BLAD MET EEN MENING VOOR EEN WERELD IN BEWEGING

NR 9 - DONDERDAG 20 MEI 2021

Meer autonomie op de werkvloer?
Niet zonder risico’s > 3

Op bezoek bij Slabbinck,
de kleermaker van de paus > 6

10 vragen aan wielercommentator
José De Cauwer > 20

DOSSIER ONDERVOEDING

Verschillende keren per dag gevarieerd
eten, helpt om ondervoeding tegen te
gaan. Als het niet meer lukt om de maaltijden alleen klaar te maken, kan Familiehulp thuis een handje komen toesteken.
Verzorgende Christel Storms bereidt wat
haar klanten graag lusten.
In sommige gemeenten zetten woonzorgcentra hun restaurant open voor 60-plussers uit de buurt.
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Alleen
eten is
niet
smakelijk

Tachtigers en negentigers die alleen wonen en zich eenzaam voelen, lopen meer
kans op ondervoeding. Altijd alleen eten is
niet smakelijk. ‘Gewichtsverlies is niet het
enige alarmsignaal’, waarschuwt diëtiste
Sanne De Jonghe. ‘Ook er bleek uitzien,
altijd koud hebben en voortdurend willen
slapen, zijn verontrustende tekenen.’ Op
elke leeftijd blijft het belangrijk om voldoende voedingsstoffen binnen te hebben.
Dat zorgt voor een sneller herstel na een
ziekte en het voorkomt vallen. Het bevordert de fysieke en mentale gezondheid.

CORONAPREMIE
VAN 500 EURO

Uit ervaring
Anita is havenarbeidster. Ze werkt in
een uitgesproken mannenwereld.
‘Sommigen hebben me dikwijls recht
in het gezicht gezegd dat ze van mij
niet moesten weten. Een vrouw aan
de dok, dat hoort niet. Ik moest me
constant verdedigen.’

Mooi meegenomen, maar geen echte
oplossing, vindt het ACV. Ondertussen zijn
de onderhandelingen over de minimumlonen,
de landingsbanen en het SWT gestart.
Dorine werkt sinds haar veertiende als
poetsvrouw. Zij hoopt om op een kortere
werkweek terug te kunnen vallen.
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VAN DE WEEK

DE QUOTE

EEN GOEDE BAAN,
DAT IS ZOALS VACCINS
MARC LEEMANS VOORZITTER ACV

H

et was een grote verrassing toen de Amerikaanse
president Joe Biden liet
weten dat ook Amerika
voorstander was van het opheffen van
de patenten op coronavaccins. Nadat
de voorbije jaren big business en het
grote geld met Trump als stropop de
politieke agenda hadden gedicteerd,
lijken onder druk van sociale organisaties mensen weer belangrijk. En
niet alleen Amerikanen first. Want als
coronavaccins enkel door patenthoudende farmabedrijven geproduceerd
en verkocht kunnen worden, blijft bescherming voor velen in landen zonder een sterke overheid en zonder
sociale zekerheid buiten bereik.
Die plotse terugkeer van Biden naar
internationale solidariteit is natuurlijk
ook niet zonder eigenbelang. De president en zijn adviseurs hebben heel
goed begrepen dat Amerikanen niet
goed beschermd zijn tegen het virus
als er in de rest van de wereld nog
massaal mensen besmet worden en
sterven. In een supergeconnecteerde
wereld laat een virus zich heel moeilijk isoleren. Solidariteit, dat is ook
steeds een stuk welbegrepen eigenbelang.

In dat opzicht zijn veilige, gezonde en
treffelijk betaalde banen net als vaccins. Hoe meer mensen er toegang toe
hebben, hoe meer we er allemaal op
vooruitgaan. Het tegendeel daarvan is
natuurlijk ook waar: als er ergens sociale rechten worden gedumpt, voelen
wij dat ook. Dat is exact wat er sedert
de jaren 1970 is gebeurd. Plots hadden
bedrijfsleiders door dat het goedkoper
was om bijvoorbeeld textiel niet langer
hier te produceren. In Noord-Afrika,
Oost-Europa en later in Azië was dat
veel goedkoper. Andere producten
volgden snel. Elektronica, auto’s, boeken, meubels, medicijnen … Heel veel
industrie is hier vertrokken. Ondertussen volgt de dienstensector, denk
maar aan callcenters of informatica.
De redenen zijn voor de hand liggend.
Veilige en gezonde werkplaatsen zijn
in lageloonlanden het minst van de
zorgen van de onderaannemers van
de grote, internationale merken. Heel
soms haalt dat zelfs de media hier. We
kennen allemaal de verschrikkelijke
beelden van de brand in Rana Plaza.
De verhalen over de gastarbeiders
die de voetbalstadions bouwen in Qatar. Waarom investeren in veiligheid
en gezondheid van medewerkers als
je weet dat de overheid daar, op zijn

zachtst gezegd, toch niet op controleert? En als goedkope arbeidskrachten voor het rapen liggen. Want naast
arbeidsomstandigheden zijn arbeidsvoorwaarden in die landen meestal
een ondergeschoven kind. Als er al
een wet op minimumlonen bestaat,
zijn die ontiegelijk laag of worden ze
simpelweg niet betaald. Opnieuw, wie
maakt je wat? Overheid en inspectiediensten staan vaak, willens nillens,
aan de zakenkant. Medewerkers die
zich organiseren om meer respect
en rechten af te dwingen moeten dat
duur bekopen. Tot zelfs met hun leven.

‘Waarom investeren in
veiligheid en gezondheid
van medewerkers, als je
weet dat de overheid daar
toch niet op controleert?’
Om die redenen is internationale solidariteit essentieel. Omdat mensen
overal belangrijk zijn. Omdat we er
hier ook beter van worden als het ginder goed gaat. Omdat we zo eindelijk
komaf kunnen maken met dat soort
inhalige bedrijven en zijn aandeelhouders die teren op sociale achterstelling en economische chantage.

‘Ik heb twaalf mensen
voor wie ik zorg. Veel
meer dan wat moed
geven kan je niet meer
doen. Maar ik ben daar
goed in. Dat is niet
acteren. Heeft het niets
mee te maken. Belangrijk
is kijken naar de mensen
en glimlachen. En zeggen:
Kom, we gaan er samen
door.’
Actrice Chris Lomme in Het
Laatste Nieuws over haar
vrijwillig engagement als
palliatief verzorger.
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Nog dertien procent van de Belgen betaalt
uitsluitend met muntstukken en bankbiljetten. Zes procent heeft zelfs nooit nog contant geld op zak, 42 procent heeft maximaal
20 euro bij zich. Betalen met de bankkaart
of met de smartphone wint aan populariteit.
Ook bij de 65- tot 74-jarigen. Deze groep
houdt zelfs het minst van cashbetalingen.
Dat blijkt uit onderzoek van de VUB.

M/V/X VAN DE WEEK

Awel

Op 20 mei begint de Internationale Arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie. Het ACV investeert zeer sterk in
deze conferentie. Waarom het dat doet, lees
je hierboven.
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De telefoon- en chatdienst waar kinderen
en jongeren anoniem terechtkunnen met
al hun vragen en bekommernissen, bestaat
40 jaar. In 1981 begon het als de Kinder- en
jongerentelefoon. Vrijwilligers zorgen
sindsdien voor een luisterend oor, en geven advies.

>>> Awel kan je bereiken op het
nummer 102 of via www.awel.be.
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Risico’s van meer autonomie op de werkvloer

Zelf je werk bepalen, werkt dat?
Meer en meer bedrijven experimenteren met de manier waarop ze het werk organiseren. Soms haalt dat de pers, bijvoorbeeld als bedrijven medewerkers zelf laten beslissen hoeveel vakantie ze nemen of hoeveel ze verdienen. Maar vaak zijn die experimenten veel minder mediageniek. Het kan dan gaan van werken waar en wanneer je wilt,
tot in team overeenkomen hoe je een opdracht aanpakt of het werk verdeelt, zonder de
inmenging van een chef. Wie meer zelfstandigheid en keuzevrijheid ervaart, is tevredener, betrokkener en dus productiever, luidt de redenering. Een win-win voor de baas en
de werknemers. Maar is dat wel zo?
TEKST AN-SOFIE BESSEMANS

Zelfsturende processen
Zo ook bij TE-Connectivity in Oostkamp, waar
arbeiders en ingenieurs gespecialiseerde onderdelen produceren voor de auto-industrie.
Hoofdafgevaardigde Jurgen Beckenbach: ‘Onze
productielijn werkt sinds enige tijd met zelfsturende processen. Per team zoeken we een
oplossing op maat van de klant. Al zijn de mogelijkheden voor de collega’s om verschillende
taken op te nemen wel beperkt: onze machines
moeten nu eenmaal blijven draaien. Vaak zien
we bij de verdeling dat minder mondige collega’s het moeten afleggen tegen de sterkere
persoonlijkheden die het interessantere of lichtere werk voor zichzelf willen. Dan borrelen de
frustraties na een tijdje op.’

'Als de zelfsturing van bovenaf
wordt opgelegd met louter het
oog op besparingen, duiken er
snel problemen op'
KATLEEN PARIJS, ACV INNOVATIEF

Dat bevestigt Martin Deleersnijder, afgevaardigde bij Daikin in Oostende, waar de werknemers warmtepompen en airconditionings maken: ‘In het begin was er enthousiasme, maar al
gauw was er onenigheid: de een ziet het zo, een
ander ziet het anders. Dat zet druk: wie beslist
er? En het roept de vraag op wat het voor onze
portemonnee betekent, als we de verantwoordelijkheid van een leidinggevende overnemen.
Ook de planning wordt een heikel punt. Als
iemand ouderschapsverlof of tijdskrediet wil
opnemen, moeten de afspraken die collega’s
maakten over vakantie weer op de schop. Je
kunt je voorstellen wat dat voor de sfeer betekent. Uiteindelijk besloot men van hogerhand
een punt te zetten achter het nieuwe werksysteem.’

Meer zorgen,
minder collectief belang
Bij TE-Connectivity is er per team een arbeider die wat meer verantwoordelijkheid draagt
dan de anderen. Beckenbach: ‘Die collega’s zijn
blij dat ze groeien in hun job, en maandelijks
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lexibel kunnen werken is niet voor elke
functie gegeven. Wie maaltijden bereidt in het ziekenhuis, heeft allicht
minder vrijheid in het uitvoeren van
het werk dan pakweg een boekhouder van datzelfde ziekenhuis. Toch wordt in productie-omgevingen ook steeds vaker gestreefd naar meer
keuzevrijheid, bijvoorbeeld in de shiften of de
werkinhoud.

een percentage loon meer maakt voor hen een
groot verschil. Maar er komen ook extra zorgen
bij, zeker als van die teambegeleider verwacht
wordt dat hij een oordeel velt over de prestaties
van zijn rechtstreekse collega’s en als daar in
bepaalde gevallen van afhangt of zij een beter
verloonde nachtshift mogen opnemen.’
Door alle individuele afspraken tussen werkgever en werknemer groeit ook de druk op het
formele overleg. Beckenbach: ‘Zelfsturende
teams maken soms graag hun eigen regeltjes
zoals het hen uitkomt. Als die in strijd zijn met
het arbeidsreglement, wijzen we daar uiteraard
op, maar je wordt al snel gevraagd je niet te bemoeien. Je ziet de solidariteit met de rest van de
collega’s verdwijnen.’

Ongelijkheid
‘Deze problemen zijn illustratief’, reageert Katleen Parijs van vzw ACV Innovatief. ‘Als de zelfsturing van bovenaf wordt opgelegd met louter
het oog op besparingen, bijvoorbeeld door het
wegsnijden van het middenkader, duiken er snel
problemen op. Want het lijkt mooi om de werknemer meer verantwoordelijkheid en groeimogelijkheden te geven, maar het houdt ook risico’s in. Het is van groot belang dat de kwaliteit
van het werk gegarandeerd blijft en de werkdruk
beheersbaar blijft. De leidinggevende moet zijn
rol willen en kunnen herdenken als ondersteunende coach en er is voldoende bezetting nodig,
anders gaat de schoen onvermijdelijk knellen
bij vakantieplanningen en tijdskrediet.’

‘Er komen extra zorgen bij, zeker als van
die teambegeleider verwacht wordt dat
hij een oordeel velt over zijn
rechtstreekse collega’s’
JURGEN BECKENBACH (TE-CONNECTIVITY)

Seth Maenen van Workitects die bedrijven begeleidt in zelfsturende processen, benadrukt
de voordelen van zelfsturing voor werknemers
als er te veel hiërarchie en bureaucratie heerst
op de werkvloer. ‘Het frustreert als je telkens
toestemming nodig hebt om vooruit te geraken.
Maar verantwoordelijkheden verleggen en taken herverdelen moet je heel doordacht doen,
stapsgewijs en met veel inspraak.’
‘Binnen een bedrijf zijn zeker mensen die met
meer autonomie hun voordeel kunnen doen’,
klinkt het bij Parijs. ‘Al mogen we de anderen niet
uit het oog verliezen. Niet iedereen is vragende
partij. Krijgen zij ook nog ruimte en plezier in
hun job? En voor wie meer verantwoordelijkheid
wil opnemen of naar zich toegeschoven krijgt, is
het gevaar voor overengagement en burn-outs
reëel. Zo creëer je uiteindelijk ongelijkheid in het
team. Als vakbond willen we ervoor zorgen dat
iedereen meekan, verschillende teams die hun
eigen regeltjes maken mogen de solidariteit van
werknemers en de arbeidswetgeving niet ondergraven. Collectieve afspraken waar iedereen
beter van wordt zijn broodnodig.’

‘In het begin was er enthousiasme, maar
al gauw was er onenigheid: de een ziet
het zo, een ander ziet het anders’
MARTIN DELEERSNIJDER (DAIKIN)
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Ondervoeding bij ouderen die thuis wonen

Staar je niet blind op het gewicht alleen
Ouderen blijven langer thuis
wonen. Alleen voor zichzelf koken,
doen ze niet altijd. Een maaltijd
zonder gezelschap durven ze al
eens over te slaan. Soms loert
ondervoeding om de hoek.
Wanneer is de situatie
zorgwekkend? Sanne De Jonghe
(29), diëtiste bij het Wit-Gele Kruis,
geeft uitleg.
TEKS TEN MARTINE CREVE
FOTO COMPAGNIE GAGARINE

Welke ouderen lopen het grootste risico
op ondervoeding?
‘Bij tachtigers en negentigers die alleen
thuis wonen, merken we vaker ondervoeding. Ook bij ouderen met onderliggende
aandoeningen komt ondervoeding sneller
voor. Mensen met bijvoorbeeld Parkinson
of beginnende dementie krijgen het soms
moeilijk om te slikken, wat aanleiding kan
geven tot ondervoeding. Wie eenzaam is of
net zijn partner is verloren, zal eten ook
sneller verwaarlozen.’
‘Ouderen die minder aandacht besteden
aan hun gebit, lopen een groter risico. Een
vals gebit dat niet goed meer past, verhindert goed kauwen. Als ze dan toch overtuigd zijn om er iets aan te doen, moeten
ze vaak lang wachten voor ze bij de tandarts geraken. Een maand of langer moeten wachten, is bij dreigende ondervoeding
veel te lang. Die gevallen zouden voorrang
moeten krijgen.’

Wat zijn signalen voor ondervoeding?
‘Als iemand normaal gezien veel babbelt,
maar dat ineens veel minder doet en weinig reageert, is dat een mogelijk signaal.
Er heel bleek uitzien, voortdurend willen
slapen, altijd koud hebben, een wat ingevallen gezicht of kleding die ineens veel
losser zit, zijn andere tekens die kunnen
wijzen op ondervoeding. Maar dat wil niet
zeggen dat iemand met een normaal gewicht niet ondervoed kan zijn. Eenzijdig
eten, kan evengoed tot een tekort aan voe-

Ben ik ondervoed?
Stel jezelf zes vragen:
1 Eet ik nog evenveel als enige tijd
geleden?
2 Eet ik dagelijks een warme maaltijd of is dat geminderd?
3 Heb ik (meer) moeite met eten?
4 Eet ik minder of trager dan anders?
5 Heb ik tand- of mondproblemen?
6 Heb ik ongewild gewichtsverlies
de afgelopen 6 maanden?
Bron: Vlaams Instituut Gezond Leven

Sanne De Jonghe: ‘Vaak verzwijgen ouderen dat ze minder eten of ze staan er zelf niet bij stil.’
dingsstoffen leiden. Als ouderen niet goed
eten maar hun lichaam meer vocht vasthoudt, zal hun gewicht toch niet fel verminderen. Gewicht is dus zeker niet de enige
parameter.’

Het is normaal dat ouderen minder eten,
want ze hebben minder nodig. Klopt dat?
‘Dat is een misvatting. Op elke leeftijd heb
je voldoende energie en voedingsstoffen
nodig. Het blijft daarom belangrijk om regelmatig te eten en je maaltijd ook zoveel
mogelijk op te eten. Daarbij is ook variatie
nodig. Elke maaltijd boterhammen met
confituur eten bijvoorbeeld levert onvoldoende eiwitten. Oudere mensen hebben
eiwitten nodig om afbraak van de spieren
te voorkomen. Een warme maaltijd per dag
is zeker aan te raden. Daar zit meestal een
stuk vlees of vis bij en dat voldoet aan de
behoefte aan eiwit. Bovendien bevordert
een warme maaltijd de eetlust. Maar dat
neemt niet weg dat ook in de koude maaltijden voldoende afwisseling is vereist voor
een evenwichtig eetpatroon.’

Voldoende eten is voor sommige
ouderen wel makkelijker gezegd dan
gedaan. Hoe pak je dat aan?
‘We raden aan om verschillende keren
per dag iets te eten. Dat mag om de twee
uren. Yoghurt, een blokje kaas of een stuk
fruit tussendoor is een mogelijkheid. Fruit
zorgt voor vitaminen en melkproducten
voeren calcium aan. Calcium vertraagt
botafbraak. Als het niet lukt om de warme
maaltijd in een keer op te eten, dan kunnen ze die in twee verdelen en wat later de
andere portie opeten. Laat ouderen gerust
kiezen voor wat ze lekker vinden. Dat stimuleert de eetlust. En moedig hen ook aan
om eens naar buiten te gaan. Dat wekt de
eetlust op.’

‘We raden aan om
verschillende keren per dag
iets te eten. Dat mag om de
twee uren’
SANNE DE JONGHE
DIËTISTE

‘Ook voldoende drinken, is een aandachtspunt. Ouderen vergeten dat vaak. Ik heb
geen dorst, hoor ik vaak. Als ze dorst krijgen, is het eigenlijk al te laat. Want dat is
teken van uitdroging. Ik geef hen vaak de
tip om de dag te starten met een glas water. Elk orgaan in het lichaam heeft vocht
nodig. Hoofdpijn of verward zijn kan een
gevolg zijn van te weinig vocht.’

Is zogenaamde astronautenvoeding een
goede aanvulling als ouderen niet
genoeg eten?
‘Het is het best om altijd eerst met gewone
voeding te proberen om ouderen voldoende
te doen eten. Die voeding kun je verrijken
door bijvoorbeeld wat room toe te voegen
aan de soep of wat extra boter in de puree
te mengen. Voorzie wat saus bij het eten,
beleg de boterhammen wat dikker of zorg
voor pudding tussendoor. Kies voor volle
producten. Op voorwaarde dat dit niet botst
met een dieet dat om medische redenen
strikt gevolgd moet worden. Het blijft altijd
belangrijk om het volledige voedingspatroon en de balans tussen de verschillende
voedingswaren te bekijken.’
‘Pas wanneer het met gewone voeding alleen niet lukt, kun je wat astronautenvoeding als extra geven. Maar alle maaltijden
daardoor vervangen, is zeker af te raden.
Als de persoon onderliggende aandoeningen heeft, doe je er goed aan om eerst
te overleggen met de arts of diëtist over

eventuele bijvoeding. Het eten aanvullen
met astronautenvoeding is tijdelijk. Zodra
je een positieve evolutie merkt, stop je er
beter mee. Die bijvoeding is duur en wordt
niet terugbetaald.’

Wat zijn de gevolgen van ondervoeding
voor de gezondheid?
‘Wie ondervoed is, heeft absoluut geen reserves. Als je dan ziek wordt, ben je heel
zwak en duurt het herstel langer. Open
wonden zullen ook moeilijker genezen.
Door ondervoeding heb je minder energie
waardoor je minder actief bent en weinig
beweegt. Dat heeft een negatieve invloed
op het mentaal welzijn. Veel stilzitten verhoogt dan weer de kans op doorligwonden
die moeilijk genezen. De spiermassa vermindert en je loopt meer risico op vallen.
Niet zelden met breuken tot gevolg omdat
de botafbraak versnelt door een tekort aan
calcium.’

Hoe maak je ondervoeding
bespreekbaar?
‘Met enkele eenvoudige vragen kun je zelf
nagaan of je nog genoeg eet. Mantelzorgers doen er ook goed aan om met ouderen die alleen wonen regelmatig te praten
over eten. Mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld zelf beginnen te vertellen wat ze
gaan klaarmaken. Dan horen ze snel wat
de ouderen wel of niet van plan zijn. Vaak
verzwijgen zij dat ze minder eten of ze
staan er zelf niet bij stil. Als dit tijdig wordt
vastgesteld, kan erger worden voorkomen.
Misschien nemen ouderen bepaalde geneesmiddelen waardoor ze minder eetlust
hebben. Of omdat ze zich eenzaam voelen,
drinken ze vaker alcohol wat het hongergevoel wegneemt. Door erover te praten, kan
het probleem op tijd vastgesteld en aangepakt worden.’
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Familiehulp springt bij
als koken moeilijk wordt
Als koken en andere huishoudelijke
taken moeilijk worden, kunnen
ouderen Familiehulp inschakelen.
Verzorgende Christel Storms (51)
laat hen kiezen wat ze graag eten.
‘We leggen niets op, maar luisteren
naar wat de mensen willen’, vult
medewerker zorgbeleid
Petra Van Pellicom (55) aan.

V

erzorgenden van Familiehulp komen ouderen die alleen wonen
een handje toesteken. Tegelijk
zijn zij ook alert voor veranderingen in het gedrag van hun klanten. Ze houden hun gezondheid nauwlettend in de
gaten. Voeding is daarvan een belangrijk
onderdeel.

Signalen geven
Petra Van Pellicom geeft bij Familiehulp
opleiding en coaching over onder meer
kwetsbare ouderen. Ondervoeding komt
daar zeker bij ter sprake. ‘Dat is vaak
moeilijk om te herkennen. Zeker als
verzorgenden in het begin bij ouderen
komen en hen nog niet goed kennen’,
weet Petra. Daarom voorziet Familiehulp
in vorming voor haar verzorgenden. Want
het is deel van hun opdracht om signalen
te geven als er iets misgaat met de
gezondheid van hun klanten.
‘Als we voor het weekend eten hebben
klaargezet maar dat is niet aangeraakt,
dan zullen we hulp inschakelen’, licht

Christel toe. ‘Dat is bijvoorbeeld ook het
geval als we vaststellen dat slikproblemen
verergeren.’

Boterhammen met speculaas
Mensen aanspreken op hun voeding is
delicaat. Als verzorgenden merken dat iemand drie keer per dag alleen maar boterhammen met speculaas eet, dan zullen ze
daar op ingaan. ‘Maar zonder een oordeel
te vellen, zonder eigen waarden of normen op te leggen,’ beklemtoont Petra. ‘Ze
kunnen bijvoorbeeld polsen naar vroegere
voedingsgewoonten en zoeken naar manieren om de ouderen eens iets anders en
gevarieerder te doen eten. Voorstellen om
samen boodschappen te doen en samen te
koken kunnen een mogelijkheid zijn. Herinneringen ophalen over lekkere maaltijden van vroeger kan inspiratie geven.’

Smiley in puree
Christel vraagt de mensen altijd waar ze
zin in hebben en ze doet ook zelf veel suggesties. ‘Ik noem veel groenten op en ik
vermeld zeker de seizoensgroenten, zoals asperges nu. Zo hebben mensen veel
keuze en doorbreken we een eenzijdig
eetpatroon. Soms gaan we samen naar de
markt. Het assortiment groenten en fruit
zien, geeft ideeën. En ik stel al eens voor
om rijstpap te maken omdat ouderen dat
zelf minder of niet meer doen.’ Ook aan de
presentatie van de maaltijden hecht Christel veel belang. ‘Een koude schotel bijvoorbeeld schik ik aantrekkelijk. In puree teken
ik soms een smiley of ik zet er een torentje
op. Maar dat kan niet bij iedereen.’ Er is
geen algemeen recept dat overal werkt.
Het is op kousenvoeten aftasten wat men-

‘Het gebeurt dat
verzorgenden
zelf voorstellen
om hun werkuren
aan te passen zodat ze er
zijn tijdens de maaltijd’
PETRA VAN PELLICOM,
MEDEWERKER ZORGBELEID

sen belangrijk vinden en graag hebben.
Observeren en luisteren is heel belangrijk.

Werkuren aanpassen

Op restaurant
in het woonzorgcentrum
Mensen van 60 jaar en ouder
kunnen terecht in het seniorenrestaurant van WZC Huize
Roborst in Zwalm. Ze zijn er
welkom voor een warme maaltijd in fijn gezelschap.
TEKS T MARJOLEIN CUVELIER

Bij de opstart in 2009 kreeg het initiatief van Huize Roborst de naam Samen aan tafel. ‘Daarmee wilden we
benadrukken dat het niet enkel om de
maaltijd gaat’, licht directeur Johan
Rotsaert toe.

Minder eten kan verschillende oorzaken
hebben. Voelt de oudere zich depressief,
dreigt er beginnende dementie, zit de persoon in een rouwproces of gaat het vooral
om eenzaamheid? ‘Ook daar besteden we
tijdens de opleidingen aandacht aan’, legt
Petra uit. ‘Als mensen last hebben met alleen eten, kan het een oplossing zijn om
een dag in de week naar een dagcentrum
te gaan. Dat is soms een drempel. Verzorgenden kunnen hen daaroverheen helpen
door een keer mee te gaan.Soms stellen
verzorgenden zelf voor om hun werkuren
bij iemand aan te passen zodat ze er zijn
tijdens de maaltijd. Dan kunnen ze samen
eten.’ De ondersteuning van Familiehulp is
maatwerk.

‘Het gaat ook om de uitstap op zich.
Zo’n restaurantbezoek breekt de dag.
Je bent verplicht om je aan te kleden,
want je gaat de deur uit. Maar nog
belangrijker: met het initiatief wilden
we ook vereenzaming tegengaan. Hier
eet je nooit alleen, je zit altijd in gezelschap aan tafel.’

Schriftje

‘Hier zijn ook al mooie vriendschappen ontstaan, zelfs relaties. Kleine
vriendengroepjes die na de maaltijd
voor een koffieklets blijven hangen, of
weduwnaars en weduwes die elkaar
hier gevonden hebben. Mooi om te
zien.’

‘Met de verschillende verzorgenden die
bij een gezin langsgaan, komen we een
keer per week samen om te overleggen’,
vult Christel aan. ‘Door corona is dat nu
minder.’ In sommige gezinnen werken ze
met een schriftje om elkaar te infomeren.
‘Voor iemand zorgen wij altijd voor brood.
We schrijven het in het schriftje als het
besteld is. Zo weten we wie het moet afhalen.’
Christel probeert de ouderen te betrekken
bij het koken. ‘Soep maken duurt wat
langer. Dan vraag ik om bij mij in de
keuken te komen zitten en mee groenten
te snijden als dat lukt.’

Verzorgende Christel Storms: ‘Soms vraag ik om bij mij in de keuken te komen zitten
en te helpen met groenten snijden.’
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‘Als ik coaching geef aan verzorgenden
rond vertrouwen opbouwen, dan gaat het
heel vaak over soep’, komt Petra tussen.
Het gaat niet gewoon om lekkere soep
maken, maar om veel meer. ‘Tomatensoep
met balletjes bijvoorbeeld wordt in alle gezinnen op een andere manier gemaakt. Als
mensen hun recept aan de verzorgenden
verklappen en hen de toelating geven om
hun soep te maken die ze bovendien ook
nog lekker vinden, dan hebben ze de vertrouwenstest met glans doorstaan’, verklaart Petra. ‘Dan gaat er een deur open.
Ze hebben een grote stap naar elkaar toe
gezet. Soep voor iemand maken heeft veel
betekenis.’

Lange koffieklets
Niet iedereen die komt eten, is
zorgbehoevend. ‘Ook heel actieve
senioren schuiven hier mee aan
tafel. Voor hen is het een manier om
structuur te brengen in de dag, of
gewoon om niet te hoeven koken’,
gaat Rotsaert verder.

Een extra voordeel van het concept is
dat bepaalde signalen sneller worden
opgepikt. ‘Als het niet goed gaat met
een restaurantbezoeker, dan merken
we dat. In zo’n geval polsen we of er
iets aan de hand is. En indien nodig
schakelen we een maatschappelijk
werker in die de persoon wat nauwer
kan opvolgen.’

Rundstong
Een maaltijd in het seniorenrestaurant
van Huize Roborst kost ongeveer 6 euro.
Mensen kunnen een dag op voorhand
laten weten of ze komen. ‘Het meest
succesvolle menu? Rundstong’, lacht
Rotsaert. ‘Traditionele feestgerechten
doen het altijd goed bij ons. En
spaghetti scoort dan weer wat minder.’
Momenteel is het seniorenrestaurant
gesloten door de coronamaatregelen.
‘Maar voor de pandemie kwamen er op
weekdagen tot 35 bezoekers naar het
restaurant’, besluit Rotsaert. ‘Het was
een succes en we hopen dat we snel
weer kunnen opstarten.’
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ACTUEEL

ACVBIE wil aandacht voor ethisch en
duurzaam bouwen

‘Laagste prijs mag
niet belangrijkste
criterium zijn’
ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) wil dat bouwprojecten
duurzamer en ethischer worden. Bij grote aanbestedingen moet
maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijker criterium worden in de gunningsprocedure.
TEKST WIM TROCH

A

CV bouw - industrie & energie wil meer aandacht voor sociaal
en duurzaam bouwen. ‘In de bouwsector worden we al meer
dan tien jaar geconfronteerd met sociale dumping’, licht Iwein
Beirens van de studiedienst van ACVBIE toe. ‘De prijzen zitten in
een race to the bottom. Werknemers worden vanuit het buitenland naar
hier gehaald om zo via lagere lonen of via het opbouwen van minder sociale bescherming de kostprijs te drukken. Dat gebeurt op legale en illegale manieren. Bij die laatste vorm is er vaak sprake van echte uitbuiting.
We willen een antwoord bieden, en meewerken aan een correcte markt.’
Om dat te bereiken, liggen kansen in de gunningscriteria. Dat is de lijst
voorwaarden die de opdrachtgever opstelt en als basis gebruikt om de
keuze voor een aannemer te bepalen. ‘Voor overheidsaanbestedingen zijn
er al criteria’, zegt Beirens. ‘Toch is vaak de laagste prijs een dominant
criterium. Nochtans zijn overheidsopdrachten een kans om te investeren
in de samenleving. Bij het relanceplan dat ons land indiende bij Europa
moeten we andere criteria – zoals duurzaamheid en sociale aspecten –
sterker laten doorwegen. Ook bij private aanbestedingen.’
‘Meer dan drie miljard euro relancemiddelen gaan naar de bouw. Dat is
een unieke kans voor de sector om de propere motor van de economie te
worden’, zegt Patrick Vandenberghe, voorzitter van ACVBIE.

Er werden al stappen in de goede richting gezet. ‘Ecologische criteria
worden steeds vaker opgenomen in aanbestedingen, en er bestaan al diverse instrumenten om hiermee aan de slag te gaan. Van de CO2-prestatieladder en het TruStoneproject (een label voor natuursteen, red.) tot een
instrument tot naleving van de mensenrechten. Het blijft echter nog een
zoektocht, en het mag ambitieuzer.’
‘Een goed voorbeeld is de Oosterweelwerf. Dat is momenteel de grootste
werf van het land. Lantis, de bouwheer, neemt daar zijn verantwoordelijkheid. Er is aandacht voor werkplekleren (waarbij werkzoekenden al
doende een beroep leren, red.), en er wordt gewerkt met het check-incheck-outprincipe. Een check-in is verplicht voor alle bouwvakkers op de
werf. Zo weet je wie op de werf aanwezig is, wat bijvoorbeeld bij een groot
ongeluk nuttig kan zijn. Toch sluit dat systeem misbruik niet uit. Daarom
willen we ook de check-out verplichten, zodat sociale fraude niet onopgemerkt blijft en actief wordt tegengegaan.’
‘Op de Oosterweelwerf is onder andere ook nog voorzien in sociaal overleg met de verschillende betrokkenen, het verplicht opstellen van een
actieplan tegen sociale fraude door de hoofdaannemers, kwaliteitsbewaking op de huisvesting voor buitenlandse arbeidskrachten en een strikte
opvolging van de (onder)aanneming. Te vaak zien we immers een lange
keten van onderaannemers, zodat de verantwoordelijkheid over werkomstandigheden, maar ook over de herkomst van bepaalde materialen te
makkelijk kan worden afgeschoven.’
Het actieplan van ACVBIE is een mooi begin. Maar om te vermijden dat
de ambities dode letter blijven, zijn verdere stappen nodig. ‘Voor al dat
geld naar de bouwsector willen we overleg over vorming, veiligheid,
strijd tegen sociale dumping en meer respect voor de bouwvakkers’, zegt
Vandenberghe. ‘Onze voorkeur is dat dit via het sociaal overleg, met de
werkgevers dus, verder wordt besproken. We hebben sectoroverleg aangevraagd. Als we in onderling overleg tot een akkoord kunnen komen, is
dat vaak een garantie dat het een goed akkoord is. Het moet een gezamenlijk verhaal worden. Want ook werkgevers hebben baat bij een goede
instroom in de sector, waar werkplekleren een belangrijke rol in speelt.
En sociaal-ethische criteria staan niet in de weg van een eerlijke, concurrentiële prijs’, aldus Beirens.

MADE IN BELGIUM
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FOTO JAMES ARTHUR
TEKS T SIMON BELLENS

Kunstatelier Slabbinck in Brugge, opgericht in 1903
door Hendrik Slabbinck — met een borduuratelier op de
zolder van zijn ouders
Maakt behalve huishoudlinnen gevarieerd textielmaatwerk voor de liturgie, van kerkgewaden en altaardoeken tot wimpels en wandtapijten
Er werken 57 mensen, onder wie 38 in het atelier, waar
alles ambachtelijk met de hand wordt vervaardigd
Exporteert naar christelijke kerken overal ter wereld
(in het bijzonder naar de Verenigde Staten, Frankrijk
en Duitsland) en kleedde onder anderen de laatste vier
pausen

100 %

Belgische
kerkgewaden
Greet Vlaeminck (57)
STIKSTER

‘Wat wij doen is erg gespecialiseerd werk en moet zeer secuur gebeuren. Ik breng de patronen aan op kazuifels of doeken, daarbij moet alles precies juist zijn. Nieuwe collega’s
hebben wel wat tijd en een degelijke opleiding nodig om zich
dat eigen te maken, na drieëntwintig jaar leer ik zelf nog elke
dag bij. Vroeger was het belangrijk om voeling te hebben met
de christelijke liturgie. In de twintigste eeuw hield men er
lang aan dat er geen gehuwde vrouwen werkten, zulke collega’s had ik in het begin ook. Maar de tijden veranderen en
de werkvloer is veel diverser geworden, de jongere generatie
denkt anders. Daarvoor moet je je openstellen, dat houdt ons
jong.’

Hilde Cattoor (52)
KNIPSTER

‘Als we op vakantie een kerk of kathedraal bezoeken, neem ik
toch altijd een kijkje bij de gewaden, wandtapijten of altaarstukken. Dan gebeurt het wel dat ze van bij ons komen. We
kennen de stoffen door en door, je herkent ze meteen. Het
is leuk om te zien dat ons werk over de wereld verspreid geraakt. Ook de kostuums van Sinterklaas en zijn hoofdpiet op
televisie maken we. Nu mijn kinderen wat ouder zijn, weten ze
dat we de kleren van de Sint maken, maar vroeger lette ik wel
op om dat niet te verklappen.’
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OPINIE
FORUM

CORONA MAAKT
GEEN ONDERSCHEID
TUSSEN RIJK EN ARM,
HET VACCIN WEL

EEF HEYLIGHEN
WOORDVOERDER ÇAVARIA

LUC VAN GORP VOORZITTER CM

Pride voor welzijn

E

lk jaar in mei vindt in ons land de Belgian
Pride plaats. We denken dan aan één groot
feest met regenboogvlaggen, uitbundig feestgewoel en lachende mensen. In coronatijden
is dat natuurlijk een online feest. Maar achter die vrolijkheid schuilen ook enkele harde cijfers en de behoefte aan een meer inclusieve samenleving. Alhoewel de rechten van holebi, transgender en intersekse
personen (LGBTI+) in België er de laatste jaren aanzienlijk op vooruitgegaan zijn, is dat niet het geval met
hun welzijn. Zowel op fysiek, sociaal als mentaal vlak.
Zo blijkt uit een onderzoek aan de UGent dat ruim een
kwart (26,5 procent) van de LGBTI+-deelnemers al één
of meerdere zelfmoordpogingen ondernam. Ter vergelijking: uit de Gezondheidsenquête van Sciensano in
2018 blijkt dat 4,3 procent van de Belgische bevolking
(15-plus) minstens één keer in hun leven een zelfmoordpoging heeft ondernomen.
Onder de noemer #wecare reiken we deze prideperiode dan ook oplossingen aan waarmee we samen
kunnen werken aan een inclusieve maatschappij en zo
het welzijn serieus verbeteren. We roepen onder andere op tot een meer inclusieve gezondheidszorg die
afgestemd is op de noden en achtergrond van alle
LGBTI+-personen. We moedigen ook iedereen aan om
de kennis over LGBTI+-personen uit te breiden: Wat
betekent intersekse? Wat als je kind LGBTI+ is? Wat
houdt LGBTI+ eigenlijk in? Daarnaast vragen we iedereen om steun aan de LGBTI+-gemeenschap te laten
zien: laat LGBTI+-fobe uitlatingen niet passeren, wees
een inclusieve collega, geef een KLIQ-vorming in je
klas, hang de regenboogvlag uit of versier je stoep met
stoepkrijt in regenboogkleuren. Elk gebaar, groot of
klein, zorgt ervoor dat de pride volgend jaar nog mooier zal zijn: samen weer de straat op voor een groot
feest, met onze regenboogvlaggen en betere welzijnscijfers.
Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek,
dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer
1813 of via www.zelfmoord1813.be

>>> www.pride.be
Vragen over gender en seksuele voorkeur?
www.lumi.be/wordgeholpen. Voor vormingen en
trainingen rond gender- en seksuele diversiteit kan
je bij www.kliqvzw.be terecht.

Jouw
kijk

Premies
In de zorgsector werken we al jaren dag en
nacht. Het voorbije jaar was natuurlijk
buitengewoon. Daarvoor kreeg het
zorgpersoneel in ziekenhuizen een premie,
met veel poeha aangekondigd: ‘bijna
1 000 euro ... bruto’. Daar blijft dan netto
minder dan de helft van over. Vlaams

Al bijna vier miljoen Belgen kregen minstens een
eerste spuitje tegen Covid-19. Als het even meezit,
zal voor het einde van de zomervakantie elke Belg
de kans gehad hebben om zich te laten vaccineren. Hoera, uiteraard. Voor wie in België woont
tenminste. Of bij uitbreiding in Europa of NoordAmerika. In de rest van de wereld is de situatie
minder rooskleurig.
In Congo bijvoorbeeld staat de teller op niet eens
9 000 vaccinaties. Meer dan een kwart van de bevolking in de Europese Unie kreeg al minstens één
prik tegen Covid-19. In Azië is dat nog geen vijf
procent, in Afrika zelfs maar een procent, kunnen
we lezen op Our World in Data.
Het zijn cijfers waar veel ellende achter schuilt.
Hoe kunnen we verantwoorden dat zowat 80 procent van de wereldbevolking verstoken blijft van
een levensreddend vaccin? Is het niet wraakroepend dat we in westerse landen debatten voeren
over plexiglas op terrassen of tuinfeesten met of
zonder professionele cateraar, terwijl elders in de
wereld elke dag duizenden mensen sterven aan de
gevolgen van een ziekte die te voorkomen is? Alleen in India vallen dagelijks 4 000 doden als gevolg van Covid-19.
De coronapandemie zet de ongelijkheden opnieuw
op scherp. Uit winstbejag weigeren farmaceutische firma’s vooralsnog hun vaccintechnologie te
delen met concullega’s in de rest van de wereld.
Want zolang vaccins een schaars goed zijn, kan de
farma-industrie landen en regio’s tegen elkaar laten opbieden. Twee keer raden wie daarbij aan het
langste eind trekt. Winstmaximalisatie gaat voor
op gezondheid.
Sta mij toe om kritisch te blijven bij de lichtpuntjes
van de voorbije dagen. Ja, er beweegt wat. De VS
en – zij het veel voorzichtiger – ook de Europese
Unie, geven aan open te staan om het debat over
de patenten op de coronavaccins aan te gaan.
Maar dat betekent niet dat we morgen wereldwijd
massaal aan het produceren slaan. We kunnen
verwachten dat de farma-lobby zich als een duivel
in een wijwatervat zal weren om de opheffing van

zorgpersoneel zoals ik kreeg dan met
evenveel toeters en bellen een ‘premie van
300 euro’. En dan kwam de kat op de koord:
wij krijgen die premie in de vorm van
consumptiecheques. Ik daag iedereen uit
om eens voor zijn gemeente op te zoeken:
waar kan je terecht met die cheques? Het
is een vergiftigd geschenk! - K. D.

de patenten tegen te gaan. Bovendien volstaat het
niet om alleen de formule van het vaccin vrij te geven. Ook de productieprocessen laten zich niet in
één, twee, drie kopiëren.
En dat terwijl de strijd tegen Covid-19 een race tegen de tijd is. Niet alleen omdat er wereldwijd nog
altijd veel mensen sterven als gevolg van de ziekte, maar ook omdat er, zolang het virus woekert,
nog besmettelijker en gevaarlijker varianten van
het virus kunnen opduiken. In een geglobaliseerde
wereld is het een illusie te denken dat wanneer de
arme delen nog te lijden hebben onder het virus,
het rijke Westen gespaard zal blijven van mutaties
die kunnen opduiken.

‘Of je nu in België woont, in India
of in Congo, iedereen heeft recht
op een vaccin’
Dat besef is nog altijd veel te weinig doorgedrongen, waardoor inwoners van minder fortuinlijke
landen moeten wachten. Tot in 2022. Of 2023, wie
weet. En terwijl in het gevaccineerde deel van de
wereld het Rijk der Vrijheid lonkt, moet het nietgevaccineerde deel met allerlei restricties rekening houden en blijven de grenzen gesloten.
Het is tegen dit soort ongelijkheid dat we moeten
blijven vechten. Of je nu in België woont, in India of
in Congo, iedereen heeft recht op een vaccin. En
met een beetje goede wil, ligt de oplossing voor
het grijpen. Laat farmabedrijven hun technologie
delen en we kunnen op veel grotere schaal beginnen produceren. En wie schermt met het idee
dat de farmabedrijven zwaar geïnvesteerd hebben
in het onderzoek om tot een coronavaccin te komen, vergeet niet dat diezelfde bedrijven van de
overheden vele miljoenen euro’s belastinggeld
kregen toegestopt om vaccins te ontwikkelen.
Het vaccin is dan ook van ons allemaal. Wij allemaal moeten de spelregels bepalen, niet enkel de
farmabedrijven.

Vuur
Een hartelijk bedoeld etentje eindigde in
één seconde in een kruisweg. Mijn lichaam
is voor 12 procent verbrand met nog zoveel
gevolgen van dien. Ons leven stond en
staat op zijn kop en ik blijf voor altijd
getekend. Daarom wil ik iedereen
sensibiliseren over het gevaar van vuur. De

tijd kan ik niet meer terugdraaien, maar ik
kan wel anderen voor dit gevaar behoeden.
- S. D.

Wat is jouw kijk? Wil je reageren
op een artikel of de actualiteit?
Mail ons op lezers@visieredactie.be
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samen sterk
in het leven
Er zijn dagen waarop je je super voelt. En dagen waarop het minder gaat.
Dagen waarop je wordt verzorgd, dagen waarop je zelf voor iemand zorgt.
Op al die dagen is Goed er voor jou.
Met een totaalaanbod gezondheids- en zorgoplossingen op maat in meer dan
160 Goed thuiszorgwinkels, hoorcentra en apotheken verspreid over heel
Vlaanderen. Maar ook met een uitgebreide webshop en een handige uitleendienst.
Onze (para)medische medewerkers en productspecialisten staan voor je klaar.
Met een luisterend oor en een helpende hand, met professioneel advies, met de
oplossing die jou helpt om sterk in het leven te staan. Om zorgeloos te ravotten,
om zonder pijn in je benen voor de klas te staan, om de verhalen van je kleinzoon
weer te horen. Om te genieten van elke dag.
Kies voor een positief verschil in jouw leven, kies voor Goed.

www.goed.be
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neem geen risico’s
met je gehoor
Heb je het gevoel dat je sommige gesprekken minder
goed kan volgen? Maak een afspraak voor een gratis
en vrijblijvende hoortest. Heb je vaak te maken met
geluidsoverlast? Vraag raad aan onze audiologen voor
oordoppen op maat. Ook voor gehoorbescherming voor
kinderen ben je bij je Goed hoorcentrum aan het juiste adres.

getuigenis

‘laat je
gehoor
op tijd
testen’
Kenneth (46) is een tevreden man.
Sinds hij een hoorapparaat draagt kan
hij zijn vrienden en familie terug goed
verstaan tijdens gesprekken. Hij moet
hen ook niet meer onderbreken met de
vraag om zaken te herhalen. Of hoe een
hoorapparaat het leven van Kenneth
terug op de rails zette.
Kenneth: ‘Niet meer goed horen, dat is voor
mensen die ouder zijn dan zestig. Dat dacht ik
lange tijd. Maar de werkelijkheid haalde me in
toen ik merkte dat je ook al vroeger last kan
hebben van gehoorverlies. Ik werk in de bouw,
en ik had het steeds moeilijker om iedereen
helder te horen tijdens vergaderingen met zo’n
twintigtal aanwezigen. Ik moest telkens aan een
collega vragen om zaken
‘ Doe niet zoals ik.
te herhalen die ik niet goed
Wacht niet te lang
had verstaan. Het was
om je gehoor te
zowel voor mij als voor
laten testen’
die collega duidelijk dat
ik best mijn gehoor eens
liet testen. En die test was ontnuchterend. De
audioloog sprak woorden uit die ik kon verstaan.
Tot ze een blad voor haar mond hield en ik die
woorden niet meer verstond. Eigenlijk was ik aan
het liplezen zonder dat ik het zelf doorhad. Op
advies van de audioloog ging ik bij een NKO-arts
langs. Daarna startte een proefperiode met
hoorapparaten. Na een paar weken testen kon ik
precies vaststellen welk hoorapparaat het best bij
me paste. Nu hoor ik alles terug helder en zuiver.
En mijn collega’s, vrienden en familie zijn tevreden
dat ze niet alles meer moeten herhalen (lacht).
Feit is: ik draag nog maar een paar maanden een
hoorapparaat, maar ik zou het nu al niet meer
kunnen missen. Neem dus zeker geen risico met je
gehoor. Laat je gehoor testen van zodra je merkt
dat je minder hoort, zodat je niet hoeft te besparen
op levenskwaliteit.’

Onze audiologen staan voor je klaar.
Meer info op www.goed.be/hoorcentrum.
Maak je online afspraak of bel naar
03 205 69 20.

themaweek

hoortestdagen
1-7 juni
Merk je op dat je soms niet alles goed meer hoort?
En zet je de tv of radio wel heel luid? Doe zoals Kenneth
en maak een afspraak tijdens onze hoortestdagen voor een
gratis hoortest. Dankzij het uitgebreid en gepersonaliseerd
advies van onze professionele audiologen weet je meteen
hoe het met je gehoor is gesteld.

gratis
hoortest

elektronische
droogbox
Dry-Cap UV3

test
vooraf
al even zelf
Doe onze online hoortest. Zo krijg je al
een eerste indicatie van de kwaliteit van
je gehoor.
www.goed.be/online-hoortest

Ontsmet en droogt
je hoorapparaat.
Ook geschikt voor
oplaadbare
hoorapparaten.

muziekdoppen
op maat

webinar
7 juni:
tinnitus of
oorsuizen
Hoor je een gefluit,
gesuis of gebrom in je
hoofd of oren? Ontdek wat
Goed hoorcentrum voor jou kan doen
tijdens het webinar op
maandag 7 juni om 19.30 uur.

Gastspreker: Prof. Dr. Annick Gilles
(UZA), gespecialiseerd in tinnitus

Kom langs en ontdek
het uitgebreid assortiment oordoppen.
Geniet met muziekdoppen
op maat volop van jouw
favoriete muziek.
nu €
Wie weet zelfs nog
i.p.v. € 165*
op een festival
deze zomer?

125

* actieprijs muziekdoppen op maat enkel geldig bij
maatname tussen 1 juni en 31 augustus 2021.
Niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Schrijf je in voor ons webinar op
www.goed.be/hoortestdagen.
Je ontdekt er ook al onze promoties.

vragen over je gehoor?
Onze audiologen helpen je graag. Maak je afspraak voor onze
hoortestdagen. www.goed.be/hoortestdagen of 03 205 69 20
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alles voor jouw
mobiele vrijheid
Blijf niet binnen omdat je niet meer zo mobiel
bent. Buiten bewegen is gezond voor je lichaam
en mentaal welzijn. Met een wandelstok, scooter,
aangepaste fiets, rollator of ondersteuning voor je
rolstoel kom je verder dan je denkt. Goed helpt jou
en je eventuele begeleider ondersteund, gezond en
gemotiveerd op weg.

themaweek

mobiliteitsdagen
7 - 12 juni
Goed helpt je bewegen deze zomer. Maak een afspraak
en kom testen tijdens onze mobiliteitsdagen. Ontdek met
welke loophulp voor binnen en/of buiten je het best bent
geholpen. Voel je vrij met een scooter. En stel je rolstoel
helemaal af op je rijgemak en -comfort.
Met Goed kom je verder dan je denkt.
Gemino 30

getuigenis

‘een nieuw leven
dankzij mijn scooter’
Laat je inspireren door Georgette
(84) en haar scooter. Zij weet dat een
mobiliteitshulpmiddel meer is dan een
voorwerp om je van punt a naar b te
verplaatsen. Het is ook een hulpmiddel
dat ervoor zorgt dat je in contact blijft
met andere mensen en je zelfstandigheid
verhoogt.
‘Na mijn kankerdiagnose was het niet meer
mogelijk voor mij om te fietsen. Jammer, want ik
deed dat heel graag. Maar nu is het risico te groot
dat ik zou vallen. Met een scooter heb ik dat risico
niet. En ik ben zo blij dat ik nog buiten kan komen.
Een scooter is ook veilig, ik zit op mijn gemak en
moet niet zelf trappen. Ik heb zelfs geen zadelpijn
meer (lacht). De eerste keer dat ik met mijn scooter
reed was ik wel zenuwachtig, maar dat bleek
nergens voor nodig. Ik kreeg
‘ Mijn scooter,
zelfs hulp van een andere
mijn vrijheid.
scootergebruiker. Hij leerde
Ik ben zo blij
me hoe ik mijn snelheid moest
dat ik nog naar
aanpassen in de bochten of
buiten kan’
hoe ik korter kan draaien. Ik
leer zelfs mensen kennen op
mijn scooter. En ik kan ook nog zelfstandig naar de
winkel. Ik liet trouwens bij de aankoop ook direct
een zwaardere batterij installeren, zodat ik met mijn
scooter langere afstanden kan afleggen.’

Ontdek wat Goed voor jouw mobiele vrijheid
kan doen op www.goed.be/mobiliteit of
03 205 69 24.

gratis

webinar 3 juni (19 - 20 uur)
aankoppelwielen en
duwondersteuningen
Rij je als actieve rolstoelgebruiker graag
verre afstanden en ga je voluit voor
comfort? Koppel je rolstoel aan een
duwondersteuning of aankoppelwiel.
Je doet grotere afstanden, bent minder
snel vermoeid en spaart je polsen en
schouders. Haal het beste uit je rolstoel!

Mobi Drive
Helpt je bij het oprijden van hellingen,
heuvels en drempels.

Met deze ondersteuning moet de persoon
die jou begeleidt je rolstoel minder hard
duwen. Ideaal voor hellingen en ruwer
terrein.

Gemakkelijk opvouwbaar, ook als hij nog vastzit
aan de rolstoel. Vergroot het comfort
van de begeleider die
minder hard moet duwen.

opbergtas

Gemakkelijk vast
en los te koppelen
op een manuele
rolstoel. Ideaal voor
lange afstanden.

webinar 1 juni (19 - 20 uur)
duwondersteuning voor
de begeleider

Empulse R20
elektrische duwondersteuning

gratis

E-Pilot
aankoppelwiel

tas met
gekleurde cover
in grijs/zwart

gratis
kleurkeuze

gratis
verlichtingsset
t.w.v. € 65,57

Schrijf je in voor onze webinars
en ontdek al onze promoties via
www.goed.be/mobidagen.

kom testen tijdens onze mobiliteitsweek
Maak een afspraak in een Goed thuiszorgwinkel in je buurt.
www.goed.be/mobidagen of 03 205 69 24
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maak geen taboe
van je urineverlies
Laat incontinentie je leven
niet ontregelen. Met het juiste
incontinentiemateriaal hoef je niets
aan levenscomfort in te boeten.

getuigenis

‘leef je
leven, ook
met urineverlies’
Na een prostaatoperatie in 2008
bleef Freddy (75) incontinent.
‘Daar heb ik mee leren leven. Zonder dingen op te
geven. Met het juiste incontinentiemateriaal kan ik
doen wat ik wil doen en hoef ik me geen zorgen te
maken. Ik maak er ook geen geheim van tegenover
familie en vrienden. Niet alleen comfortabeler voor
mij, maar ook voor hen. Praat er over, aanvaard het
en schaam je er niet over: een goede raad die ik
graag met anderen deel. Dat besef had ik al toen
er nog geen sprake was van incontinentie bij mij.
Ooit hielp ik een vrouw met het inladen van spullen
in haar auto. Ze zei dat ze zelf geen zware spullen
kan tillen omdat ze last had van urineverlies. Ik vond
het toen raar dat ze daar spontaan over begon.
Maar natuurlijk had ze gelijk: maak geen taboe van
je incontinentie en je zal merken dat je er heel wat
minder last van hebt.’

Goed staat voor je klaar. Meer info op
www.goed.be/incontinentie. Maak je
afspraak of bel naar 03 205 69 22.

wij zijn er
voor jou
hou de vinger aan de pols

Lees in onze nieuwsbrief meer artikels en tips.
Schrijf je in op www.goed.be/nieuwsbrief
Blijf verbonden via onze Facebookpagina
www.facebook.com/houjeGoed

themaweek

comfortabel met urineverlies
21 - 26 juni
Onze specialisten continentiezorg laten je
discreet kennismaken met hulpmiddelen
die bij jou passen. Uitproberen doe je met
gratis stalen. We hebben oplossingen
voor mannen, vrouwen en kinderen –
zowel voor matig als zwaar urineverlies.
TENA Discreet
Discreet en veilig verband
voor licht tot zwaar
onverwacht urineverlies.

2

-€

per pak*

webinar:
bekkenbodemtraining voor
vrouwen
Voorkom urineverlies
en hou je bekkenbodemspieren actief.
Een professionele kinesist
gaat dieper in op nuttige oefeningen.
Aangevuld met concreet advies van een
van onze specialisten continentiezorg.

op dinsdag 22 juni om 14 uur
op donderdag 24 juni om 20 uur
iD Pants
Incontinentiebroekjes
die je kan dragen als
gewoon ondergoed.
Comfortabel
en discreet.

-€

2

per pak

Duur van het webinar: 1,5 uur.
Na het webinar krijg je de mogelijkheid om
gratis een begeleidingsprogramma te volgen.

(niet op iD Intime)

Schrijf je in voor ons webinar
op www.goed.be/incoweek.
Je ontdekt er ook al onze promoties.

maak een afspraak met een specialist
continentiezorg
Wij helpen je discreet zodat je comfortabel van je leven kan genieten.
www.goed.be/incoweek of 03 205 69 22

Onze specialisten staan voor je klaar. Met diensten en producten die echt
een verschil maken. Met een ruim aanbod en kennis van zaken.
Ze zijn er voor jou in onze thuiszorgwinkels, hoorcentra en apotheken,
maar evengoed online. Tot het echt goed zit.

welkom in ons zorgnetwerk
met 200 vestigingen
Goed thuiszorgwinkels
tv www.goed.be/thuiszorgwinkel
phone 03 205 69 29

Goed hoorcentra
tv www.goed.be/hoorcentrum
phone 03 205 69 20

Goed apotheken
tv www.goed.be/apotheek
Reserveer je geneesmiddelen via
tv www.goed.be/webreservatie

bezoek ons online voor
bestellingen, info en advies
webshop
Ontdek en bestel 24/7 op
tv www.goed.be/webshop

reserveren van hulpmiddelen
tv www.goed.be/uitleendienst

ACTUEEL
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Sociaal overleg

‘De aankondigingspolitiek van de regering
zal veel werknemers ontgoochelen’
Aan de loonmarge van 0,4 procent wil de regering niet raken, dus kwam
ze met het voorstel van een eenmalige coronapremie tot 500 euro. Mooi
meegenomen, vindt het ACV, maar geen echte oplossing voor de problemen met de loonwet. En dan moet het sociaal overleg over de minimumlonen, landingsbanen en het SWT nog beginnen.
TEKS T SIMON BELLENS

N

a een maandenlange impasse
in het loonoverleg was het finaal aan de regering om de
knoop door te hakken. Het debacle tussen de vakbonden, die de vastgelegde loonmarge van 0,4 procent ‘een aalmoes’ vinden en het oneerlijke kader van
de loonwet ter discussie stellen, en de
werkgevers, die vooral niet aan die loonwet willen raken, dreigde de Vivaldi-partijen tegen elkaar op te zetten. Maar enkele
dagen nadat de sociale partners definitief
de handdoek in de ring van het loonoverleg hadden gegooid, deed de regering een
bemiddelingsvoorstel.
Dat moest het midden houden tussen de
liberale onwrikbaarheid over de loonwet
en de eis van de linksere partijen om een
echte opslag mogelijk te maken. De loonnormwet en de loonmarge van 0,4 procent
blijven onveranderd, maar een eenmalige
coronapremie tot 500 euro zou mogelijk
worden in bedrijven die het tijdens de crisis goed gedaan hebben.
Ondertussen zitten de sociale partners
wel rond de tafel om afspraken te maken
rond onder meer de minimumlonen, de
landingsbanen en het SWT (het vroegere
brugpensioen).

Willekeur
Het regeringsvoorstel bestaat uit één zinnetje dat nu al anders geïnterpreteerd
wordt door de werkgevers- en werknemersorganisaties, verduidelijkt Pia
Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en
Diensten. ‘Er hangt veel mist rond de coronapremie. Het VBO (Verbond van Belgische ondernemingen, red.) en Unizo (Unie
van Zelfstandige Ondernemers, red.) lezen
erin dat de premie per bedrijf onderhandeld wordt. Wij willen dat sectoraal doen
zodat mensen niet afhangen van de willekeur van de werkgever.’

Niet naïef zijn
Volgens Stalpaert zijn vooral de werknemers in kleine en middelgrote ondernemingen, waar vaak geen syndicaal overleg
is, gebaat bij sectorafspraken: ‘Volgens
Unizo zullen de werkgevers die premie
allemaal volledig uitbetalen, maar als je
ziet hoe moeilijk het overleg nu al verloopt
over zaken van veel minder belang, mogen
we niet naïef zijn. Ik zou heel graag ongelijk krijgen en ik hoop uit de grond van mijn

hart dat de werkgevers het initiatief zullen
nemen, maar de ervaring leert mij het tegendeel.’
Dat zorgt voor veel onduidelijkheid over
de coronapremie. ‘Veel mensen vragen
ons nu al wanneer ze die 500 euro zullen
krijgen’, zegt Stalpaert. ‘500 euro is geen
peanuts, de mensen rekenen daar nu op,
maar als puntje bij paaltje komt en die
premie niet afdwingbaar blijkt, zullen we
veel mensen moeten ontgoochelen door
de aankondigingspolitiek van de regering.
Het is op dit moment onmogelijk om in te
schatten welke werknemers in welke bedrijven hoeveel van de premie te zien zullen krijgen.’

Landingsbanen en SWT
De vakbonden kunnen zich dus niet vinden
in het bemiddelingsvoorstel van de regering. Die zal de loonmarge van 0,4 procent
zonder tegenvoorstel niettemin binnen de
maand in een Koninklijk Besluit omzetten.’

‘Als de onderhandelingen
in de Groep van Tien
geen uitkomst bieden,
lopen de huidige cao’s
gewoon af en is er
voor veel mensen geen
oplossing voor hun
eindeloopbaanproblematiek’
PIA STALPAERT,
ACV VOEDING EN DIENSTEN

‘Over andere facetten van het tweejaarlijkse Interprofessioneel Akkoord (IPA)
onderhandelen de sociale partners wel
verder. Met name voor werknemers die
door herstructureringen, leeftijd of na een
lange loopbaan op een eindeloopbaanregeling rekenen, staat veel op het spel. ‘We
krijgen erg veel vragen over het SWT en
de landingsbanen’, beaamt Pia Stalpaert.
‘Als de onderhandelingen in de Groep van
Tien tegen 9 juni geen uitkomsten bieden,
lopen de huidige cao’s gewoon af en is er
voor veel mensen geen oplossing voor hun
eindeloopbaanproblematiek.’

Dorine (59) werkt sinds haar veertiende als huishoudhulp

‘Ik voel dat ik soms op de limiet zit’
Dorine Goethals is sinds haar veertiende aan de slag als huishoudhulp. Momenteel staat ze voor Familiehulp ouderen bij. Volgend jaar wordt ze zestig,
en dan hoopt ze op een kortere werkweek te kunnen terugvallen. ‘Ik doe mijn
werk heel graag’, vertelt ze, ‘maar het is
zwaar werk. Zowel fysiek, want ouderen
kunnen wel wat afstoffen in huis, maar
vragen mij bijvoorbeeld om de vloer te
poetsen, als mentaal, want de mensen
bij wie ik kom hebben nood aan een luisterend oor. Dagelijks bij meerdere cliënten komen, is voor mij niet meer haalbaar. Daarom wil ik op halve werkdagen
terugschakelen, zo kan ik de huishoudens waar ik kom de hulp blijven bieden
die ze vragen. Het is bang afwachten af
dat mogelijk wordt.’

Zonder akkoord vreest Dorine dat ze
minder zal werken, maar dan zonder
behoud van loon- en pensioenrechten.
Of, in het ergste geval, dat haar gezondheid het begeeft en ze vaker ziek uitvalt.
‘Ik voel dat ik nu al soms op de limiet zit.
In maart was ik drie weken out. Op mijn
leeftijd slaat de uitputting sneller toe.’
Maandag (17/5) maakte het Riziv bekend
dat het aantal langdurig arbeidsongeschikte mensen door burn-out of depressie in vier jaar toenam met veertig
procent, tot bijna 112 000 Belgen. Dat
zou, aldus professor Klinische Psychologie aan de VUB Elke Van Hoof, onder
meer te wijten zijn aan de recente verstrengingen van de eindeloopbaanstelsels.
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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 HAVENARBEIDSTER ANITA*

‘Het gevaar hoort erbij.
Nooit weet je zeker
of je veilig genoeg bent’
Als alleenstaande moeder van twee jonge kinderen koos Anita voor de
nachtshift aan de Antwerpse dokken. ‘Als je in de haven begint, word je
voor de leeuwen geworpen. Ik moest leren om voor mezelf op te komen.’
TEKS T SIMON BELLENS

ILLUS TRATIE PETER GOES

V

oor ze zich te midden van containers en
reusachtige hijskranen bevond, had Anita
een kantoorbaan als boekhoudster. Maar
twee jonge kinderen en een echtscheiding
dreven haar tot een carrièreswitch. ‘Op de boekhouding kon ik niet zo flexibel verlof nemen en regelmatig, bijvoorbeeld bij deadlines voor de belastingaangifte, liepen de werkdagen uit tot ver na zes uur. Ik
wou niet dat mijn kinderen elke dag in de opvang
moesten blijven. Ik had familie, zoals mijn broer, die
in de haven werkte. Van hen wist ik dat je in de
nachtshift kon instappen.’
Van het boekhoudbureau naar de nachtelijke dokken. Zodra ze de kinderen naar bed had gebracht,
kwam de oppas om een oogje in het zeil te houden
en vertrok Anita naar haar werk. Een hels levensritme, waar ook haar gezondheid onder leed. ‘Als ik
‘s ochtends thuiskwam, moest ik mijn kinderen naar
school brengen, maar kon ik nauwelijks nog wakker
blijven. Pas toen ze zelfstandiger werden en opnieuw
vaker bij hun vader verbleven, veranderde dat.’
‘Ik begon als markeerder onder de kraan. Iedere
container die geladen of gelost werd, moest ik in
een draagcomputer ingeven. Kijken naar eventuele
beschadigingen, de lading controleren, erop toezien
dat de juiste containers naar het juiste ruim of dok
gaan. Ik kwam als een van weinige vrouwen in een
mannenwereld terecht. De oudere generatie had
nog zonder vrouwen gewerkt. Sommigen hebben me
dikwijls recht in het gezicht gezegd dat ze van mij
niet moesten weten. Een vrouw aan de dok, dat hoort
niet. Ik moest me constant verdedigen, dan kom je
niet over zoals je werkelijk bent.’

De betere baantjes
‘Sommige mannen gingen zich anders gedragen,
om indruk te maken omdat ze met je naar bed willen. Als ze dan geen aandacht krijgen, worden ze
boos of gefrustreerd en vinden ze je geen goeie. Er
werd ook geroddeld over enkele vrouwen die met de
ploegbaas zouden aanpappen om de betere baantjes

‘Toen ik achttien jaar geleden begon,
voorspelden ze in de opleiding dat we binnen
het jaar wellicht een dodelijk ongeval zouden
meemaken. Een klein jaar later waren twee
collega’s kort na elkaar gestorven’
ANITA, HAVENARBEIDSTER

te krijgen. Daardoor scheerden
ze alle vrouwen
over dezelfde kam.
Ik heb dat altijd zo gelaten,
maar ik onthoud wel wie me van in het begin correct behandeld heeft.’
‘De jongere generatie gaat daar anders mee om,
voor hen is het vanzelfsprekend dat er vrouwen in
de haven werken. Toch blijft het een mannenwereld.
Als vrouw in de haven word je voor de leeuwen geworpen. Ik heb meteen moeten leren om voor mezelf op te komen, om veel assertiever te zijn.’
‘Zoals overal is er een mate van vriendjespolitiek.
Als je goed overeenkomt met ploegbazen of met de
firma’s waar je het liefst werkt, krijg je het beste
werk. In het kot, waar de dagbanen werden verdeeld,
vond een scène plaats met een ploegbaas die mij
niet wilde aannemen. Hij wilde er zijn vriendjes zetten, maar die kwamen zich niet aanbieden. Ik wilde
mijn kans wagen. Dan moet je ermee dreigen om de
vakbond te bellen. De ploegbaas zei niets meer en
nam stil mijn kaartje aan.’

Helmdracht
‘Als losse arbeider die werkt met dagcontracten is
er veel vrijheid, maar ook veel concurrentie. Een havenarbeider moet iedere dag vechten voor zijn boterham. Op voorhand weet je niet of er die dag veel
of weinig werk is. Er heerst een speciale sfeer van
samenwerken en plezier maken die moeilijk uit te
leggen valt, maar omdat havenarbeiders tegelijkertijd concurrenten zijn, kan je toch niet echt van kameraadschap spreken.’
Sinds enkele jaren is het befaamde ‘kot’ gedigitaliseerd. Ondanks de administratieve eenvoud was dat
niet iets waar de havenarbeiders voor stonden te
springen. ‘In het kot ontmoetten de collega’s elkaar.

Terwijl je wacht op het afroepen van de banen voor
die dag, hoor je van elkaar hoe het er op elke firma
aan toegaat. Digitaal heb je dat contact niet, je mist
het nieuws van de haven.’
Anita heeft het gevoel dat het er vroeger gemoedelijker aan toeging. ‘Wij deden ons werk, maar hadden tegelijkertijd zoveel plezier dat de buikspieren
aan het einde van een dag soms pijn deden van het
lachen. De grootste firma’s aan de drukste terminals
beginnen steeds meer op fabrieken te lijken.’
‘De veelheid aan veiligheidsregels om rekening mee
te houden, maken het werk soms ook moeilijker. Er
wordt heel streng toegezien op de helmdracht. Er
is regelmatig controle op drank- of drugsgebruik —
het gebeurde weleens dat arbeiders tijdens de pauze
een pintje dronken, nu zie je dat minder en minder.
Van arbeiders op sommige terminals wordt nu tweemaal per jaar bloed afgenomen om na te kijken of ze
zware metalen in hun bloed hebben.’
‘Bovendien is de haven een heel internationale omgeving. De boten komen van overal ter wereld, net
als de chauffeurs van de vrachtwagens die de ladingen komen ophalen. Dat is boeiend, maar voor de
veiligheid is het soms een uitdaging als de foreman
(verantwoordelijke voor ploeg havenarbeiders, red.)
geen enkele taal deelt met de mensen met wie hij
contact heeft.’

Stofluik
Die veiligheidsregels zijn aan de haven van het
grootste belang, beaamt Anita. ‘Toen ik achttien jaar
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ZO
ZIT DAT
‘Mannen hebben me dikwijls in het
gezicht gezegd dat ze van een vrouw
aan de dok niet moesten weten.
Na een tijd ontdooien ze, maar ik
onthoud wie me van in het begin
correct heeft behandeld’
ANITA, HAVENARBEIDSTER

geleden begon, voorspelden ze in de opleiding dat we
binnen het jaar wellicht een dodelijk ongeval zouden
meemaken. Dat klonk heftig, maar inderdaad … een
klein jaar later waren twee collega’s kort na elkaar
gestorven.’
‘Alles kan gebeuren. Overreden door een vorklift, geplet tussen het geladen materiaal, gasvorming in een
luik waardoor een collega naar beneden viel — zijn
collega wilde hem achternagaan om hem te redden,
en vervolgens een derde, maar ze stierven alle drie
door het zuurstoftekort. Ik herinner me twee collega’s
die niet hadden gezien dat het slechts een stofluik was
waar ze hun bulldozer op parkeerden en vervolgens
met machine en al naar beneden vielen.’
‘De aanwezigheid van gevaar is heel specifiek aan de
haven, mensen van buitenaf staan daar niet altijd bij
stil. Je leert ermee leven, maar het went nooit. Na een
ongeval is het bijzonder om je collega’s te zien. Je probeert er met elkaar over te praten, dat is een deel van
het verwerkingsproces, maar iedereen verwerkt het
op zijn eigen manier. Er is een dienst voor psychologische bijstand, zelf heb ik daar nog geen gebruik van
gemaakt. Als je te lang bij dat gevaar blijft stilstaan,
kan je niet aan de haven werken. We weten dat de haven niet zonder risico is. Nooit weet je zeker of je veilig
genoeg bent.’
‘Anderen die betrokken zijn bij een dergelijk ongeval
slepen daarna soms een schuldgevoel met zich mee.
Ik ben zelf nogal spraakvaardig en probeer mijn collega’s op het hart te drukken dat ze geen schuld treffen.
Het kan ons allemaal overkomen. Een collega van me
heeft ooit iemand doodgereden met een stacker (groot
voertuig om containers te tillen, red.). Hij had die persoon niet kunnen zien. Dat is jaren geleden, maar nog
steeds heeft hij nachtmerries.’
Vorig jaar maakte Anita zelf een ernstig ongeval mee.
In de donkerte kroop ze naar boven op de kraan, van
vijf meter hoogte viel ze naar beneden. ‘Daar heb ik
nog steeds last van, maar al bij al mag ik blij zijn dat ik
het overleefd heb en dat ik nog kan werken.’
Ondertussen is Anita al een goede tien jaar vervangend-chef markeerder, en zit ze opnieuw dikwijls aan
haar bureau. Naast haar werk in de haven studeerde
ze daarenboven gezondheidstherapie, wat ze nu in bijberoep beoefent. In haar achttien jaar aan de haven is
het werk veranderd, maar het gevaar nooit helemaal
geweken; en al ging het er vroeger uitbundiger aan
toe, ze doet haar werk nog steeds graag. ‘Als je even
in de haven meeloopt en van de sfeer proeft, begrijp je
waarom mensen daar graag werken. Ik werk ook niet
altijd met de gemakkelijkste mensen samen, maar
als je elkaar leert kennen, weet je hoe je met elkaar
moet omgaan. Dat is een les voor een veranderende
maatschappij, waar mensen steeds minder van elkaar
lijken te kunnen verdragen.’
*Anita is een schuilnaam.

Wat heb ik nodig van mijn ziekenfonds voor
mijn belastingaangifte?
Het is weer tijd voor de belastingaangifte. Je ziekenfonds stuurt je
de nodige gegevens als je een ziekte-uitkering krijgt. Sommige bijdragen die te maken hebben met je
ziekenfonds, zijn fiscaal aftrekbaar.
De gegevens die de overheid kent,
staan in principe al ingevuld op je
belastingaangifte. Kijk na of de vermelde bedragen correct zijn.
Als je in 2020 een vervangingsinkomen ontving door ziekte of ongeval,
dan kreeg je eind maart een belastingfiche (281.12) toegestuurd van
je ziekenfonds met de post of via
mail. De bedragen die op dit attest
vermeld worden, staan of vul je in
bij de respectievelijke rubrieken op
je belastingaangifte. Was je op 1 januari 2021 langer dan een jaar ziek
erkend dan zijn ook de codes 102839 of 2028-09 aangekruist (zware
handicap) om de fiscale verminderingen te kunnen krijgen.

Sommige mensen moeten een wettelijke bijdrage betalen om in orde
te blijven met de verplichte ziekteverzekering. Die bijdrage is fiscaal
aftrekbaar. Heb je die bijdrage in
2020 betaald, dan ontving je eind
maart een fiscaal attest voor de
belastingaangifte. Staat daarop een
bedrag onder de vermelding ‘actieve loontrekkende’, dan komt dat
bedrag onder deel 1: vak IV.A.17.
Staat een bedrag onder ‘niet-actieve loontrekkende’, dan komt dat
onder deel 1: vak V.A.4. Staat een
bedrag onder ‘actieve zelfstandige’,
dan komt dat bij deel 2: vak XVI.9,
XVII.8c of XVIII.10c op je belastingbrief.
Het inschrijvingsgeld voor Kazouvakanties voor kinderen tot en met
13 jaar is fiscaal aftrekbaar. Kazou
bezorgde de ouders hiervoor in
maart of april automatisch een attest. Voor jongeren tot en met 20
jaar met een ernstige beperking

die meegingen op vakantie, stuurde Kazou informatie over de voorwaarden om een fiscaal attest aan
te vragen.
Deed je vorig jaar een beroep op
de CM-dienst Thuisoppas voor
zieke kinderen? Dan kun je die
kosten vanaf nu ook aftrekken van
je belastingen. Het aftrekbare bedrag is 45 procent van de prijs tot
maximaal 13 euro per oppasdag
per kind. CM stuurt je automatisch
een attest als je de factuur hebt betaald. Dat bevat een overzicht van
de periode waarvoor je Thuisoppas
inschakelde, het dagtarief en het
totale bedrag. Het correcte bedrag
moet je zelf invullen op je belastingaangifte.
De zorgpremie voor de Vlaamse
sociale bescherming en het lidgeld
voor de CM-diensten en -voordelen
kun je niet aftrekken van je belastingen.

Is actieve kool goed voor mijn gezondheid?
Zwarte ijsjes, zwarte tandpasta en
zwarte verzorgingscrèmes. Het ziet
er niet onmiddellijk appetijtelijk uit.
Toch hebben deze producten bijval
omdat ze actieve kool bevatten. Actieve kool bestaat uit verkoold materiaal van planten en kan stoffen
aan zich binden. Daardoor zou het
een ontgiftende werking hebben.
Maar om gifstoffen uit je lichaam te
verdrijven, heb je dit zwarte goedje
normaal gezien niet nodig. Je lichaam is perfect in staat om dat zelf
te doen. Dat gebeurt onder meer via
de lever, de nieren en de huid.

Voeding met actieve kool naar binnen werken, heeft geen voordelen
voor je gezondheid. Integendeel, het
kan zelfs schadelijk zijn. Want actieve kool bindt zich ook aan goede
stoffen waardoor bijvoorbeeld vitaminen en mineralen teniet worden
gedaan. Bovendien kan actieve kool
ook de werking van geneesmiddelen verminderen. Bij bijvoorbeeld de
anticonceptiepil kan dat het geval
zijn. Van actieve kool wordt ook
gezegd dat het je tanden op een
natuurlijke manier witter maakt.
Daarnaast zou het ook werken te-

gen een kater. Maar dat is nog niet
wetenschappelijk bewezen. Als je
giftige stoffen innam, dan kan het
wel doeltreffend zijn. Want het kan
zich binden aan de giftige stoffen
die zich in het maagdarmkanaal
bevinden. Via de stoelgang worden
ze dan uitgescheiden. Dat verhindert de opname van de gifstoffen
in de bloedbaan. Actieve kool neem
je dan enkel op medisch advies in.
Want het werkt niet bij alle giftige
stoffen en het heeft ook nevenwerkingen. Raadpleeg het Antigifcentrum (070 245 245) bij vergiftiging.

Hoe kan een gele doos in mijn koelkast
mijn leven redden?
Welke medicatie neem je? Wie
is je contactpersoon in geval van
nood? Ben je allergisch? Allemaal
belangrijke informatie wanneer de
hulpdiensten je thuis bijstaan. Maar
soms ben je zelf niet (meer) in staat
die informatie te geven wanneer
dat nodig is. Om hulpdiensten toch
op de hoogte te brengen over die
cruciale gegevens is de gele doos in
het leven geroepen. In de gele doos
verzamel je alle medische en ande-

re belangrijke persoonsgegevens.
De doos plaats je in je koelkast. Dat
lijkt misschien een gekke plaats,
maar daarvoor is een goede verklaring. Bijna iedereen heeft namelijk
een koelkast. Bovendien hoeven
hulpdiensten er zelden lang naar te
zoeken, wat kostbare tijd uitspaart.
Met een sticker bij de deur zien bijvoorbeeld brandweer of ambulance
ook meteen dat ze op zoek moeten
naar de gele doos. Daardoor kun-

nen ze snel gepast zorg toedienen.
Na enkele positieve proefprojecten in 2020 zijn verschillende gemeenten sinds dit jaar mee op de
kar gesprongen. Diverse Vlaamse
steden en gemeenten verdelen
momenteel gele dozen en stickers
onder 65-plussers of mensen met
een chronische aandoening of een
beperking.
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TOT JE DIENST

NON-FERRO

INDEXERING
Op 1 mei werden de lonen en tussenkomsten van de werkgever bij privé-vervoer geïndexeerd met 0,57 % in de non-ferro (pc 105).

HUISHOUDHULPEN

Essentieel, maar geen
recht op vaccinatieverlof
Sciensano erkende dat huishoudhulpen tot
een beroepscategorie behoren die een hoog
risico loopt tijdens deze pandemie en dus snel
gevaccineerd moet worden. Federgon (de beroepsfederatie van HR-dienstverleners) weigert echter duidelijke regels vast te leggen
die de huishoudhulpen in staat stellen zich tijdens hun werkuren te laten vaccineren zonder
loonverlies. Op die manier stelt men de werknemers voor de keuze: vaccinatie of loon. ACV
Voeding en Diensten vreest dat dit zal leiden
tot een lagere vaccinatiegraad.

PENSIOEN

Meer vakantiegeld
In het akkoord over de verdeling van de welvaartsenveloppe werd afgesproken om het
vakantiegeld voor gepensioneerden te verhogen. Het vakantiegeld dat in mei op de rekening komt, gaat opnieuw omhoog: met 3,8
procent. Voor een alleenstaande komt dat zo
op 896,97 euro en voor een gezinspensioen op
1 121,21 euro. Noteer dat dit voor gepensioneerden aan het minimum boven op de verhogingen van het maandelijks bedrag komt. Er
zijn twee beperkingen: In het tweede jaar van
je pensioen staat het bedrag van jouw vakantiegeld in verhouding tot het aantal maanden
dat je pensioen ontving in het eerste jaar, en
je vakantiegeld mag niet meer bedragen dan
je pensioen in mei. Is dat wel zo, dan zal de
Pensioendienst jouw vakantiegeld beperken
tot het brutobedrag van je pensioen.

VACATURES
OKRA ZOEKT
Directeur OKRA-SPORT+
100 % - onbepaalde duur - Schaarbeek
Educatief medewerker Brussel
100 % - onbepaalde duur - Dilbeek
www.okra.be
ACV ZOEKT
E-learning developer
100 % - twee jaar - Schaarbeek
www.hetacv.be/vacatures
CM ZOEKT
Software Ingineer Python
Software Ingineer Java - Integration Center
100 % - onbepaalde duur - Brussel
Product Owner Sales
100 % - onbepaalde duur - Vlaanderen
Stafmedewerker Rapportering Verzekeringen
100 % - onbepaalde duur - Brussel en Vlaanderen
Stafmedewerker Financiën Verzekeringen
100 % - onbepaalde duur - Schaarbeek of Gent
Stafmedewerker Digitale Projecten
100 % - onbepaalde duur - Brussel en Vlaanderen
www.cmjobs.be

Brillen

Ook minder sterke glazen worden
voortaan terugbetaald
Ben je tussen 18 en 65 jaar, dan
krijg je vanaf 1 juni 2021 van de
ziekteverzekering een tegemoetkoming voor brillenglazen met
een dioptrie van 7,75 en hoger.
Tot 1 juni moest de sterkte van je
glazen 8,25 en hoger zijn.
TEKS T PHILIP HOORNE

V

oor andere leeftijdsgroepen
bestond er al een betere vergoeding. Ben je jonger dan 18
jaar, dan krijg je ongeacht de
sterkte van de glazen een tegemoetkoming. Je hebt ook tweemaal recht op
een tegemoetkoming voor een montuur.
Ben je ouder dan 65 jaar, dan krijg je
een tegemoetkoming vanaf een dioptrie
van 4,25. Maar dat geldt enkel voor bi-,
tri- en multifocale glazen. Dit zijn brillenglazen om zowel beter ver als dicht
te zien.

Wat moet je doen?
Vraag aan de oogarts een medisch
voorschrift. Geef het aan de opticien.
Als je recht hebt op terugbetaling van
de ziekteverzekering, krijg je van de
opticien een getuigschrift van aflevering. Bezorg het voorschrift en het getuigschrift van aflevering aan het ziekenfonds.

Geconventioneerde opticien
Je krijgt een hogere tegemoetkoming
als je de bril aankoopt bij een geconventioneerde opticien. Geconventioneerde opticiens hebben het akkoord
met de ziekenfondsen aanvaard. Zij
rekenen de afgesproken tarieven aan.
Een lijst van geconventioneerde opticiens en oogartsen kun je raadplegen
op www.cm.be/zorgverleners.

Nieuwe glazen nodig?

CM-voordeel

Je hebt opnieuw recht op een tegemoetkoming indien er voor minstens
één glas van je bril een verschil is in
sterkte van ten minste 0,5 dioptrie. Indien dit niet zo is, dan krijg je een terugbetaling na een termijn van 5 jaar.
Voor wie jonger is dan 18 is dat 2 jaar.

Als je geen recht hebt op een tegemoetkoming door de ziekteverzekering, dan
krijg je die van CM. Zelfs voor een zonnebril ‘op sterkte’. Er is eveneens een
tegemoetkoming voor lenzen, lensimplantaten en laserbehandelingen. De
tegemoetkoming bedraagt voor brillen
of lenzen 40 euro per jaar, en 50 euro
per jaar voor wie jonger is dan 19. Voor
een laserbehandeling of een lensimplantaat is er een eenmalige vergoeding
van 100 euro per oog.

Lenzen en andere
Onder bepaalde voorwaarden is er een
tegemoetkoming voor lenzen, lensimplantaten en laserbehandelingen.

Tegemoetkoming
van de ziekteverzekering
De bedragen die de ziekteverzekering terugbetaalt bij de aankoop van
brillenglazen en lenzen variëren al
naargelang het type en de kenmerken. Vraag aan de opticien hoeveel de
kostprijs en de tegemoetkoming bedragen. Voor lensimplantaten en laserbehandelingen vraag je dat aan de
behandelende arts. Natuurlijk kun je
met al jouw vragen ook altijd terecht
bij CM.

CM-MediKo Plan
Ben je aangesloten bij CM-MediKo Plan,
dan krijg je een extra tegemoetkoming
voor brillenglazen, lenzen, lensimplantaten, laserbehandelingen en keratotomie (krasjes in het oog). Die bedraagt
100 euro per jaar. CM-MediKo Plan is
een aanvullende verzekering die extra
tegemoetkomingen geeft voor een aantal medische kosten zonder ziekenhuisopname.

>>> www.cm.be/bril

Reis door drie Balkanlanden
Verken op negen dagen tijd drie landen van het Balkanschiereiland. Ontdek mysterieuze kastelen, oude steden,
kloosters, indrukwekkende natuur en schitterende kusten. We
reizen doorheen Bulgarije, Griekenland en Macedonië. Deze
Balkanlanden winnen alsmaar aan populariteit. Geniet van de
heerlijke gerechten die deze landen rijk zijn en van hun enorm
gastvrije bevolking.
Reis mee met het vliegtuig van 6 tot 15 september 2021 voor
1 200 euro. Voor een single kamer betaal je 195 euro extra.

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

Seizoenswerk in de bergen
Droom je al langer van een hele zomer in het buitenland te
werken? Dan is dit je kans! We zoeken nog gemotiveerde
seizoensmedewerkers in diverse profielen om onze hotelteams
in Zwitserland en Oostenrijk te versterken. Dit onder meer in
restaurant, keuken, afwas, schoonmaak etc.
Zin in een werkplek in de bergen?
Kijk dan snel op intersoc.be/jobs en wie weet tot in een van
onze hotels. Meer informatie: personeelsdienst@intersoc.be
of 02 616 15 01

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

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.

Rerum Novarum: media-actie in Oudenaarde

© James Arthur

Naar een gezond evenwicht
tussen welzijn en economie
Voor het tweede jaar op rij konden we door corona geen traditionele Rerum Novarumvieringen
houden met publiek. Daarom wilde beweging.net Midden-Vlaanderen, net zoals vorig jaar, zijn
boodschap op een mediagenieke wijze de wereld insturen. Dit keer vanop het Droesbekeplein in
Oudenaarde. Blikvanger was een symbolische weegschaal van 3 meter hoog.

‘Vertel ons wat jij van
jouw buurt vindt!’

werk’ tegenover ‘productiviteit’, ‘winst
optimalisatie’ tegenover ‘winstmaxima
lisatie’, ‘duurzaam’ tegenover ‘instant’ en
‘quality time’ tegenover ‘keuzestress’. Het
netwerk van beweging.net, samen met het
gehele middenveld en het verenigingsleven,
kan hierin een cruciale rol spelen. Door mee
de motor te zijn van deze herijking van de
samenleving, waar de mens centraal staat.

“Voor mij is een ideale buurt eentje
waar veel is voor kinderen, maar ook
voor oudere mensen. Waar spontane
warme babbels ontstaan…” Acteur
en televisiemaker Dominique Van
Malder zet mee zijn schouders onder
de grote enquête ‘Buurtgevoel van
Vlaanderen’. Laat jij ons ook jouw
buurtgevoel weten?

“Nu het einde van de coronapandemie bijna
in zicht is en we stilaan kunnen terugkeren
naar ons oude leven, kijken we ook met

© Jens Vandenabeele

D

e huidige gezondheidscrisis
heeft ons onweerlegbaar
duidelijk gemaakt dat de
focus op de economie niet
in verhouding staat met het welzijn van de
mensen. In die zin kan de coronacrisis als
een kantelpunt gezien worden voor een
her s tel v an de bal ans: Wel zijn al s
tegengewicht voor het puur economisch
denken. Beweging.net MVL ijvert voor een
juiste en gezonde balans tussen het
economisch groeimodel en het welbevinden
van de mensen. Zo zetten we ‘werkbaar

DOMINIQUE VAN MALDER
ROEPT MEE OP OM ENQUÊTE
IN TE VULLEN:

■ Hilde De Graeve

© Jens Vandenabeele

grote spanning naar de opvering van het
verenigingsleven. Het is hoog tijd, want deze
isolatie heeft lang genoeg geduurd. Maar
na anderhalf jaar stil te hebben gelegen,
kunnen veel verenigingen wel een duwtje
in de r ug gebr uiken. Nieu we leden
aantrekken, bestaande leden behouden, zal
een bel angr ijke uitdaging voor alle
vrijwilligers inhouden. We verwachten dat
de minister van cultuur de verenigingen
hierin kan steunen.” Aldus voorzitster Hilde
De Graeve.

■ Het streven naar een nieuw evenwicht tussen economie en welzijn werd
gesymboliseerd aan de hand van een uitvergrote weegschaal op het Oudenaardse
Droesbekeplein.

O o k L u c V a n G o r p , v o o r z i t te r C M
Gezondheidsfonds, kwam voor zijn Rerum
Novarumspeech naar Oudenaarde: ”Corona
maakt geen onderscheid tussen rijk en arm,
het vaccin wel. Daarom moeten we na de
crisis op zoek naar een duurzaam evenwicht.
Alleen als we de balans in evenwicht
brengen, zal de mens er sterker uitkomen.”
(zie ook p 8)

Zelf is hij naar eigen zeggen gevoelig
voor verkeersveiligheid in zijn buurt:
“Zeker sinds ik papa ben. Ik wandel en
fiets, maar neem ook af en toe de auto.
Dan besef je pas echt goed hoe
belangrijk het is om met mekaar
rekening te houden.” Het zal je ook niet
echt verwonderen dat Dominique Van
Malder houdt van spontane, gezellige
babbels met buurtbewoners: “Een
bankje in ’t groen. Of plekken waar
straatartiesten of creatieve jonge
mensen aan ’t werk geweest zijn. Ook
ideaal om een buur tegen te komen zijn
de buurtwinkels. Zo jammer dat die
vaak verdwenen zijn in het straatbeeld…”
Maar wat is jouw ideaal recept voor
een warme buurt? Misschien heb je
ook kleine of grotere ergernissen?
Beweging.net, Universiteit Gent en
het Nieuwsblad zijn op zoek naar het
buurtgevoel van Vlaanderen. Geef
ons net als Dominique jouw mening
en vul de enquête in. Je kan er
bovendien talrijke mooie prijzen mee
winnen!
www.buurtgevoelvanvlaanderen.be

Vetplantjes voor mensen die zorgen voor ons welzijn

‘Bedankt voor jouw volgehouden
moed en inzet!’
In de periode van Rerum Novarum bezorgde beweging.net Midden-Vlaanderen 6 000 vetplantjes aan medewerkers
in de eerstelijnszorg, als dank voor hun moed en inzet in de voorbije maanden van de coronapandemie.
Beweging.net MVL ging o.a. naar vaccinatiecentra in
Ronse en Deinze, Woonzorgcentra, Familiehulp, CLB
enz. Ook de tientallen vrijwilligers van TeleOnthaal
kregen een plantje aangeboden. “Meer dan ooit hebben

mensen nood aan een onbevooroordeeld luisterend oor.
Tijdens de crisis is het dus behoorlijk druk voor die
tientallen vrijwilligers. Hun inzet verdient absoluut onze
waardering!”

■ plantjes voor de tientallen vrijwilligers van TeleOnthaal.
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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.
... 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 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.

Madonna-terras
terug open
Restaurant Madonna ontvangt u van
harte en met persoonlijke zwier ter
bevordering van het levensgenot.
De keuken van Madonna is een bijzondere groentekeuken, herkenbaar
maar soms heel verrassend.
Laat je door onze levendige drankenkaart verleiden tot een fijne ontdekking of een vertrouwde favoriet, een
seizoenscocktail, een eigen kruidenthee of een wijnkelderschat.
Open van woensdag tot en met vrijdag vanaf 15 uur, op zaterdag vanaf
17 uur voor een fijn overdekt of open
terrasbezoek met een bord zoetekes
of heerlijke kroketten. De keuken
opent om 18 uur voor een avondvullend groenteprogramma.
Contacteer ons voor groepen, luncharrangementen, feesten en recepties,
maatwerk verzekerd!
Restaurant Madonna
Poel 7
9000 Gent
0497 16 10 85
>>> www.madonna.gent
restaurant_madonna

Madonna Gent

Drie voorstellen voor een toegankelijker tijdskrediet

Tijd om eens uit te blazen?
Veel mensen hebben het moeilijk om hun werk en privéleven te combineren. In een aantal gevallen
kunnen ze in de privésector beroep doen op het tijdskrediet en thematische verloven om minder te
werken. Toch stelt het ACV vast dat dit voor veel mensen geen oplossingen biedt. Het ACV heeft drie
voorstellen om het tijdskrediet toegankelijker te maken.
TEKS T JAN MAERTENS

Als je in de privésector werkt dan kan je gebruik maken van tijdskrediet of een thematisch verlof om voor een ziek familielid of
om voor de kinderen te zorgen, om een opleiding te volgen of om op het einde van je
loopbaan minder te werken in een landingsbaan. Een uitkering van de sociale zekerheid compenseert dan deels het inkomensverlies.
Dat is goed en dat is nodig. “Toch stellen we
in de praktijk vast dat het tijdskrediet voor
veel mensen onhaalbaar is, en dat is spijtig”, zegt Jens Van Heuverswijn van ACV
Oost-Vlaanderen.
Samen met enkele collega’s vatte hij op een
woensdagnamiddag post aan de ingang van
het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen om de mensen te informeren over
de verschillende stelsels en mogelijkheden. De kinderen konden intussen al eens
letterlijk uitblazen met een bellenblazer.
We vroegen hem welke hinderpalen er zijn
en hoe die kunnen weggewerkt worden.

Maak het financieel haalbaar
voor iedereen
Jens Van Heuverswijn: “Veel mensen kunnen geen tijdskrediet nemen. Daar zijn verschillende redenen voor. Om te beginnen
zijn de uitkeringen tijdskrediet te laag waardoor minder werken voor heel wat mensen
financieel gewoon niet haalbaar is. Om dit
voor iedereen haalbaar te maken, stellen
wij met het ACV voor om de uitkeringen te
verhogen tot minstens de Europese armoedegrens. Een alleenstaande moet zo aan
1 230 euro per maand komen. Gezinshoofden, inclusief eenoudergezinnen, moeten
50% hoger zitten: 1 846 euro per maand.”

© ACV Oost-Vlaanderen

ACV DIENST VERLENING

■

Iedereen moet tijdig eens kunnen uitblazen. Een verbeterd tijdskrediet kan daarvoor zorgen.

Maak er een recht van voor
iedereen
“Voor wie in een onderneming met 10 werknemers of minder werkt, is tijdskrediet nu
geen recht. De werkgever moet zijn toestemming geven. Zo wordt een betere combinatie van werk en privé in deze ondernemingen een gunst. Dat kan de bedoeling niet
zijn.
We pleiten voor een interprofessioneel
recht op tijdskrediet voor alle werknemers,
zeker ook voor werknemers in kmo’s. Ook
uitzendkrachten en andere werknemers in
een precaire situatie moeten echt toegang
krijgen tot de diverse verlofstelsels. We vinden tot slot ook dat pleegouders gelijke toegang moeten krijgen tot de verlofstelsels
voor kinderen.”

Breid de motieven uit
“Sinds de afschaffing van het tijdskrediet
zonder motief merken we dat er nood is aan

bijkomende verloven of de uitbreiding van
de motieven. Te veel mensen kunnen nu
geen tijdskrediet opnemen omdat de reden
waarvoor ze minder zouden willen werken
niet of onvoldoende in de huidige motieven
past. De motieven moeten uitgebreid worden.
Het ACV zou graag willen praten over passende regelingen voor rouwverlof, grootouderverlof en zorgverlof voor wie voor
zichzelf moet zorgen. We denken ook aan
een betere regeling van het opleidingskrediet zodat meer werknemers een langdurige opleiding kunnen volgen.”
>>> Wil je meer tijd om voor je kinderen
of familie te zorgen? Of wil je een opleiding volgen of minder werken aan het
einde van je loopbaan? Daarvoor bestaan
tijdskrediet en thematische verloven.
Maar wat is dat juist? En wat is het verschil? www.hetacv.be/tijdskrediet

Jong ACV maakt tamtam voor de jobstudent
In de week van 19 tot 23 april organiseerde Jong ACV de week van
de jobstudent. In die week hielden ze twee webinars met jobstudenteninfo: één gericht naar studenten en één voor ouders, met respectievelijk 186 en 563 kijkers. Op sociale media lieten ze jongeren
aan het woord over hun werk als jobstudent.
Daarnaast vonden in Gent drie ‘light edities’ plaats van de klassieke jobstudentenkaravaan, waarbij medewerkers van Jong ACV de
jongeren in hun jeugd- of buurthuis opzoeken. Dit in samenwerking
met vzw Jong, een jeugdwerking die een kwetsbare groep bereikt.
Ze informeerden de jongeren over studentenwerk, gaven een overzicht van alle beschikbare vacatures voor studentenwerk in Gent,
hielpen solliciteren en maakten samen cv’s op. Drie geslaagde en
gezellige avonden.
>>> Meer info over studentenwerk? www.chatmetisa.be
>>> Jong ACV op sociale media? www.instagram.be/jongACV www.facebook.com/acvjongeren

© ACV Oost-Vlaanderen

18
14

REGIO

19
15

Tips bij kleine ongelukjes

Eerste hulp bij spelende kinderen
Kampen bouwen, trampoline springen, in bomen klimmen, achtervolgingen op de fiets of
driewieler, het hoort allemaal bij het jonge leven. Tot het uitgelaten gejoel plots plaatsmaakt
voor een luide huilbui, en een kindje hartverscheurend om ‘mama!’ roept.

A

ls mama of papa is het goed
niet te panikeren bij kleine
ongelukjes van spelende
kinderen. Reageer snel
maar beheerst. Vaak is een bezoek aan de
dokter niet nodig. Verwittig wel meteen
een arts of de hulpdiensten als deze tips
niet helpen.

Voorwerp in neus, oor of keel
Peuters en kleuters op verkenning steken
soms een voorwerp in hun neus, oor of
mond. Probeer een voorwerp in de neus te
verwijderen door je kind te laten snuiten
terwijl je het niet-verstopte neusgat dicht
houdt.

Veerkrachtpad
Het Veerkrachtpad op domein Borgwal
in Vurste (Gavere) is er voor iedereen die
even een pauze wil nemen. Langs de
route vind je oefeningen om je mentaal
fitter te voelen en meer gefocust te zijn
na de wandeling. Het pad laat je intens
genieten van de omgeving en laat je
proeven van een bewuste natuurervaring in een veilige, bosrijke omgeving.
Een vrijwilliger gidst de groep langs het
pad en ondersteunt bij de oefeningen.
Wanneer
22, 27 en 30 mei, 4, 6, 12, 19 en 22 juni
Meer info
De uitgestippelde wandeling bedraagt 2
km en duurt 1,5 tot 2 uur. Het Veerkrachtpad is niet rolstoeltoegankelijk.
Deze wandeling is coronaproof: de begeleider gidst maximaal 6 wandelaars.

Bloedneus
Een bloedneus ontstaat door een gesprongen bloedvaatje in de neus. Laat het kind
neerzitten met het hoofd voorovergebogen. Vraag om door de mond te ademen en
de neus dicht te knijpen. Controleer na tien
minuten of de bloeding gestopt is.
Splinter
Probeer de splinter met een pincet vast te
nemen en hem er recht uit te trekken. Ontsmet de plaats waar de splinter zat.

WANDEL MEE

Inschrijven
www.cm.be/agenda

Hou het hoofd van het kind schuin met het
getroffen oor omlaag. Als het voorwerp in
de neus of het oor heel goed zichtbaar,
grijpbaar en bereikbaar is, haal het er dan
voorzichtig uit met een pincet. Gebruik
geen scherp voorwerp of wattenstokje.
Moedig je kind aan om te hoesten als het
een voorwerp in de keel heeft. Kinderen
onder de acht jaar kun je op hun buik over
je knie leggen en dan zachtjes tussen de
schouderbladen kloppen. Zorg ervoor dat
het hoofd lager is dan de romp.
Insectenbeet
Bij een insectenbeet krijg je meestal een
plaatselijke huidzwelling en lichte jeuk.
Dat is het gevolg van een chemische stof
in het speeksel van het insect.
Als de angel van het insect zichtbaar is,
probeer die dan tegen de steekrichting in
te verwijderen door erover te wrijven met
bijvoorbeeld een bankkaart. Neem de angel niet bij de punt vast: zo kun je immers
gif uit het gifblaasje in de wonde drukken.
Na het verwijderen van de angel koel je de
omgeving van de steek 10 minuten met een
koud kompres of ijs. Kou zorgt namelijk
voor vaatvernauwing en gaat de verspreiding van het gif tegen.

insect in het oor zit. Op die manier komt
het naar buiten. Raadpleeg zo snel mogelijk een arts bij een steek of beet in de mond
of de ogen.
Zonnebrand
Een kinderhuid is extra gevoelig voor de
zon. Onder de 12 maanden mag een kind
nooit rechtstreeks in de zon, dus ook niet
met bescherming. Ze moeten in de schaduw blijven. Plaats een parasol op de kinderwagen.
Kinderen ouder dan 1 jaar verbranden nog
steeds heel snel: al na 5 tot 10 minuten.
Kinderen kunnen dus nooit onbeschermd
in de zon zonder te verbranden. Een kinderhuid herstelt ook trager van zonnebrand. Bescherm kinderen met een wijd,
droog T-shirt. Zet ze een zonnehoedje of
pet op en laat ze een zonnebril dragen.
Smeer lichaamsdelen die rechtstreeks in
contact komen met de zon in met een dikke laag zonnecrème met een hoge beschermingsfactor, speciaal voor kinderen.
Laat kinderen voldoende water drinken om
het verloren vocht weer aan te vullen. Glas
laat uv-stralen door. Ook voor een autorit
smeer je je kind in. Zonneschermen kunnen de auto wat koeler houden.

 Surf naar www.cm.be/gezond-leven
Druppel lauw water in het oor als er een

voor meer informatie.

WEBINAR

Infosessie zorgend Vrijwilligerswerk

In Oost-Vlaanderen is er momenteel
vraag naar chauffeurs en oppassers. Het
gaat om mensen bij jou in de buurt.
Misschien ben jij de vrijwilliger die ze
zoeken? Tijdens deze infosessie kom je
meer te weten over de verschillende
engagementen 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 zorgendvrijwilligerswerk.oostvlaanderen@cm.be

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

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
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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.

Deze week wielercommentator José De Cauwer (71)

José,
1

Waarvoor is er te weinig aandacht
in de samenleving?

communiceren. Stel je voor dat we in de jaren 50 met de komst van gastarbeiders eenzelfde taal hadden gesproken, dan waren
heel wat problemen er nooit geweest.’

‘Ouderen en hun zorg, ook de mentale. Er komen heel wat ouderen in eenzaamheid terecht. Ook de kinderen willen
of kunnen niet altijd zorgen voor hun ouders, zeker als die kinderen zelf ook nog
eens kinderen hebben. Of wanneer ze wat
verder wonen. We zitten allemaal vast in
een systeem waar we nog nauwelijks tijd
hebben voor elkaar. Nochtans verplicht de
wet ons om voor onze ouders te zorgen. Ik
probeer dat ook voor mijn 101-jarige vader
te doen. Dat lijkt me vanzelfsprekend, maar
eenvoudig is het niet altijd.’

‘In Bretagne, er is nog ruwe natuur,
een glooiend landschap waarin je mooi kan
fietsen, je kan er goed eten en de mensen
verkopen geen show. Met Bretoenen kan je
naar de oorlog, bij wijze van spreken. Die
mentaliteit heb ik ook gezien in mijn wielergeneratie, met bijvoorbeeld Bernard
Hinault.’

2

8

Welke mooie waarde(n) dank je
aan je ouders?

‘Eerlijkheid en respect voor anderen.
Eigenlijk heel eenvoudig: proberen een
goed mens te zijn. Kijk naar mijn vader, ondanks zijn 101 jaar heeft hij nog nooit een
boete gehad, voor wat dan ook. Van thuis
heb ik die boodschap altijd meegekregen.
Ik zeg niet dat dat perfect gelukt is.’ (lacht)

3

Wat zou je graag beter kunnen?

‘Andere talen. Ik spreek wat Frans en
Engels en begrijp wel enkele andere talen, zoals Duits, Italiaans en Spaans.
Maar een taal niet vlot kunnen spreken ervaar ik als een grote rem.’

4

Waaraan besteed je te weinig tijd?

7

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

Wat zou iedereen op school moeten
leren?

‘Zelfvertrouwen en jezelf aanvaarden.
Iedereen zou tevreden moeten kunnen zijn
met zichzelf, qua schoonheid, grootte, omvang … Hét ene ideaalbeeld moeten we uit
de wereld bannen. We moeten niet allemaal
hetzelfde nastreven, want onze capaciteiten
zijn anders. Niet iedereen moet over twee
meter kunnen springen. Voor de ene is een
sprong over anderhalve meter een grotere
verwezenlijking dan twee meter voor een
ander.’

9

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

‘Sporten, en dan specifiek fietsen. Ik
betrap mezelf er af en toe op dat ik
me thuis eigenlijk gewoon wat bezig hou
om niet op de fiets te springen. Dat geeft
een lamlendig gevoel, terwijl ik me na een
fietsrit telkens zo blij en goed voel. Ik doe
het dus wel, maar het mag gerust wat
meer zijn, zonder fanatiek te worden. Prijzen moet ik niet meer winnen.’

‘Als ik mag gaan fietsen met die persoon:
dan met Rik Van Looy. Dat was vroeger mijn
favoriete wielrenner, ook die van mijn vader.
Ik zou graag horen hoe hij zijn hele carrière
heeft beleefd: zijn zeges, maar ook zijn verliezen, tegenstanders … Wat heeft hem zo
gedreven om er zo hard in te vliegen? Wat
maakt van hem eigenlijk dat icoon?’

5

‘Als het wat rustiger moet: dan graag met
Nelson Mandela. Als je je afvraagt wie écht
iets verwezenlijkt heeft in z’n leven, kom je
snel bij hem uit. Hoe heeft hij zijn droom zo
hard kunnen vasthouden, ondanks alle tegenslagen en verzet?’

Welk boek heb je het laatst gelezen of welke film heb je gezien en
heeft indruk op je gemaakt?

‘Ik ben daar te nuchter voor. Ik lees heel
veel: kranten en magazines, maar romans
doen me eigenlijk weinig, net zoals films.
Ik kan me daar niet in inleven. Tijdens de
lockdown heb ik over de schouder van m’n
vrouw wat mee naar ‘The Crown’ gekeken,
de serie over het Britse koningshuis. Interessant, maar wat je daar allemaal ziet,
had ik eerder al her en der gelezen.’

6

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

‘Eén gemeenschappelijke taal zou
heel wat problemen de wereld uit helpen.
We zouden veel beter met elkaar kunnen

10

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

‘Boswachter, buiten, in de natuur. Planten
zien groeien en kapotgaan. Ik wil gerust hard
werken, maar wel ook resultaat kunnen zien.
Toen ik nog echt klein was, was truckchauffeur mijn droom. Onderweg zijn en verre
plaatsen zien sprak mij wel aan. Maar daar
ben ik vanaf gestapt zodra ik doorhad dat dat
toch geen eenvoudig leven is.’
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