechters en beweging.net. 
Daarom is nu een pilootproject gestart waarbij de vrederechter de schul-
den centraliseert.

TEKST  AN-SOFIE BESSEMANS    FOTO JENS MOLLENVANGER

Lode Vrancken is vrederechter van 
het kanton Genk en erevoorzitter 
van het Koninklijk Verbond van 
Vrede- en Politierechters: ‘Wij 

worden dagelijks geconfronteerd met ar-
moede en kinderarmoede, en proberen 
ons al jaren te verzetten tegen de schuld-
industrie. Door oplopende kosten worden 
tijdelijke betalingsproblemen vaak struc-
tureel. Daarom moedigen we de schuld-
centralisatie met de kosteloze minnelijke 
schikking aan. Daardoor vallen de ge-
rechtskosten weg, al blijven wij erover wa-
ken dat mensen geen woekerintresten en 
onrechtmatige schadevergoedingen moe-
ten betalen.’

Wetswijziging
Bij schuldcentralisatie worden alle onbe-
taalde facturen samengebracht en wordt 
een overkoepelend afbetalingsplan uitge-
werkt. Het grote voordeel is dat mensen 
al hun schulden kunnen aflossen op een 
menswaardige manier, afgestemd op het 
gezinsinkomen, zonder dat daarbij nog 
een dagvaarding of vonnis nodig is. En de 
schuldeisers krijgen sneller en gelijktijdig 
de schuld terugbetaald zonder extra kos-
ten te maken. Om van schuldcentralisatie 
met de minnelijke schikking de gangbare 
praktijk te maken, zijn enkele wetswijzin-
gen nodig. Zodra één gerechtsdeurwaar-
der de schuldvorderingen centraliseert, 

zouden alle andere gerechtsdeurwaar-
ders ertoe verplicht moeten worden om 
de schuldvorderingen van hun cliënten 
door te sturen naar die centraliserende 
gerechtsdeurwaarder. Ook moet uitslui-
tend de vrederechter van de woonplaats 
van de consument bevoegd worden voor 
alle consumentenschulden, waaronder 
schoolrekeningen en ziekenhuiskosten, 
om meerdere rechtszaken te vermijden. 
En tot slot zou ook het OCMW de schulde-
naar voor de vrederechter moeten kunnen 
vertegenwoordigen.
In afwachting van de wetswijziging wordt 
met de dienstverlener MyTrustO en de vre-
derechters een pilootproject opgestart om 
mensen met schulden op een minnelijke 
manier toe te leiden naar een procedure 
van schuldcentralisatie.

Situatie meester blijven
Vroeg de schuld signaleren, de schulden 
centraliseren en een minnelijke afbeta-
lingsregeling via de vrederechter voorko-
men dat mensen in een neerwaartse spi-
raal verzeilen, bevestigt Sandra Rosvelds 
van beweging.net. ‘Het is hoog tijd dat dat 
in de wet ingeschreven wordt. Iedereen 
wint erbij. Want schuldeisers zien sneller 

‘De schuldindustrie zal nog jaren 
aan mij verdienen’
Dat schulden vaak snel oplopen en tot nog meer narigheid leiden, daar 
kan Tony Blockx van meespreken. Hij was vroeger havenarbeider. ‘Ik 
werkte tegen een goed loon, maar leed onder partnergeweld. Omdat 
ik voor dader werd aanzien in plaats van slachtoffer, werd ik het huis 
uitgezet, en belandde ik op straat en in de psychiatrie. Rekeningen 
bleven onbetaald, mijn inboedel werd in beslag genomen en openbaar 
verkocht. Daar komt nog bij dat ik sinds enkele jaren gezondheidspro-
blemen heb. Ik heb recht op een invaliditeitsuitkering van 1 100 euro 
per maand. Inmiddels betaal ik al elf jaar mijn schuldenberg van 4 000 
euro af. Of beter: de kosten en de interesten daarop. De schuldindus-
trie zal nog jaren aan mij verdienen. Ik begrijp niet hoe mensen echt 
hoge schulden ooit terugbetaald krijgen.’

‘Mijn nieuwe partner werkt en springt bij, maar dat verschuift de druk 
gewoon van mij naar ons tweeën. Ik wil graag weer aan de slag, maar 
in de praktijk is het niet makkelijk om een deeltijdse baan te vinden 
die ik kan combineren met mijn invaliditeit. Ik voldoe vaak niet aan de 
randvoorwaarden voor een baan: voor een maatwerkbedrijf moet je al 
een aantal jaar invalide zijn, bij sollicitaties in de sociale sector moet 
ik het afleggen tegen bachelors.’

hun geld terug, zonder een kostelijke ge-
rechtelijke procedure. Gerechtsdeurwaar-
ders krijgen de rol van schuldbemiddelaar 
en helpen mensen vooruit. Vrederechters 
houden toezicht en kunnen ingrijpen in-
dien nodig. OCMW’s en CAW’s detecteren 
sneller gezinnen met structurele financi-
ele problemen als de deurwaarders hen 
sneller inschakelen. Het geeft die organi-
saties de mogelijkheid om sneller hulp aan 
te bieden. En de schuldenaren zelf blijven 
de situatie meester. Een win-win dus.’ 

>>> www.mytrusto.be

‘OCMW’s en CAW’s  
detecteren sneller gezinnen 
met structurele financiële 
problemen als de deur
waarders hen sneller 
inschakelen. Het geeft die 
organisaties de mogelijkheid 
om sneller hulp aan te bieden’ 
SANDRA ROSVELDS,
BEWEGING.NET
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Niet alle aanstaande mama’s  
krijgen gelijke zorg

CM-onderzoek over medische begeleiding tijdens en na zwangerschap

Tijdens en na de zwangerschap 
moet de gezondheid van de mama 
nauw opgevolgd worden. De 
gynaecoloog, vroedvrouw en kine-
sitherapeut spelen hier de voor-
naamste rol in. Hoe vaak zwangere 
vrouwen hen zien, loopt volgens 
een CM-onderzoek fel uiteen in 
België. 

TEKSTEN MARTINE CREVE  
EN STEPHANIE LOUWAGIE
FOTO COMPAGNIE GAGARINE

Van 400 000 mama’s aangesloten 
bij CM die tussen 2011 en 2019 
zijn bevallen, ging CM na welke 
zorg ze kregen tijdens en na de 

zwangerschap. Het aantal contacten met 
gynaecologen, vroedvrouwen en kinesi-
therapeuten werd in kaart gebracht. 

Vaak naar gynaecoloog tijdens 
zwangerschap
Bijna alle aanstaande mama’s laten zich 
tijdens de zwangerschap onderzoeken 
door een gynaecoloog. Er zijn gemiddeld 
12 contacten. Maar 25 procent van de 
mama’s gaat 14 keer of nog meer langs. 5 
procent ziet de gynaecoloog zelfs 20 keer 
of vaker. Er zijn wel regionale verschillen. 
In Vlaams-Brabant zit het aantal contac-
ten rond de 10.

Binnen de drie maanden na de bevalling 
bezocht 86 procent van de mama’s hun 
gynaecoloog. De meesten doen dat een 
keer, 25 procent twee keer en 5 procent 
drie keer. 

Vroedvrouw wordt populair 
Opvallend meer mama’s laten zich tijdens 
de zwangerschap ook begeleiden door een 
vroedvrouw. Hier geldt een stijging van 45 
procent in 2011 naar ongeveer 80 procent 
in 2019. In de provincie Limburg heeft in 
2019 95 procent van de aanstaande ma-
ma’s voor de bevalling minstens een con-
tact met de vroedvrouw, in Luxemburg is 
dat 89 procent. Maar in de provincie Ant-
werpen daarentegen ligt de opvolging door 
een vroedvrouw veel lager. Daar gaat het 
om 69 procent. De sociale situatie heeft 

Meer naar kinesist na geboorte
Het aantal vrouwen dat voor de geboorte 
contact heeft met de kinesitherapeut blijft 
vrij stabiel. In 2011 ging het om 28 procent, 
in 2019 om 29 procent. Van de zwangere 
mama’s die geen recht hebben op de ver-
hoogde tegemoetkoming volgt 30 procent 
kinesitherapie, van de mama’s met de ver-
hoogde tegemoetkoming amper 11 procent.
Het aantal vrouwen dat in de eerste drie 
maanden na de bevalling naar de kine-
sitherapeut gaat, schommelt tussen 70 
procent in 2011 en 74 procent in 2019. Het 
aantal mama’s dat na de geboorte naar de 
kinesitherapeut gaat ligt veel hoger dan 
tijdens de zwangerschap. 

Geboortetraject
Het CM-onderzoek bewijst dat niet alle 
mama’s tijdens en na de zwangerschap op 
dezelfde manier begeleid worden. Er zijn 
aanzienlijke regionale verschillen. Boven-
dien speelt de sociale situatie in het na-
deel van mama’s met de verhoogde tege-
moetkoming. Sommige mama’s lopen het 
risico op een ontoereikende medische zorg 
terwijl andere net heel vaak een zorgver-
lener zien. In sommige landen zoals Zwe-
den en het Verenigd Koninkrijk bestaat een 
geboortetraject waarin de zorg tijdens en 
na de zwangerschap duidelijk gedefinieerd 
wordt bijvoorbeeld in een aantal vaste con-
tacten bij de vroedvrouw. In België is dat 
niet het geval. De verschillende specialisa-
ties werken te veel los van elkaar en zijn 
niet geïntegreerd in een zorgtraject bij een 
geboorte. Dat stelde het Federaal Kennis-
centrum voor de Gezondheidszorg (KCE) 
ook al eerder vast. Samen met hen pleit 
CM voor een geboortetraject dat pre- en 
postnatale zorg voor alle mama’s garan-
deert. 

duidelijk een invloed, zo blijkt uit de studie. 
69 procent van de mama’s met recht op de 
verhoogde tegemoetkoming doet een be-
roep op een vroedvrouw. Van de mama’s 
zonder de verhoogde tegemoetkoming zijn 
er dat duidelijk meer (82 procent). 

Het aantal contacten met een vroedvrouw 
tijdens de zwangerschap gaat lichtjes 
naar omhoog. Van 3 in 2011 naar 4 in 
2019. Ook in de eerste drie maanden na 
de zwangerschap stijgen de contacten 
van 4 in 2011 naar 5 in 2019.

Pilootproject in Leuven

Gynaecologen, huisartsen en vroedvrouwen werken samen
Sinds 2016 loopt in de regio Leuven een pi-
lootproject waarbij gynaecologen, vroed-
vrouwen en huisartsen elkaar aanvullen. 
Dit om vrouwen optimaal voor te bereiden 
op en te ondersteunen na hun bevalling. 
Als vroedvrouw bij het Expertisecentrum 
Kraamzorg De Bakermat is Camille Smets 
(31) betrokken bij het project. 

‘Vrouwen die vermoeden dat ze zwanger 
zijn, kunnen bij hun huisarts terecht voor 
een bloedtest’, zegt Camille. ‘Als die positief 
is, dan krijgen ze een doorverwijzing naar 
de vroedvrouw. Huisartsen vervullen hier 
als eerstelijnszorgverlener een belangrijke 
rol. Ze kennen de patiënt vaak al langere 
tijd. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die 
de meeste ondersteuning nodig hebben, 
het minst op de raadpleging bij de zorgver-
strekker verschijnen. Met behulp van het 

zwangerschapsboekje van Kind & Gezin, 
waarin alles wordt genoteerd, en met de 
gestroomlijnde opvolging door gynaecoloog 
en vroedvrouw, proberen we dat te doorbre-
ken.’

‘Waar vrouwen tijdens hun zwangerschap 
vroeger enkel contact hadden met met hun 
huisarts en gynaecoloog, staan ze nu ook 
voortdurend in verbinding met hun vroed-
vrouw. Die wisselwerking vinden veel da-
mes positief. De meesten geven aan dat ze 
de voorbereiding op de zwangerschap als 
geruststellend ervaren. De vroedvrouw be-
steedt ook veel aandacht aan het algemeen 
welbevinden. De gespreksonderwerpen 
variëren van tips tegen misselijkheid uit-
wisselen tot onzekerheden rond borstvoe-
ding bespreken. Maar ook kleine lichame-
lijke onderzoekjes zoals het wegen van de 

mama of de suikertest uitvoeren, staan op 
de planning van de vroedvrouw.’

‘De gynaecoloog blijft de enige zorgver-
strekker die de gezondheid van de foetus 
via echografie kan opvolgen. Op die manier 
waakt hij of zij over de gezondheid van moe-
der en kind. De gynaecoloog kent de medi-
sche voorgeschiedenis van de vrouw en 
kan hierdoor eventuele risico’s het best in-
schatten. De gynaecoloog is bovendien ook 
het best geplaatst om vrouwen lichamelijk 
voor te bereiden op hun bevalling.’

‘Ook wanneer het kindje er is, is de juiste 
begeleiding essentieel. Gemiddeld verlaten 
moeders na drie nachten het ziekenhuis. 
Een groot deel van de nazorg gebeurt dus 
thuis in de eigen omgeving. Ook hier kan de 
vroedvrouw ondersteunen bij bijvoorbeeld 

borstvoeding. 
Het aantal huis-
bezoeken hangt 
af van de zorg-
nood van mama 
en baby. Als ou-
ders aangeven 
vertrokken te zijn, 
dan is dat uiteraard 
eveneens prima.’

Geen remgeld bij de vroedvrouw

PRENATALE ZORG

Honorarium = 
Terugbetaling

Eerste individuele begeleiding (o.a. openen dossier) € 39,01

Individuele begeleiding € 27,87

Individuele voorbereiding bevalling € 18,58

Begeleiding arbeid thuis € 213,64

POSTNATALE ZORG

Zorg thuis eerste drie weekdagen na bevalling € 65,02

Eerste raadpleging voor borstvoeding thuis € 51,20

Eerste raadpleging voor borstvoeding in ziekenhuis € 41,80

De vermelde terugbetalingen gelden voor vroedvrouwen die de overeenkomst 
met de ziekenfondsen aanvaarden. Voor de zorg door vroedvrouwen die de over-
eenkomst niet aanvaarden, is de terugbetaling lager en betaal je wel remgeld.  
 
>>> Meer tarieven voor vroedvrouwen op www.cm.be/tarieven
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Toen Lynn Formesyn (32) uit 
Antwerpen net mama geworden 
was, kreeg ze te horen dat ze 
zware reuma heeft. Als manke-
mens moest ze haar leven 
opnieuw organiseren. In het boek 
Zinvol Ziek schreef ze haar ervarin-
gen neer. Om lotgenoten te helpen 
en voor meer inclusie in de samen-
leving. ‘Wie ziek is, wordt snel in 
een aparte groep gezet.’ 

TEKST  MARTINE CREVE
FOTO DANIËL RYS

Sinds wanneer ben je chronisch ziek?
‘Als kind had ik al pijn in mijn gewrichten. 
Ik kraakte luider dan de houten trap. Mijn 
vroegste herinnering is dat ik bij het wak-
ker worden mijn nek niet van mijn hoofd-
kussen kon tillen zonder pijnscheuten. 
Ik moest mij uit bed laten rollen op mijn 
knieën om zo recht te komen. Maar dat 
werd afgedaan als groeipijnen. Als tiener 
volgde ik judo. Ik had voortdurend blessu-
res en liep vaak breuken op. De sportarts 
vermoedde toen al dat ik reuma had, maar 
de bloedtest was negatief.’

‘Ik begon te twijfelen of ik het mij niet al-
lemaal inbeeldde. Rond mijn zeventiende 
werd een hernia vastgesteld maar ook 
daar was de boodschap dat ik ermee 
moest leren leven. Enkele jaren later werd 
ik geopereerd aan mijn rug. Vijf maanden 
na de bevalling van ons eerste kindje viel 
de diagnose: spondyloartritis, een auto-
immuunvorm van reuma.’

Hoe kwam die diagnose aan?
‘Dat was dubbel. Enerzijds was het een 
opluchting dat ik eindelijk wist wat er 
scheelde. Ik had mij de pijn niet ingebeeld. 
Het was geen schreeuw om aandacht. 
Eerst was ik euforisch. Artsen hadden het 
probleem gevonden en nu konden ze het 
oplossen. Anderzijds maakte het mij on-
gerust. De onderzoeken legden nog an-
dere problemen bloot. Een pilletje om mij 
te genezen, bleek er niet te zijn en dat was 
heftig. Het besef kwam: dit is levenslang. 
Ik kan aftakelen. En welke impact zal de 
aandoening hebben op mijn job, mijn ge-
zin, mijn dromen? Ik was net mama ge-
worden, we hadden een huis gekocht dat 
we moesten afbetalen, ik ging werken. 
Allemaal doelen die ik wilde realiseren, 
maar dat ging niet meer. Ik moest mijn 
leven reorganiseren. Daar stond ik wel al-
leen voor.’

Wat heb je veranderd?
‘In het begin ging ik in overdrive. Ik wilde 
bewijzen dat ik alles nog wel kon. Maar ik 
botste op mijn grenzen. Voor mijn job als 
webjournalist moest ik mij ver verplaat-
sen, op mijn werkplek was er geen aan-
gepast materiaal zoals een ergonomische 
stoel. Deadlines halen werd moeilijk om-

dat ik niet altijd kon werken. Ik moest mijn 
job die ik best graag deed opgeven. Maar 
ik bleef wel uitkijken naar ander werk dat 
ik wel aankon. Bij de sollicitatie speelde ik 
open kaart over mijn gezondheid. Ik kreeg 
overal het deksel op de neus. Dat creëerde 
stress waardoor ook de fysieke pijn toe-
nam. Ik werd als arbeidsongeschikt er-
kend. Dat was het enige wat overbleef en 
dat maakte mij zo opstandig.’

Waarom was arbeidsongeschikt wor-
den voor jou zo ingrijpend?
‘Ik had een baby, ik had afleiding. Maar met 
gewoon thuiszitten, had ik het ontzettend 
moeilijk. Ik deed niets meer dus ik was 
ook niets meer. Dat gaf mij een heel slecht 
gevoel. Na een half jaar sprak ik daarover 
met een adviserend arts. Hij legde uit dat 
het voor arbeidsongeschikte mensen wel 
nog mogelijk is om beperkt te werken. Dat 
was een lichtpuntje. Toen heb ik mijn eigen 
schrijfbedrijfje De Averechtse opgericht, 
waar ik op mijn eigen tempo kan werken. 
Ik ben daarover heel eerlijk naar de klan-
ten. Als het heel snel moet gaan, moeten 
ze niet bij mij zijn. Dit werk heeft mijn leven 

met mijn mankementen weer zin gegeven. 
Het opende voor mij de deur naar een 
nieuw speelveld, de zogenaamde grijze 
zone. Die ligt tussen de witte zone van vol-
len bak presteren en de zwarte zone van 
zielig ziek thuis zitten.’

Hoe kijk je als chronisch zieke mens 
naar de samenleving?
‘De samenleving zou milder mogen zijn 
voor het tempo van de mankemens. Als je 
ziek wordt, dan word je snel in een aparte 
groep gezet. Als je je job niet meer kunt 
doen zoals vroeger, moet je vaak iets an-
ders zoeken. Iedereen is kwetsbaar. Heel 
snel kun je ook in die situatie terechtko-
men. Een ongeval kan je leven in een flits 
veranderen. Hoe zou jij dan graag behan-
deld worden? Als de samenleving van die 
houding vertrekt, worden aanpassingen op 
de werkvloer en inclusie een evidentie. Een 
arbeidsmarkt installeren waar ook plaats 
is voor mensen met een mankement. Ik 
hoop dat we daar naartoe kunnen.’

Ziek worden is rouwen om een verlies, 
schrijf je in je boek. Hoe ervaar je dat?
‘Als je ziek wordt, neem je afscheid van een 
versie van jezelf. Je moet vaarwel zeggen 
tegen wat je had gehoopt dat het leven je 
zou geven. Je verliest een deel van jezelf.  
Rouwexpert Manu Keirse, die ik naast 
anderen voor mijn boek interviewde, be-
schrijft het als een levend verlies omdat 

het een leven lang een onvervuld verlan-
gen is. Dat verlies is niet elke dag even 
acuut. Vlak na mijn diagnose was het hef-
tiger dan nu. Maar op sommige dagen laat 
het zich sterker voelen, bijvoorbeeld wan-
neer ik op een zonnige dag niet in staat ben 
om met mijn dochtertjes naar de speeltuin 
te gaan. Als ik straks lekker voor hen wil 
koken, moet ik eerst even op bed gaan lig-
gen. Dat steekt.’

Open communiceren met je omgeving 
is belangrijk. Wat zijn jouw tips?
‘Het gebeurt vaak dat mijn lichaam sput-
tert en ik lastminute een afspraak moet 
afzeggen. Dan vind ik het belangrijk om 
rustig uit te leggen waarom ik niet kan. 
Dat ik niets liever zou willen dan erbij te 
zijn. Maar als ik daar voor kies, dan kan ik 
de volgende dagen niet voor mijn kinderen 
zorgen. Dan volgt misschien wel huis- of 
zelfs bedarrest. Ik moet kiezen om die ba-
lans te bewaken. ’

‘Eerlijk vertellen waar het op staat, zonder 
je te verantwoorden vanuit een slachtof-
ferpositie. Dat begrijpen mensen. En ik 
geef aan dat ik het fijn zou vinden om de 
volgende keer weer betrokken te worden. 
Want ik hoor vaak van lotgenoten dat ze 
niet meer uitgenodigd worden omdat ze zo 
vaak neen zeggen.’

Wat wil je bereiken met je boek?
‘Ik wil een hart onder de riem steken van 
lotgenoten en van mantelzorgers. Ik zie 
mantelzorg heel ruim. Het gaat niet alleen 
om mensen die dag in dag uit voor iemand 
zorgen. Mijn man is ook mantelzorger. Net 
als mijn vrienden, die in de plaats van naar 
een fuif te gaan mij gezelschap komen 
houden, als ik niet kan meegaan.’ 

‘Aan de zorgverleners van morgen vraag 
ik om de patiënt niet te herleiden tot zijn 
mankementen, maar om oog te hebben 
voor de mens achter de aandoening. En 
bij de beleidsmakers dring ik aan op meer 
dialoog. Praat met de mensen die het be-
leid moeten ondergaan. Dat beleid moet 
een breed kader vormen waar liefst zoveel 
mogelijk mensen onder vallen, maar dat 
kader mag niet te strak zijn. Leg niet te 
veel vast in cijfers en voorwaarden want 
geen twee patiënten zijn gelijk. Ervarings-
deskundigen verdienen meer inspraak.’ 

>>> Voor Samana geeft Lynn Formesyn 
in het najaar lezingen over haar boek. 
Data en plaatsen vind je op de website
mijn.samana.be/#/activities

‘De samenleving zou milder 
mogen zijn voor het tempo 
van de mankemens’
LYNN FORMESYN

‘Als je ziek wordt, moet je 
vaarwel zeggen aan wat je 
had gehoopt dat het leven 
je zou geven’
LYNN FORMESYN

‘Dit is levenslang’ 
Lynn Formesyn schrijft boek over chronisch ziek zijn 
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GEZOCHT: DUURZAME 
WETGEVING  

‘Zowel op Europees als op 
Belgisch niveau bereiden politici 
momenteel wetgeving voor rond 
ketenzorg of, met een moeilijk 
Engels woord, due diligence. 
Dat houdt in dat merken 
aansprakelijk kunnen worden 
gesteld als er verderop in hun 
toeleveringsketen mensenrech-
tenschendingen plaatsvinden’

SARAH VANDOORNE FREELANCE JOURNALIST, SCHRIJFT OVER DE TEXTIELINDUSTRIE

FORUM

Er is een oplossing. Dat heb ik twee dagen 
geleden verkondigd in een virtuele aula vol 
politicologen in spe. Die voor een journalist 
best ongemakkelijke positie neem ik in op 

vraag van een van mijn oud-professoren, Bernard 
Mazijn, die intussen zelf aan ‘dé oplossing’ timmert 
als nieuwbakken werknemer van het ministerie voor 
Duurzame Ontwikkeling. Naast kabinetschef is pro-
fessor Mazijn hoogleraar Duurzame Ontwikkeling 
aan de UGent. Hij is een van de bronnen die ik maar 
al te graag citeer als ik schrijf over de verduurza-
ming van de textielsector. 

Professor Mazijn had gepolst of ik dat onderwerp 
wou toelichten als gastdocent. Hoe kan ik daar nee 
tegen zeggen? De textielsector kan alle duwtjes in 
de rug gebruiken: acht jaar na de fatale instorting 
van een fabriekscomplex in Bangladesh, met min-
stens 1 100 doden tot gevolg, blijken er weinig duur-
zame beloftes waargemaakt. Onze economie krijst 
nog steeds om meer, sneller en vooral goedkopere 
kleding. Ook de coronacrisis was een toonbeeld 
van hoe het niet moet. Horden merken hebben hun 
bestellingen geannuleerd nu hun eigen winkels de 
deuren niet (of amper, op afspraak) mochten ope-
nen. HEMA is een van de recentste overtreders, 
aldus een online tracker van de Amerikaanse ar-
beidsrechtenorganisatie Worker Rights Consortium. 
Volgens hun website breekt de oer-Hollandse keten 
een lans voor maatschappelijk verantwoord onderne-
men. Je toeleveranciers in de kou laten staan, lijkt 
weinig verantwoord.

Maar er is dus een oplossing. Die ligt niet in handen 
van merken, die het woord ‘duurzaamheid’ iets te 
graag in de mond nemen om reclame voor zichzelf 
te maken. In onze handen ligt die evenmin. Hoewel 
iedere consument verantwoordelijk(er) kan shop-
pen – een gedragspatroon dat bijzonder inspirerend 

blijkt voor marketeers – gaan we al winkelhierend 
niet de wereld veranderen. De eigenaar van een 
Gentse fair fashion-winkel, Just Hazel, zei eind vorig 
jaar in een ander onlinegesprek dat ze klanten over 
de vloer krijgt met burn-outverschijnselen omdat ze 
‘perfect duurzaam willen leven’. Dat kan ook niet de 
bedoeling zijn.

Waar ngo’s, vakbonden, burgers en sinds kort ook 
merken om smeken, is meer inmenging van de 
overheid. Zowel op Europees als op Belgisch ni-
veau bereiden politici momenteel wetgeving voor 
rond ketenzorg of, met een moeilijk Engels woord, 
due diligence. Ik hoorde de term voor het eerst via 
professor Mazijn, die het jaren geleden vertaalde als 
‘gepaste zorgvuldigheid’. Dat houdt in dat merken 
aansprakelijk kunnen worden gesteld als er verder-
op in hun toeleveringsketen (pakweg in Bangladesh) 
mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Enkel 
als die aansprakelijkheid bij wet vastgelegd is, zul-

len bedrijven werkelijk verplicht zijn om zorgvuldig 
te werk te gaan.

Waarom ook merken daar vragende partij voor zijn? 
Daar stelt een andere academicus, HIVA-onderzoe-
ker Boris Verbrugge, zich vragen bij. Officieel klinkt 
de redenering dat wie eerder inzette op verantwoord 
ondernemerschap de concurrentieslag met hun 
minder ethische evenknie nu makkelijker kan win-
nen. Een gelijk speelveld, zoals dat in vaktermen 
heet: goed voor de mensenrechten, goed voor de 
economie.

‘Het speelveld is echter nooit gelijk’, vertelt Ver-
brugge, die ook nog les van professor Mazijn gekre-
gen heeft, mij in een videogesprek. Het beleid moet 
volgens hem opletten dat het niet volledig de agenda 
van bedrijven volgt. ‘Zij willen juist een nieuw speel-
veld creëren, waarop sommigen – vaak grote bedrij-
ven met voldoende middelen – al een voorsprong 
hebben ten opzichte van anderen. Multinationals 
zullen geneigd zijn om op zoek te gaan naar grotere 
leveranciers die verschillende processen kunnen 
bundelen. Op die manier sluiten ze mogelijk klei-
nere actoren uit, die riskeren nog meer gemargina-
liseerd te worden.’

Ketenzorg is wel degelijk een oplossing, dé oplos-
sing zelfs, zolang ook het beleid kritisch blijft. Het 
kan niet (opnieuw) de bedoeling zijn dat de grote be-
drijven eindeloos groeien en de kleine klein gehou-
den worden. Anders dreigen nog veel meer men-
sen het slachtoffer te worden van een economisch 
waanbeeld dat in 2013 al fataal afliep voor minstens 
1 100 kledingarbeiders.  

Levenslang leren

Ik las het artikel over levenslang leren. Hoewel de Vlaamse 
overheid verkondigt dat ‘iedereen langer moet werken’ en 
‘levenslang moet leren’, valt het op dat de instantie die 
werkzoekenden daartoe dient te begeleiden (VDAB) zelf 
niet echt enthousiast is om die doelstelling in de praktijk 
om te zetten. Als ‘oudere jongere’ (55-plus) schreef ik me 
vorig jaar in voor de cursus vrachtwagenbestuurder. Door 
omstandigheden heb ik geen volledige loopbaan en vol-
gens VDAB zelf is vermeld beroep een knelpuntberoep met 
100 procent kans op tewerkstelling. Bovendien is er een 
gebrek aan kandidaten.

Ik had zelfs al een positief verlopen stage bij een vervoers-
firma gevolgd. Toch hoorde ik dat ik vermelde cursus niet 
mocht volgen. Ik had er volgens VDAB (Herentals)  ‘te wei-
nig affiniteit’ mee. Anderzijds zijn er wel werkzoekenden 
die haast worden verplicht – met verlies van hun uitkering 
als stok achter de deur – om een cursus te volgen of een 
job te accepteren waarvoor ze totaal ‘geen affiniteit’ tonen.

Het echte schoentje knelt natuurlijk bij het feit dat werk-
gevers liever goedkope buitenlandse chauffeurs aannemen 
die zij hier ‘detacheren’ en laten werken aan lagere lonen 
dan Belgen die ze aan West-Europese voorwaarden dienen 
aan te nemen.
Ondertussen ben ik zelf – na een jaar op de wachtlijst te 
staan voor de cursus – dus terug bij af. Ik kan dus op zoek 
naar iets anders, wat niet evident is wanneer je 55-plus 
bent.

Jef Helderweert

Pensioen

Luc Verhaeghe schreef in Visie van 22 april over de ver-
hoogde afhoudingen van zijn pensioen. Ik stel daar ook 
vragen bij. Als je ziet hoe er met miljoenen euro’s wordt 
gegooid, dan doet zoiets de wenkbrauwen fronsen. Om te 
kunnen overleven met dat pensioentje moet je blijkbaar in 
armoede leven. Je pensioen is nauwelijks genoeg om de 
vaste kosten maandelijks te betalen, en dat zijn geen luxe-
uitgaven. De kinderen hebben ook hun huishouden en kun-

nen niet bijleggen. Ook voor hen wordt alles ook stukken 
duurder.

M. Van Asch

Overlevingspensioen

Onlangs werden de minimumpensioenen terecht ver-
hoogd. Maar in het licht van de nakende pensioenhervor-
ming wil ik er de aandacht op vestigen dat het overlevings-
pensioen van de maand van overlijden van een weduwe nog 
altijd integraal wordt teruggevorderd, wanneer ze overlijdt 
voor de maandelijkse uitbetalingsdatum van haar pensi-
oen. Ook dergelijk overlevingspensioen zou altijd integraal 
moeten worden uitgekeerd. Zo niet, dan moet dat overle-
vingspensioen nog altijd ten minste proportioneel worden 
berekend en uitbetaald, op basis van het aantal dagen dat 
de persoon in kwestie nog heeft geleefd.

Martine Van Bouwelen

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

Jouw
kijk
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3 manieren om tijdskrediet te verbeteren
Tijdskrediet en thematische verloven

Het was onlangs opmerkelijk nieuws: Volvo geeft voort-
aan elke werknemer die vader of moeder wordt 24 weken 
ouderschapsverlof, ook bij adoptie of pleegouderschap. 
Dat is een mooie uitbreiding van het wettelijke ouder-
schapsverlof. Maar niet elk bedrijf is zo genereus als de 
Zweedse autoconstructeur. Gelukkig bestaan er tijdskre-
diet en thematische verloven om de loopbaan te combine-
ren met de zorg voor gezin of opleiding.

TEKST WIM TROCH

Werknemers in de privésector die hun loopbaan even op 
pauze willen zetten, kunnen tijdskrediet nemen. De so-
ciale zekerheid zorgt voor een vervangingsinkomen, 
afhankelijk van onder meer je gezinssituatie, dat het 

inkomensverlies deel compenseert. Sinds 2017 kan tijdskrediet 
evenwel enkel nog met motief (zie hiernaast). 

Drie drempels
Dat is meteen een eerste drempel, waardoor niet iedereen gebruik 
kan maken van tijdskrediet. Het ACV wil praten over nieuwe soorten 
tijdskrediet, zoals rouwverlof, grootouderverlof of zorgverlof voor wie 
voor zichzelf moet zorgen.
Daarnaast blijven werknemers die in een kleine onderneming wer-
ken soms in de kou staan, want wanneer er tien werknemers of min-
der zijn, hoeft een werkgever het tijdskrediet niet toe te staan. Het 
ACV vraagt dat alle werknemers, dus ook wie in een kmo werkt, recht 
krijgen op tijdskrediet. Ook uitzendkrachten en andere werknemers 
in een precaire situatie moeten daadwerkelijk toegang krijgen tot de 
diverse verlofstelsels.
Omdat de uitkering inkomensverlies betekent, is ook dat een drem-
pel voor een deel van de werknemers. Vooral wie voltijds of halftijds 
wil onderbreken lijdt zwaar inkomensverlies, ondanks de uitkering. 
Het ACV wil dat de federale uitkeringen worden opgetrokken tot de 
Europese armoedegrens. 

Bereken je inkomen bij tijdskrediet
Benieuwd wat de impact op je inkomen is van bijvoorbeeld ouder-
schapsverlof of zorgverlof? Hoe zit het precies met uitkeringen en 
premies? Het ACV ontwikkelde een rekentool, waarmee je jouw inko-
men kunt berekenen bij tijdskrediet of thematisch verlof.  

>>>  www.hetacv.be/tijdskrediet

 

Buiten zijn en komen doet deugd. Net als babbels met 
de buren of met vrienden. Merk je op dat je soms niet 
alles goed meer hoort? Of moet je de tv soms luider 
zetten? Maak een afspraak tijdens onze hoortestdagen 
voor een uitgebreide en gratis hoortest.

hoortestdagen
1 - 7 juni

Ontdek onze acties en maak een afspraak via www.goed.be/hoortestdagen  
of 03 205 69 20. Test vooraf al even zelf de kwaliteit van je gehoor  
op www.goed.be/online-hoortest. 

www.goed.be

Laat je gehoor 
gratis en vrijblijvend 
testen tijdens de 
hoortestdagen van  
1 tot en met 7 juni. 

Je weet meteen  
hoe het met je gehoor 
is gesteld. Onze 
audiologen reserveren 
een moment voor jou 
in een coronaveilige 
omgeving. 

uitgebreid en gepersonaliseerd  
advies van professionele audiologen

ontdek  
onze acties

Welke soorten tijdskrediet en thematisch 
verlof bestaan er in de privésector?

Je kunt tijdskrediet nemen

  OM VOOR FAMILIE TE ZORGEN
  Je kunt tijdskrediet met motief zorg opnemen 

voor maximaal 51 maanden, die je voltijds, 
halftijds of met één dag per week kunt opne-
men. Je kunt deze vorm van tijdskrediet opne-
men als je minimaal 24 maanden bij dezelfde 
werkgever werkt. In een onderneming met 
tien of minder werknemers mag de werkgever 
de aanvraag weigeren.

  Tijdskrediet met motief zorg kun je nemen 
om voor je eigen kind (tot 8 jaar) te zorgen, 
voor een zwaar ziek kind (jonger dan 18 jaar) 
of voor een eigen kind met een handicap (tot 
21 jaar). Je kunt het tijdskrediet ook opnemen 
voor de zorgen voor een ernstig ziek gezins- of 
familielid of voor palliatieve zorg.

  OM TE STUDEREN
  Wie minimaal twee jaar bij dezelfde werkge-

ver in dienst is, kan tijdskrediet met motief 
opleiding nemen. Dat kan voor een erkende 
opleiding van minimaal 360 uur (of 27 studie-
punten). Je hebt dan recht op maximaal 36 
maanden tijdskrediet.  

  AAN HET EINDE VAN JE LOOPBAAN
  Een bijzondere vorm van tijdskrediet is de lan-

dingsbaan. Als je 60 jaar of ouder bent, kun je 
mogelijk tot je pensioen tijdskrediet nemen in 
het eindeloopbaanstelsel of de ‘landingsbaan’. 
Dat betekent dat je tot je pensioen deeltijds 
werkt. In sommige gevallen kan dat al vanaf 
55 jaar, maar dan zonder onderbrekingsuit-
kering. Een landingsbaan zonder onderbre-
kingsuitkeringen opnemen heeft tot gevolg dat 
je pensioen lager zal liggen.

Je kunt thematisch verlof nemen om

  VOOR DE KINDEREN TE ZORGEN
  Per kind jonger dan 12 jaar heb je recht op vier 

maanden ouderschapsverlof, op voorwaarde 
dat je minimaal twaalf maanden een contract 
hebt bij je werkgever. Je kunt dit thematisch 
verlof voltijds, halftijds, met één vijfde of met 
één tiende (een halve dag per week) opnemen.

   TE ZORGEN VOOR EEN ZIEKE 
  Gedurende maximaal 12 maanden kun je zorg-

verlof opnemen om te zorgen voor een zwaar 
ziek gezins- of familielid. Die persoon moet op 
hetzelfde adres wonen, of bloedverwanten tot 
de tweede graad zijn, of aanverwanten tot de 
eerste graad. Ben je erkend mantelzorger? 
Dan kun je mantelzorgverlof opnemen. Je 
kan je contract voltijds, halftijds of één vijfde 
onderbreken. Dit gaat over één maand per 
persoon die hulp ontvangt met maximaal zes 
maanden verlof verspreid over je loopbaan.

  EEN STERVEND FAMILIELID BIJ TE STAAN
  Wanneer iemand aan een ongeneeslijke ziekte 

lijdt en zich in een terminale fase bevindt, kun 
je palliatief verlof krijgen om voor die persoon 
te zorgen. Dat thematisch verlof kan geduren-
de een maand, maar het palliatief verlof kan 
tweemaal met een maand verlengd worden. 
Een getuigschrift van een arts is altijd nodig.

>>>  Voor meer info en voorwaarden: 
www.hetacv.be/tijdskrediet.
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maar berekent de Belgische loonkosten volgens de 
vakbonden sterk in het voordeel van de werkgevers. 
Zo mogen ruim 12 miljard euro aan loonsubsidies 
voor bedrijven niet in de berekening worden opge-
nomen, waardoor de loonkosten in vergelijking met 
de buurlanden kunstmatig hoog gehouden worden. 

Bovendien maakte de regering-Michel van de loon-
marge een absoluut maximum, terwijl de werkne-
mersorganisaties een indicatieve marge bepleiten. 
Een beknotting van de vrijheid van onderhandelen 
volgens internationale conventies, vindt Leemans. 
‘Wij bekijken momenteel of we daartegen juridische 
stappen kunnen ondernemen.’

Eenzijdig gelobby
Ondanks die oneerlijke rekenwijze en het te strakke 
keurslijf houden de liberale partijen koppig vast aan 
de erfenis van de vorige rechtse regering. ‘In de re-
gering-Michel heeft een grote lobbygroep van werk-
gevers ingezet op een verstrenging van de loonwet 
om hun eigen positie te verstevigen’, vertelt Marc 
Leemans. ‘Dat eenzijdige gelobby begint zich nu 
te wreken. Als er nu geen structurele oplossingen 
komen, keren dezelfde problemen terug bij de vol-
gende loononderhandelingen binnen twee jaar, vlak 
voor de verkiezingen.’

In het ideologische gebakkelei tussen liberalen en 
socialisten, houdt die andere regeringspartij in de 
Vivaldi-coalitie, CD&V, zich op de vlakte. ‘Dat waar-
deren onze mensen niet echt’, stipt de ACV-voorzit-
ter aan. ‘Ik hoop dat dat niet betekent dat ze onze 
analyse niet delen. Als je wil werken aan een inclu-
sieve samenleving, moet je dat ook doen op vlak van 
de lonen.’

Een aanpassing van de loonwet blijft dus een heikel 
thema. De werkgevers schermen ermee dat de loon-
marge plaatsvindt boven op de automatische loonin-
dexering van 2,8 procent, en dat de totale loonstij-
ging dus 3,2 procent bedraagt. Voor een soepelere 

‘In de regering groeit het besef  
van de perverse effecten van de loonwet’

Al sinds februari zit het loonoverleg in het 
slop. Doorn in het oog van de vakbonden is 
de schamele loonmarge van 0,4 procent 
waarmee de lonen van werknemers de ko-

mende twee jaar maximaal mogen stijgen. In secto-
ren die het ondanks (of net dankzij) de huidige ge-
zondheidscrisis erg goed gedaan hebben, zijn hoge-
re marges volgens hen absoluut mogelijk. De werk-
gevers willen daar niet van weten.

Uiteindelijk moest, aldus berichten in de media, een 
eenmalige coronapremie van 250 euro bruto boven 
op de loonmarge troost bieden — maar, stelden de 
werkgevers voor, enkel in bedrijven die in het cri-
sisjaar 2020 dertig procent meer omzet hadden 
gedraaid dan in 2019. ‘De werkgevers schatten zelf 
dat dat om ongeveer zes procent van alle bedrijven 
gaat’, verduidelijkt ACV-voorzitter Marc Leemans. 
‘Een minimaal bedrag voor een zeer kleine groep 
van werknemers, dan is het sop de kool niet waard.’

Kunstmatig hoge loonkosten
Daardoor is het definitief aan de regering om de 
knoop over de lonen door te hakken. Wat dat zal op-
leveren, is bij het ter perse gaan van Visie (3 mei) 
nog koffiedik kijken. Maar als er geen marge is voor 
betere lonen voor werknemers, verkondigde voor-
zitter van regeringspartij Vooruit Conner Rousseau, 
dan ook niet voor dividenden voor aandeelhouders. 
Een nooit eerder toegepast artikel in de gehekelde 
loonwet laat die optie open.

Daaruit leidt Marc Leemans af dat bij de regering het 
inzicht groeit dat de huidige loonwet, die de regering-
Michel I in 2017 drastisch verstrengde, perverse ef-
fecten heeft: ‘Bij elke onderhandelingsronde wordt 
de loonmarge kleiner. Het is een zelfvernietigend 
mechanisme dat zal leiden tot toenemende onge-
lijkheid, en onrust en instabiliteit in de samenleving.’ 

Die wet legt de berekening vast van hoeveel de lo-
nen mogen stijgen in verhouding tot de buurlanden, 

‘Als er nu geen structurele 
oplossingen komen, keren dezelfde 
problemen terug bij de volgende 
loononderhandelingen binnen twee 
jaar. Vlak voor de verkiezingen’
MARC LEEMANS, ACV-VOORZITTER

Ruim 12 miljard euro aan 
loonsubsidies voor bedrijven mogen 
niet in de berekening van de 
Belgische loonkost worden 
opgenomen, waardoor de loonkost 
in vergelijking met de buurlanden 
kunstmatig hoog gehouden wordt

TEKST  SIMON BELLENS  FOTO  BELGA

Een allerlaatste deadline voor een loonakkoord op de 
Dag van de Arbeid, 1 mei, bracht geen zoden aan de 
dijk. Na maanden onmin over de lonen belandt de dis-
cussie finaal op het bord van de regering, waar evenmin 
alle neuzen in dezelfde richting staan.

Loononderhandelingen

Nadat het loonoverleg mislukte, moet het kernkabinet zich over het dossier buigen. Zal de regering er wel in slagen om  tot een rechtvaardige beslissing over de loonmarge te komen? 
(V.l.n.r.: Karine Lalieux, Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Alexander De Croo, Vincent Van Peteghem, David   Clarinval)
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Week van de Vrije Tijd

Wat met al die nieuwe vrije tijd?
Door de coronacrisis hebben Vlamingen meer vrije tijd, maar we weten niet goed wat 
ermee gedaan. Tijdens de Week van de Vrije Tijd (1-9 mei) zet Pasar daarom in op het 
belang van een waardevolle vrijetijdsbesteding.

TEKST  SIMON BELLENS

Hoewel bijna een derde van de Vlamingen meer 
vrije tijd zegt te hebben sinds het begin van de 
coronapandemie, weet nauwelijks negen procent 
daar ook meer van te genieten. Dat blijkt uit een 
enquête die onderzoeksbureau iVOX, in opdracht 
van vrijetijdsorganisatie Pasar, afnam bij duizend 
Vlamingen. Vanaf februari 2020, net voor het begin 
van de gezondheidscrisis, peilde iVOX op terugke-
rende tijdstippen naar onze vrijetijdsbeleving en 
-invulling.

De lockdownmaatregelen hebben veel Vlamingen 
een rustiger levensritme opgelegd en (soms ver-
velende) sociale verplichtingen gekortwiekt, maar 
erg plezierig voelt al die gewonnen vrije tijd blijk-
baar niet. Dat wijten we vooral aan een gebrek aan 
sociaal contact en buitenactiviteiten; de Vlaming 
heeft zijn drukke terrasje gemist. In april 2020 vond 
37 procent van de ondervraagden de relatieve soci-
ale isolatie problematisch, een jaar later gold dat al 
voor ruim driekwart.

Nochtans was net een gebrek aan (vrije) tijd lang 
een veelgehoorde verzuchting. ‘Er zijn momenteel 
heel wat beperkingen op onze vrije tijd’, licht tijds-
bestedingssocioloog aan de VUB Ignace Glorieux 
toe. ‘In onderzoek hebben we gezien dat mensen 
gemiddeld een uurtje per dag minder werken dan 
voor de pandemie, maar het contrast tussen werk 
en niet-werk is kleiner. Je komt zelden uit je vaste 
omgeving en bubbel, alle dagen zijn vrij vlak. Zon-
der een echt kerstfeest voelde zelfs de kerstvakan-
tie niet echt als een vakantie. Vooral dat sociale 
aspect missen de mensen.’ 

Volgens Glorieux is het een uitgelezen moment om 
meer na te denken over onze tijd en hoe we die wil-

len besteden. Van de ondervraagden blijkt zeker de 
helft meer stil te staan bij zijn vrije tijd. ‘Veel men-
sen proberen daardoor nieuwe hobby’s, of pakken 
oude weer op’, zegt hij. ‘Als je al lang gitaar wil 
leren spelen, is nu het moment. Op YouTube vind 
je overal lessen waarmee je zelf aan de slag kan. 
Maar die honger om onder de mensen te zijn, los je 
daarmee niet op.’

Wandelen in het bijzonder blijkt de weggevallen 
vrijetijdsmogelijkheden te compenseren. De helft 
van de Vlamingen wandelt meer dan voor de pan-
demie en een vierde wil daar ook na de crisis een 
gewoonte van maken. Daarnaast lijkt fietsen een 
uitgesproken onderdeel van dat ‘nieuwe normaal’, 
24 procent fietst meer dan voorheen. 

>>> Niet elke wandelaar of fietser verlangt het-
zelfde, maar de coronapandemie maakt het niet 
eenvoudig om een de Grote Wandel-, Fiets- en 
Kampeertest op maat te vinden. In het kader van 
de Week van de Vrije tijd - van 1 tot 9 mei - 
ontwikkelde vrijetijdsorganisatie Pasar daarom de 
vrijetijdstest. 
Ontdekken welk type wandelaar of fietser jij bent? 
Neem een kijkje op: www.pakjetijd.be. 

loonwet, dreigen zij, moet de index op de schop. Maar 
waar de loonmarge gaat over de verdeling van de ge-
creëerde meerwaarde, gaat de index over het behoud 
van loonkracht. ‘Van de index word je niet rijker. Je 
blijft alleen even arm’, vat Leemans samen. ‘De index 
zorgt er enkel voor dat de hogere prijzen die bedrijven 
aanrekenen achteraf deels worden gecompenseerd in 
je loon. De indexering van de lonen brengt dus het ver-
schil tussen je loon en de stijgende levensduurte weer 
op nul, maar wat je daarvoor aan koopkracht verloor, 
ben je kwijt. De index komt niet uit een wet, maar uit 
afspraken tussen werkgevers en werknemers in sec-
torale cao’s die je niet zomaar opzij kan schuiven. De 
index en de loonmarge zijn twee totaal verschillende 
discussies.’

Behalve over de loonmarge besloten de sociale part-
ners wel weer rond de tafel te gaan over andere hete 
hangijzers, zoals de eindeloopbaanbegeleiding, de 
minimumlonen en een kwalitatieve combinatie van 
werk en privé — denk bijvoorbeeld aan het toegeno-
men thuiswerk of duurzame mobiliteitsvergoedingen. 
‘Eigenlijk omvat dat nog het grootste deel van een In-
terprofessioneel Akkoord’, besluit Marc Leemans. 

‘In de regering groeit het besef  
van de perverse effecten van de loonwet’

Nadat het loonoverleg mislukte, moet het kernkabinet zich over het dossier buigen. Zal de regering er wel in slagen om  tot een rechtvaardige beslissing over de loonmarge te komen? 
(V.l.n.r.: Karine Lalieux, Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Alexander De Croo, Vincent Van Peteghem, David   Clarinval)

Enkele opvallende cijfers

31%   PROCENT HEEFT MEER VRIJE TIJD   

 SINDS HET BEGIN VAN DE CORONACRISIS

 9%

 

   ERVAART ZIJN VRIJE TIJD SINDSDIEN  

  AANGENAMER

77%    GEEFT DAARVOOR EEN GEBREK AAN  

  SOCIAAL CONTACT ALS OORZAAK

38%   VINDT DE CORONACRISIS IDEAAL OM  

 NIEUWE HOBBY’S UIT TE PROBEREN

49%  WANDELT MEER DAN VOOR DE CRISIS,  

 24 PROCENT FIETST VAKER;  

 69 PROCENT WANDELT WEKELIJKS
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Oude kapellen,
nieuwe herinneringen

TEKST  NILS DE NEUBOURG   FOTO’S   BART DEWAELE

Talrijk en schijnbaar lukraak staan ze onvermoeibaar in het Vlaamse landschap. Kapelletjes zijn de tastbare herinnering aan 
onze godsvruchtige geschiedenis. Maar soms is de herinnering persoonlijker dan dat. In deze Meimaand Mariamaand trok 
Visie langs drie kapelletjes met een uniek verhaal. ‘Mensen hebben nood aan zo’n plek om even stil te staan.’

‘Dit wordt een troostplek’ 
Heilig Hart kapel in Guigoven
PIETER KONINGS EN OUD-LEIDING CHIRO SPRATIKE

‘We zijn heel trots op ons restauratiewerk. Onlangs hebben we nog een 
oude muurschildering ontdekt. Ondertussen is het project al heel wat 
meer geworden dan alleen het schoonmaken van de kapel. Dat was het 
oorspronkelijke idee, als eerbetoon aan onze vriendin en chiroleidster 
Oona, die in 2016 tijdens een looprondje aan de kapel overleed. Nu pro-
beren we die plek ook iets positiefs te geven. Het gaat een troostplek 
worden, voor ons, maar ook voor anderen. Je merkt dat mensen nood 
hebben aan zo’n plek om even stil te staan.’

‘Iedereen is blij dat de kapel er nog is’ 
Kapel van de ‘Bedrukte Moeder’ in Tielt-Winge
RENÉ DE KEYZER

 ‘Als kind ging ik in mei samen met de buurtbewoners bidden aan de kapel. 
Ze stond toen op een boerenerf. Maar bij de afbraak van de boerderij zou 
de kapel vorig jaar verdwijnen voor een verkaveling. We overhaalden de 
gemeente om, met akkoord van de eigenaars, de kapel steen voor steen 
af te breken. Met een twintigtal vrijwilligers hebben we de kapel weer op-
gebouwd aan de rand van de pastorietuin. Tezamen hebben we honderden 
uren besteed aan de heropbouw. Iedereen is blij dat de kapel er nog is, 
ook de niet- of andersgelovigen met wie we een babbeltjes deden tijdens 
de restauratie.’ 
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ZO 
ZIT DAT

De werkgever kan wie op regelmati-
ge basis thuiswerkt vergoeden voor 
kosten zoals water, elektriciteit 
en verwarming, inktpatronen, pa-
pier … Zolang het forfait – ook voor 
deeltijdsen – per maand niet meer 
is dan 129,48 euro (144,31 euro in 
april, mei en juni 2021), betaal je 
daarop geen RSZ-bijdragen of be-
lastingen.

Wie slechts occasioneel thuiswerkt, 
bewijst zijn gemaakte kosten of 
kan een forfait krijgen gebaseerd 
op ernstige normen. Het thuiswerk 
moet gaan over een equivalent van 

Als je geen klachten hebt die kun-
nen wijzen op corona maar extra 
voorzichtig wil zijn bij bijvoorbeeld 
een contact met een kwetsbaar 
persoon, dan kun je een zelftest 
gebruiken. Doe dat niet als je wel 
al klachten hebt of als je in contact 
bent geweest met iemand met co-
rona. Een zelftest geldt evenmin 
als bewijs voor anderen dat je niet 
besmet bent. Dan is een PCR-test 
aangewezen. Ook als het virus nog 
maar in beperkte mate aanwezig is, 
zal een PCR-test het toch ontdek-
ken. Een labo onderzoekt het resul-
taat. Dat is uiterst betrouwbaar. Bij 
een zelftest is dat veel minder het 
geval. 

één werkdag per week, beoordeeld 
op maandbasis.

Bovenop de kantoorvergoeding kun 
je ook een tegemoetkoming krijgen 
voor een bureaustoel, bureaulamp, 
computerscherm … De terugbeta-
ling moet gebaseerd zijn op bewijs-
stukken en moet redelijk zijn. Een 
werknemer kan niet elk jaar een 
bureaustoel laten terugbetalen, en 
als het gaat om een privéuitgave 
zoals een dure designlamp, zal dat 
belast worden als een voordeel van 
alle aard. 

De zelftesten voor antigenen die 
via een wisser in de neus het vi-
rus opsporen, laten soms een vals 
positief resultaat zien. De test is 
gevoelig voor temperatuur. Als je 
bijvoorbeeld de test voor aflezing in 
de zon legt of als je de test afneemt 
bij een te lage temperatuur, is de 
kans op een vals positief resultaat 
groot. Bij een positief resultaat na 
een zelftest moet je je huisarts con-
tacteren. Dan krijg je een code om 
een PCR-test te laten uitvoeren. De 
zelftest kan ook een vals negatief 
resultaat geven. Blijf dus bij een 
negatief resultaat de coronamaat-
regelen volgen. Zelftesten vervan-
gen de coronamaatregelen niet.

Daarnaast aanvaarden de fiscus en 
de RSZ ook een forfaitaire onkos-
tenvergoeding voor thuiswerkers 
van maximaal 20 euro per maand 
voor het gebruik van eigen internet 
en 20 euro voor het gebruik van de 
eigen computer. Gebruikt de werk-
nemer een eigen tweede compu-
terscherm, printer of scanner, dan 
kan een vergoeding van 5 euro per 
maand per item, met een grens van 
10 euro per maand. 

De fiscus zal retroactief vanaf 1 
januari 2020 rekening houden met 
deze principes.  

Zelftesten voor antigenen zijn voor-
lopig alleen te koop in de apotheek. 
Je krijgt daarvoor een tegemoet-
koming van de ziekteverzekering 
als je recht hebt op de verhoogde 
tegemoetkoming. Dan betaal je 1 
euro remgeld. De tegemoetkoming 
is beperkt tot twee testen per week 
per persoon. Zonder de verhoogde 
tegemoetkoming betaal je onge-
veer 8 euro per test. 
Er circuleren op het internet ook 
namaaktesten. Deze zijn verboden 
en het gebruik ervan wordt ten 
stelligste afgeraden. Als je werkge-
ver aanstuurt op zelftesting moet 
die de zelftesten ter beschikking 
stellen.  

Hoe wordt mijn bureaustoel belast?

Wanneer gebruik ik een zelftest?

Is een rookmelder in mijn huis verplicht?

VERGOEDINGEN VOOR THUISWERKEN

CORONA

BRANDVEILIGHEID

Bij nieuwbouwwoningen of wonin-
gen die verhuurd worden was het 
al langer verplicht om rookmel-
ders of een branddetectiesysteem 
te hebben, maar sinds vorig jaar 
is dat verplicht voor alle woningen 
in Vlaanderen. Op elke verdieping 
van de woning moet minimaal één 
rookmelder zijn. In een woning 
waar kamers verhuurd worden, 
moet elke (studenten)kamer uit-
gerust zijn met een rookmelder. 
Kelders en zolders die rechtstreeks 
toegankelijk zijn (dus niet via een 
ladder en/of valluik) of waarin zich 
een technische installatie bevindt, 
moeten minstens een rookmelder 

hebben. Wonen Vlaanderen raadt 
aan om rookmelders te plaatsen in 
elke ruimte waar je doorheen moet 
op weg van de slaapkamer(s) naar 
buiten (de kortste vluchtweg). Het 
is ook verstandig om een rookmel-
der op te hangen op de plaats waar 
je je telefoon of elektrische fiets 
oplaadt, omdat het risico bestaat 
dat de batterij in brand vliegt.

Bij de aanvraag van de bouwver-
gunning voor nieuwbouw of reno-
vatiewerken moet op de plannen 
worden aangegeven waar de rook-
melder of rookmelders geplaatst 
zullen worden. In huurwoningen is 

de verhuurder wettelijk verplicht de 
nodige rookmelders aan te kopen 
en te plaatsen. Als de verhuurder 
kiest voor een toestel met vervang-
bare batterijen, moet de huurder 
die batterijen tijdig vervangen. Als 
een woning niet voldoet aan de 
rookmeldersverplichtingen, dan 
wordt ze in de regel als ‘niet-con-
form’ beschouwd. Als een verhuur-
der voor die woning een conformi-
teitsattest aanvraagt, zal hem dat 
worden geweigerd.  

>>> www.hangrookmelders.be

Oude kapellen,
nieuwe herinneringen

‘Respect geven is respect 
krijgen’ 

Gebedsgrot met Heilig-Hartbeeld in  
Heusden-Zolder
CEYHAN ÜNAL

‘Heel de tuin was overwoekerd toen ik mijn huis kocht. Pas 
enkele jaren later was ik tot achter in mijn tuin gevorderd en 
ontdekte ik een oude Mariagrot, half ingestort. Het was ook 
rond die tijd dat terroristen de aanslag in Parijs pleegden. Ik 
ben zelf moslim en vond dat verschrikkelijk. Daarom heb ik 
besloten om het kapelletje te restaureren, als signaal. Res-
pect geven is ook respect krijgen. Zoals ieder voorjaar plaats 
ik bloemen bij de grot. De grot is ook het eerste wat ik zie 
wanneer ik in m’n veranda kom. Dit jaar wil ik ook nog de 
waterval herstellen.’
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VAKANTIEGELD BOUW

Dien je aanvraag in
Op 17 juni 2021 wordt het vakantiegeld 2021 
uitbetaald aan de bouwvakkers. Dit gebeurt 
enkel nog door overschrijving. Het Vakan-
tiefonds Bouw vraagt alle arbeiders die hun 
bankrekeningnummer nog niet hebben door-
gegeven dit nu te doen. Dat kan op twee ma-
nieren: via www.socialsecurity.be (klik op 
‘Burger’ en nadien op ‘Toegang tot de bevei-
ligde onlinediensten’) of via het officiële for-
mulier, dat je kunt aanvragen via 02 529 80 11 
of via info@vakantiefondsbouw.be. Het formu-
lier moet volledig ingevuld worden en moet 
per post worden opgestuurd voor 31 mei.

CORONA-APP

Uitleg in 18 talen
Met de mobiele app Crisis Informatie Transla-
ted (CIT) wil het Agentschap Integratie en In-
burgering anderstaligen duidelijk informeren 
over de actuele coronamaatregelen en de vac-
cinatie. In 18 talen is de algemene informatie 
beschikbaar. De app is gratis te downloaden 
via de App Store en Google Play.  

CM ZOEKT 

  Teamverantwoordelijke  
Soft Facilities

100 % - onbepaalde duur - West-Vlaanderen

  Stafmedewerker  
Kennisbeheer & Rapportering

100 % - onbepaalde duur - Brussel en 
België

  Educatief Medewerker Samana
100 % - onbepaalde duur 
Antwerpen

  Stafmedewerker Digitale Projecten
100 % - onbepaalde duur - Brussel en 
Vlaanderen

  Product Owner CM-Zorgkas Vlaanderen
100 % - onbepaalde duur - Brussel en 
Vlaanderen

  Stafmedewerker Productbeheer  
CM-Diensten en -Voordelen

100 % - onbepaalde duur - Brussel en 
Vlaanderen

www.cmjobs.be

ACV VOEDING EN DIENSTEN ZOEKT

  HR-MEDEWERKER
100 % - onbepaalde duur - Brussel 

  HULPBOEKHOUDER
100 % - onbepaalde duur - Brussel 

www.hetacv.be/vacatures

VACATURES

Cultuur en ontspanning in Andalusië

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

Geniet van het zonnigste deel van Spanje, Andalusië. Tijdens 
deze reis geniet je van een mix van ontspanning en cultuur. 
Andalusië heeft veel te bieden: culturele pareltjes, ongerepte 
natuur en een heerlijke gastronomie. Steden als Sevilla, Ronda, 
Granada en Cordoba maken deze vakantie onvergetelijk. We 
degusteren ook Spaanse olijfolie, wijn en natuurlijk tapas. Je 
verblijft steeds in drie- en viersterrenhotels met airco.

Onthaalmedewerker Brussel-Zuid gezocht
Om een vlot vertrek van de personeelsbussen naar onze        
bestemmingen te garanderen, zijn we op zoek naar een                   
onthaalmedewerker om de stand in station Brussel-Zuid te 
bemannen. Je controleert of iedereen aanwezig is en zorgt 
voor een tijdig vertrek van de bus. Per uitgevoerde opdracht 
wordt er een vergoeding voorzien. 

Reis mee met het vliegtuig van 19 tot 28 september 2021 voor 
1 465 euro. Voor een single kamer betaal je 245 euro extra.

Ben je minimaal twee à drie avonden per maand beschikbaar 
en tweetalig (NL/FR)? Contacteer Lore via 02 616 15 01 of     
personeelsdienst@intersoc.be.

Covid-19 dwong op zijn hoogte-
punt ruim 1,3 miljoen mensen in 
ons land in tijdelijke werkloos-
heid. Onlangs brak het onheil-
spellende nieuws uit dat sommi-
ge van hen dit jaar tot honderden 
euro eindbelasting op hun inkom-
sten moeten betalen. Het ACV 
trok daarop naar het kabinet van 
de minister van Financiën Vincent 
Van Peteghem.

TEKST  AN-SOFIE BESSEMANS

De lockdown maakte werken 
voor veel mensen onmogelijk 
vorig jaar. Onder druk van de 
vakbonden werd de uitkering 

van wie getroffen werd door tijdelijke 
werkloosheid wegens overmacht door 
Covid-19 opgetrokken van 60 procent  
naar 70 procent van het brutomaand-
loon, met een maximum van 2 754,76 
euro en een toeslag van minstens 5,63 
euro per werkloosheidsdag. Daarnaast 
werd de bedrijfsvoorheffing – normaal-
gesproken 26,75 procent – verlaagd 
naar 15 procent. Maar die maatregel 
zei niets over het einde van de rit: de 
uitkeringen worden uiteindelijk belast 
samen met het gewone loon. 

Dat betekent dat een groep mensen die 
vorig jaar al inkomensverlies heeft ge-
leden door tijdelijke werkloosheid nog 
een aanzienlijke aanslag te wachten 
staat. Want ook lang niet elke tijdelijke 
werkloze kan aanspraak maken op be-
lastingvermindering voor werklozen. Al 
vanaf een belastbaar jaarinkomen van 
29 600 euro geldt er geen verminde-
ring. 

Toch is voor heel wat werknemers de 
lagere inhouding van 15 procent een 
goede zaak geweest, betoogt Ive Ros-
seel, fiscaal expert bij het ACV. ‘Voor wie 
een laag loon heeft, was terugvallen op 
70 procent sowieso al een zware dob-
ber. Een bedrijfsvoorheffing van 26,75 
procent   daarbovenop was voor deze 
groep onverantwoord vergeleken met 
de te verwachten eindbelasting. Liever 
dan een jaar later het teveel terug te 
krijgen, hebben we ervoor gepleit om 
de koopkracht van deze gezinnen per 
direct overeind te houden.  Maar ook 
wie een hoger salaris had, was met de 
maatregel niet slecht af. Niet zelden 
heeft deze groep, zeker de jongeren 
onder hen, hoge afbetalingen.’ 

Maar een aantal mensen wacht dus 
een pijnlijke afrekening. ‘Daarom zou 
de politiek best ingrijpen’, stelt Ros-
seel. ‘Werknemers die vorig jaar al in-

komensverlies moesten lijden door co-
rona en wie nu een forse eindbelasting 
wacht, mogen we niet in de kou laten 
staan.’ Daarom trok het ACV naar het 
kabinet-Van Peteghem met de vraag om 
het grensbedrag voor de belastingver-
mindering van 29 600 euro op te trekken 
tot 47 420 en om de vier maanden uitstel 
van betaling voor de aanslag te verho-
gen naar twaalf maanden. ‘De regering 
steunt bedrijven volop’, voegt Rosseel 
nog toe. ‘We verwachten dan ook de 
nodige steun voor werknemers die het 
onverwacht met veel minder moeten 
doen’.

Wil je een beeld krijgen van je belasting-
toestand voor de inkomsten van 2020? 
Raadpleeg dan Taxcalc, de gratis tool 
van de FOD Financiën. 

>>> www.financien.belgium.be 

Vakbond dringt aan om het leed te verzachten

Honderden euro eindbelasting  
voor tijdelijke coronawerklozen

In de reissector werden vele medewerkers tijdelijk werkloos in 2020. 
Zij kunnen op verrassingen botsen bij hun belastingbrief. 
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LAND VAN AALST
IN BEWEGING

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

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

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 08 - 06 MEI 2021

www.buurtgevoelvanvlaanderen.be

Van begin mei tot eind augustus gaan we op zoek naar hét 
buurtgevoel van Vlaanderen. We geven jou de kans om je uit te 
spreken over je buurt. Wat waardeer je? Wat apprecieer je? Maar 
ook... wat irriteert je? Wij willen het graag van je horen.

HET

VAN
BUURTGEVOEL

VLAANDEREN

Vertel ons wat jij van je buurt vindt...

1x 3x1x

4x3x1x

2x2x

weekend 
weg

... en win toffe prijzen!

SPETTEREND

BUURTFEEST

1x

2021 is voor beweging.net een jubileumjaar. 100 jaar geleden werd immers beslist tot de oprichting 
van een ‘Algemeen Christelijk Werkersverbond’, een overkoepelende stands organisatie met als doel 
de belangenvertegen woordiging van de christelijke arbeiders. Om deze verjaardag niet onopgemerkt 
voorbij te laten gaan, werkte beweging.net twee wandelingen uit. Eén in Gent en één in Aalst.

Toch bestaat de christelijke ar-
beidersbeweging al langer. In 
heel wat steden en gemeen-
ten waren er al decennialang 

christelijke vakbonden, mutualiteiten en 
werkliedenbonden actief die het opnamen 
voor de arbeiders. Zeker in Gent, waar in 
1891 de Antisocialistische Werkliedenbond 
uit de startblokken schiet. 

Maar in 1921 wordt besloten tot de oprichting 
van een ‘Algemeen Christelijk Werkersver-

bond’ die de verschillende organisaties ver-
enigt. Het ACW was geboren!

Een eeuw later kunnen we met veel fierheid 
terugkijken op wat  ‘de Beweging’ samen met 
haar vele organisaties heeft bereikt. We ston-
den mee aan de wieg van onze welvaartsstaat 
en verbeterden zo het dagelijks leven van el-
ke inwoner van dit land.

Normaal gezien wordt een eeuweling met 
dergelijk palmares uitgebreid in de bloeme-

tjes gezet. De coronapandemie gooit echter 
roet in het eten. Om deze speciale verjaardag 
toch niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, 
werkten we vanuit beweging.net Midden-
Vlaanderen twee wandelingen uit die u ken-
nis laten maken met 100 jaar strijd voor een 
duurzame, rechtvaardige en solidaire samen-
leving. Eén in Gent en één in Aalst.

Op stap met Alice en Cyrille in 
Gent
De wandeling in Gent focust op de dagelijkse 
invloed van de realisaties van de beweging. 
Via QR-codes op de kaart krijgt u duiding bij 
enkele plekken in Gent die tekenend zijn voor 
de rijke geschiedenis van de christelijke ar-
beidersbeweging. Maar ze brengen ook Alice 
en Cyrille tot leven, twee honderdjarigen die 
de hele evolutie van onze beweging hebben 
meegemaakt en die getuigen wat dit concreet 
voor hen betekend heeft.

Daens achterna in Aalst
Voor Aalst konden we beroep doen op de so-
ciale zekerheidswandeling van ACV Oost-
Vlaanderen. Aan de hand van een rondleiding 
langs historische gebouwen en merkwaardi-
ge plaatsen, maakt u nader kennis met de stad 
van priester Daens. Onderweg komt u ook 
meer te weten over onze sociale zekerheid.

Twee verschillende insteken, twee boeiende 
wandelingen! Beide wandelingen zijn beschik-
baar op onze website en in ’t Kadehuis. In Gent 
kan u daarnaast ook terecht bij Visit, in Aalst 
bij Toerisme Aalst.

Veel wandelplezier!

100 jaar jong, dat moet gevierd worden!

’t Kadehuis
(WANDELING AALST EN 
GENT)
Korenlei 20, 9000 Gent

   Ma-Do: 8u30 – 12u00
   Vrij: 8u30 – 12u30

Visit Gent
(WANDELING GENT)
Sint-Veerleplein 5, 9000 Gent

   Ma-Zon: 10u00 – 18u00

Toerisme Aalst
(WANDELING AALST)
Hopmarkt 51, 9300 Aalst

   Ma – Vrij: 9u00 – 17u00
   Za: 10u00 – 17u00
   Zon- en feestdagen: 13u00 – 17u00 

>> > www.beweging.net/mvl   Alice en Cyrille getuigen in Gent (via QR-codes) over de evolutie van 100 jaar  
beweging.net en wat dit voor hen betekend heeft.

   Via een rondleiding langs o.a. het 
Belfort in Aalst maakt u kennis met 
de stad van priester Daens.
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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.

Hotelsector zwaar getroffen sinds corona

Waakzaam blijven in 
uitdagende tijden
Op zaterdag 8 mei gaan de horecaterrassen terug open onder een aantal voorwaarden. Bij horeca 
denken we allemaal meteen aan cafés en restaurants, maar ook de hotels zijn een deel ervan. Na een 
jaar van lockdowns, online vergaderen en weinig reizen hakt de coronacrisis ongenadig hard in op de 
hotelsector. We spreken erover met Marijke Du Chau. Zij is vakbondsafgevaardigde voor het ACV in de 
NH-hotelgroep. 

TEKST JAN MAERTENS

Hoe gaat het?
“Met mij gaat het goed, dank je. Met de sec-
tor en dan meer specifiek de NH-hotels 
waar ik voor werk, iets minder goed. En dat 
is een understatement.”

Hoeveel dagen tijdelijke werkloosheid 
hebben de werknemers op dit moment 
op hun teller in jullie hotelgroep?
“In bepaalde periodes tijdens de coronacri-
sis waren onze hotels volledig gesloten. Dan 
was zo goed als iedereen tijdelijk werkloos, 
behalve een paar collega’s in de niet-ope-
rationele afdelingen. Van alle medewerkers 
met interim- en tijdelijke contracten, waar 
wij in de horeca vaak mee werken, werden 
de contracten beëindigd. Die mensen moch-
ten op zoek naar ander werk. 

Waar we verder tegenaan liepen, was het 
feit dat er veel werk werd doorgesluisd naar 
de buurlanden, waar op dat moment betere 
coronacondities golden. De Belgische me-
dewerkers werden vervolgens in tijdelijke 
werkloosheid wegens corona gezet, een feit 
waartegen wij al hevig protesteerden. On-
danks de belofte van de directie dat dit hun 
tewerkstelling zou vrijwaren, zijn er al in 
december een eerste lichting ontslagen ge-
vallen, nota bene vlak voor kerst! 

We hebben 13 NH-Hotels in België waarvan 
er nu vijf open zijn. Alle operationele me-
dewerkers van de gesloten hotels zijn in tij-
delijke werkloosheid. Een aantal collega’s 
kunnen hun administratieve taken doen van 
thuis uit. De mensen die aan het werk zijn, 
zowel van thuis uit als in de hotels die open 
zijn, moeten maximaal flexibel zijn en moe-
ten - volgens de werkgever - vooral blij zijn 
dat ze nog werk hebben. Er is een enorme 
toename aan stress, zeker nog eens met 
alle coronamaatregelen erbij die in acht ge-
nomen moeten worden.”

Er werd over een loonakkoord gespro-
ken terwijl de sector het zo ongelofelijk 
moeilijk heeft. Wat vind jij daarvan?
“Ik sta er volledig achter en ik vind het niet 
meer dan logisch dat in bepaalde sectoren 
die supergoed geboerd hebben de werkne-
mers een deel van de koek moeten krijgen. 
In onze sector ligt dat iets moelijker. Als we 
2019 vergelijken met 2020 is er een enorm 
inkomstenverlies, temeer omdat NH in 2019 
recordwinsten heeft geboekt. Daarvan is 
meer dan de helft uitgekeerd als dividen-
den aan de aandeelhouders. Als ik nu de 
berichtgeving van de werkgever aan de aan-
deelhouders lees, dan stralen ze uit van: 
‘Wij redden het wel, we hebben voldoende 
fond en liquide middelen’. Terwijl er naar 

ons toe, de vakbonden en het personeel, al-
tijd gezegd wordt dat er geen geld meer is 
en dat we verder moeten snoeien.”

Hoe zit het met werkbare loopbanen in 
de hotelsector? Hoe zie jij dat?
“In de werkbaarheidsmonitor scoort de ho-
recasector het laagst met maar een goeie 
40% aan ‘werkbare’ jobs. Hoe dat komt?  
Wie in de horeca werkt, loopt een race te-
gen de klok. Wij werken dan ook nog eens 
in het vier sterren luxesegment waar de 
verwachting is dat de dienstverlening meer 
dan perfect is. Vaak wordt daarbij vergeten 
dat daarvoor voldoende personeel nodig is. 
Het werk is met corona ook nog veeleisen-
der geworden. Voor scholing was er vroe-
ger al weinig ruimte, nu is dat helemaal niet 
meer aan de orde. En er is de toenemende 
tendens naar polyvalentie en flexibiliteit. 
Alleen komt die maar van één kant. Het er-
ge is dat die flexibiliteit tegenwoordig af-
dwingbaar is. Zeg nu zelf, wie wil het riske-
ren om zijn inkomen te verliezen in deze 
tijd? 

Om de werk-privé balans tijdens de sluiting 
van de scholen even concreet te maken met 
een voorbeeld: Je zal maar een kamermeis-

WEBINAR

Tijdelijk het werk 
verminderen omwille 
van zorgtaken voor 
zieke gezins- of 
familieleden

Werk je in de private sector en heb je 
nood aan een periode om het werk tij-
delijk te verminderen om zo de zorg 
voor een ziek gezins- of familielid op 
te nemen? Dan kom je hierover alles 
te weten in deze webinar. 

We gaan dieper in op de verschillen-
de systemen die naast elkaar bestaan 
zoals medische bijstand, palliatief 
verlof en mantelzorg. We zetten alles 
naast elkaar en bespreken zowel de 
voordelen en nadelen, alsook de ver-
schillende voorwaarden. Na het in-
formatieve gedeelte heb je de moge-
lijkheid om je individuele vragen te 
stellen via de live-chat met een me-
dewerker van ACV Oost-Vlaanderen. 

De webinar vindt plaats op donder-
dag 20 mei van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Inschrijven kan via volgende link: 
https://is.gd/2UWJmO
Of door het inscannen van deze QR-
code: 
  

Lukt het niet om de webinar te volgen, 
maar zit je toch met vragen hierover, 
dan kan je je vraag stellen via mail 
naar: loopbaanadvies.OVL@acv-csc.
be

je zijn dat 18 tot 20 kamers per dag moet 
poetsen met een mondmasker op en tus-
sendoor nog opvang moet vinden voor de 
kinderen en hen helpen bij hun schoolwerk. 
Ga er maar eens aan staan.”

Hoe zie jij de toekomst?
“Als afgevaardigde van de personeelsleden 
van de NH-hotels zie ik mijn toekomst voor-
al als een grote uitdaging. Onze hotelgroep 
bestaat voornamelijk uit zakenhotels die 
grote vergaderingen hosten. Dat zal sowie-
so verminderen omdat het online vergade-
ren voor een stuk zal blijven. Bovendien is 
het onzeker wanneer er weer zakelijk zal 
kunnen gereisd worden. Ik verwacht nog 
heel moeilijke tijden, zeker omdat we ons 
al een tijdje in een vicieuze cirkel bevinden. 
Investeringen en renovaties werden al uit-
gesteld of tot een minimum herleid. Dit 
heeft een zware impact op de medewer-
kers. De werkomstandigheden werden 
minder veilig en de stress is gevoelig toe-
genomen. Toch wil de werkgever blijven be-
sparen op het aantal personeelsleden. We 
zullen dus zeker waakzaam moeten blijven 
voor het welzijn van onze collega’s in deze 
uitdagende tijden.”
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Vakbondssecretaris Kris Fortie: ‘Uitgestelde sociale verkiezingen in 
hotelsector’

“Toen de sociale ver-
kiezingen in de bedrij-
ven, zes maanden later 
dan voorzien, plaats-
vonden in november 
‘20 lag de hotelsector 
helemaal plat. Daar-

door werden de sociale verkiezingen voor 

  ■■ Marijke Du Chau: “Als afgevaardigde van de personeelsleden van de NH-hotels zie 
ik mijn toekomst als een grote uitdaging.

deze werknemers nog eens uitgesteld tot 
nu.  Op donderdag 20 mei mogen de perso-
neelsleden van de NH-hotelgroep hun vak-
bondsafgevaardigden kiezen. 
In deze heel moeilijke tijden voor de sector 
verdienen onze moedige ACV-kandidaten 
zoals Marijke alle steun.”



zoeken takken bij elkaar en laten zich ver-
rassen door kleine beestjes … Hoewel de 
sfeer wat speelser is, ligt ook hier de focus 
op vertragen en verstillen. Maar dat doen 
we dan via een spelletje.’ 

Kan ik achteraf ook zelf gaan bosbaden?
Emmy: ‘Het is de bedoeling dat je na de 
workshop het bos in kunt trekken met de 
tips en tricks die je gekregen hebt.  Dat is 
het mooie aan bosbaden: er komt weinig or-
ganisatie bij kijken. Telkens jij er nood aan 
hebt, trek je het groen in. Daar kun je zelf 
aan de slag met de oefeningen die we tij-
dens de workshop gedaan hebben. Zo neem 
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OPSTART
Samana Vakanties
De opstart van Samana-vakanties voor 
personen met een chronische ziekte of 
zorgnood én hun mantelzorgers komt in 
zicht! 

Wanneer?
Vanaf eind augustus en gedurende het 
hele najaar staan er heel wat groepsva-
kanties gepland, zowel in binnen - als 
buitenland. Uiteraard organiseren we dit 
op een coronaveilige manier. 

Ga je graag op uitstap om de omgeving 
te ontdekking of geniet je eerder van de 
rust en de faciliteiten van het hotel? Dat 
kan allemaal! 

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers 
wordt het ongetwijfeld een deugddoen-
de ervaring. 

Meer info
Neem een kijkje op de website om ons 
volledige aanbod te ontdekken of vraag 
er de brochure aan.

  ■■ www.samana.be/vakanties 
  ■■ Schrijf je je in vóór eind mei? Dan 

wordt je inschrijving meegenomen 
met de eerste selectieronde.

Workshop Bosbaden

Het poortje naar de natuur
De komende maanden 
organiseert CM overal in 
Vlaanderen workshops 
bosbaden. Emmy van 
Barrevoets is bosbadgids en 
begeleidt een aantal van die 
workshops. ‘Bosbaden brengt je 
in het hier en nu en geeft ruimte 
en inspiratie voor frisse ideeën.’

REDACTEUR MARJOLEIN CUVELIER

Wat is het verschil tussen een boswande-
ling en een bosbad?
Emmy Schockaert: ‘Een boswandeling 
maak je vaak niet alleen, je praat bij met 
vrienden. Of je bent aan het nadenken waar-
door het ook druk kan zijn in je hoofd. Het 
bos fungeert dan als decor. Bij een bosbad 
wil je stilte vinden, zowel rondom je als bin-
nenin. Je vertraagt en je maakt je zintuigen 
wakker zodat je echt in het bos gaat ‘baden’. 
Bij bosbaden staat niet het wandelen op de 
voorgrond maar het intens beleven van de 
natuur.’

Zijn kinderen ook welkom?
Emmy: ‘Er zijn ook workshops voor gezin-
nen. We stemmen dan af op de kortste 
beentjes van de groep. Kinderen zijn van 
nature echte bosbaders. Ze staan langer 
stil bij wat ze zien en laten het bos helemaal 
op zich af komen. Ze gaan op in de modder, 

je zelf de touwtjes in handen om tot rust te 
komen. Als bosbadgids zet ik gewoon het 
poortje naar de natuur open, de rest is aan 
jou.’

WORKSHOPS BOSBADEN
CM organiseert workshops in de Lembeek-
se bossen, bos ‘Ename, het Gentbos ...

Ook voor gezinnen zijn er workshops. Een 
overzicht van alle workshops vind je op 
www.cm.be/agenda.  

Inschrijven en meer info
www.cm.be/agenda en zoek op ‘bosbad’.

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

CM-Mobiel brengt mensen  
naar vaccinatiecentra

‘De rit naar de 
prik’
Toen de vaccinatiestrategie werd uitge-
rold, werd aan alle chauffeurs van CM-Mo-
biel gevraagd wie zich wilde engageren 
voor het vervoer van minder mobiele of 
zorgbehoevende mensen naar de vaccina-
tiecentra. Meer dan 200 chauffeurs waren 
bereid en ondertussen heeft CM-Mobiel in 
Oost-Vlaanderen al meer dan 1.000 ritten 
verzorgd. 

De praktische regeling voor aanvraag en de 
tussenkomst verschilt van regio tot regio. 
Je belt dus het best naar het plaatselijk call-
center. Het telefoonnummer vind je terug 
op de uitnodiging.

Sebastien 
Congiu (65): 
‘Ik r ijd voor 
CM-Mobiel 
sinds 2012 en 
doe er nu dus 
ook vaccina-
tievervoer bij 
naar de centra 
in Oudenaar-
de en Zotte-
gem. CM heeft 
ons op de re-
servelijst ge-

plaatst en zo ben ik ondertussen zelf ook 
gevaccineerd. Ik help graag waar nodig. Dit 
is Gabriel, hij was vooral blij dat hij aan de 
beurt was maar ook wel nieuwsgierig naar 
de gang van zaken in het vaccinatiecentrum. 
Twee dagen later heb ik ook zijn echtgeno-
te vervoerd.’

W a l t e r  D e 
Both (63): ‘Ik 
doe uitslui-
tend vaccina-
tievervoer. Als 
SWT-er heb ik 
nog iet s  te 
veel andere 
bezigheden 
om me nu al 
vast voor CM-
Mobiel te en-
gageren. Dit is 
M i r e l l a  u i t 

Serskamp, ik bracht haar naar het vaccina-
tiecentrum in Wetteren. Zij is alleenstaan-
de en haar zoon woont in Spanje. Ze kon niet 
echt op iemand rekenen voor vervoer. Men-
sen zijn vaak wat gestresseerd en dan is het 
goed dat ze iemand hebben die hen gerust-
stelt en desnoods begeleidt tot aan de in-
gang.’

WEBINAR
Infosessie zorgend Vrij-
willigerswerk

In Oost-Vlaanderen is er momenteel 
vraag naar chauffeurs en oppassers. Het 
gaat om mensen bij jou in de buurt. Mis-
schien ben jij de vrijwilliger die ze zoe-
ken?
Tijdens deze infosessie kom je meer te 
weten over de verschillende engage-
ment binnen onze organisatie en krijg je 
de kans om vragen te stellen.

Wanneer?
26 mei 2021 van 9.30 tot 11.30 uur

Hoe werkt het? 
Schrijf je in op www.cm.be/agenda. Een 
dag vóór de start van de online sessie 
krijg je een e-mailtje van ons. Daarin 
vind je de deelnamelink. Op het uur dat 
de sessie start, klik je de link aan. Veel 
plezier!

Past dit moment niet voor jou? 
Neem contact op en dan spreken we op 
een ander moment af. Bel naar 09 267 
59 05 of mail naar zorgendvrijwilligers-
werk.oostvlaanderen@cm.be 



Het leven is vaak rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en 
weer doorgaan. Net daarom staat Visie graag even stil en stellen we een Bekende 
of Boeiende Vlaming tien vragen om tot rust te komen. 
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Miss België 2021 Kedist Deltour (23) TEKST AN-SOFIE BESSEMANS 
FOTO  BELGA

Kedist,
5Welke film heeft onlangs indruk op je ge-

maakt? 
‘Ik heb net de opvolger gezien van Coming to 

America, met Eddie Murphy. Ik hou van deze film om-
dat hij grappig en lekker ontspannend is.’ 

6Wat zou je uitvinden om van de wereld een 
betere plek te maken? 
‘Ik zou iets willen uitvinden zodat de armoede 

weg is in de wereld. Ik weet nog heel goed hoe mijn 
leven in Ethiopië was en ik zou al deze mensen, maar 
ook mensen in andere arme landen willen helpen. 
Ook in België zijn er arme mensen.‘

7Waar op de wereld zou jij je nog thuis kun-
nen voelen? 
‘Bali lijkt me een droombestemming, ik hou 

van exotische natuur.‘

8Wat zou iedereen op school 
moeten leren? 
‘Frans, Nederlands en 

Engels. Het is zeer belangrijk 
om te kunnen communice-
ren. Vanaf het kleuteronder-
wijs zouden we tegen kleintjes 
verschillende talen moeten 
spreken. En de lessen zo organiseren opdat we 
allemaal deze drie talen machtig zijn. Het zou 
de communicatie tussen Wallonië en Vlaanderen 
verbeteren, uiteindelijk zijn we één land.‘

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

‘Met Naomi Campbell, omdat ik vaak met haar word 
vergeleken. Ik zou willen weten van waar ze komt, 
hoe ze eerst leefde, hoe het was om een topmodel te 
worden. Hoe ze goeie doelen steunt.’

10Welk beroep zou je uitoefenen, als 
je niet kon doen wat je nu doet?
‘Als ik nu niet mijn activiteiten als Miss 

België had, zou ik kapster zijn waarschijnlijk. In de 
toekomst zou ik graag verder modellenwerk willen 
doen. En hopelijk Miss Universe worden.’ (glim-
lacht) 

1Waarvoor is er te weinig aandacht in de 
samenleving? 
‘Kinderen spelen te veel binnen omdat ze 

online bezig zijn. We moeten hen aansporen om 
buiten te spelen, verse lucht is belangrijk. Kin-
deren die in armoede leven zou ik graag steunen. 
Veel mensen proberen armoede te verstoppen, 
maar op school kun je soms zien dat kinderen met 
lege boterhamdozen komen. Ik vind dat heel erg. 
Ook voor een schoolreis melden veel kinderen zich 
ziek omdat ze eigenlijk geen geld hebben. Door co-
rona zien scholen nog meer gezinnen het moeilijk 
gaat, kinderen kunnen soms geen lessen volgen 
omdat ze geen computer hebben.’

2Welke mooie waarden dank je aan je ou-
ders? 
‘Als ik aan mijn echte mama denk, dan denk 

ik aan haar goedheid, ze was altijd lief voor ieder-
een. Ook al had ze niet veel, toch deelde ze dat met 
ons en ook met anderen. Soms had ze eten mee 
van haar werk en gaf ze het aan ons, zelf at ze niet 
om meer aan ons te kunnen geven.’

‘Mijn ouders in België leerden me respect hebben, 
dankbaar en vriendelijk zijn. Ze leerden me dat ik 
niet mag roken, en dat ik moet eerlijk zijn over al-
les. Ze zorgden er ook voor dat ik bij hen thuis eer-
lijk over alles kan spreken. Dat ze er ook zijn om 
mij te steunen.’

3Wat zou je graag beter kunnen? 
‘Ik wil heel veel dingen graag beter kunnen. 
Graag zou ik beginnen met Frans te leren, ik 

wil als Miss België met alle Belgen kunnen spre-
ken. Ik zou ook mijn Nederlands willen verbeteren, 
ik ben opgegroeid in West-Vlaanderen en heb een 
West-Vlaams accent. Ik zou graag presentatie-
technieken volgen om vlotter te spreken. Ik wil een 
sterke Miss België worden.’ 

‘Daarnaast wil ik graag leren bakken, dat lukt mij 
tot nu toe totaal niet. Ik kan wel lekker koken, ge-
lukkig!’

4Waaraan besteed je te veel of net te wei-
nig tijd? 
‘Aan mijn haar besteed ik heel veel tijd, dat is 

omdat ik kapster ben, vermoed ik. Kapster worden 
was mijn droom, al in Ethiopië, en ik maak graag 
mensen gelukkig door hun haren heel mooi te 
maken. Aan sporten zou ik best wel wat meer tijd 
mogen besteden. Het is belangrijk voor je lichaam, 
maar ook voor je welzijn, tijdens het sporten ko-
men stoffen vrij die je gelukkig maken. Dit jaar wil 
ik veel tijd besteden aan mijn persoonlijke groei. 
Boeken lezen is ook iets wat ik graag zou willen 
doen, zo zal ik mijn kennis verruimen.’




