BLAD MET EEN MENING VOOR EEN WERELD IN BEWEGING

Vijf vragen over
bloed geven

>4

VISIE SPRAK MET
RUBEN TERRYN,
DE ‘STRAATHOEKWERKER’
VAN DE NMBS

> 10

© Maarten Devoldere

NR 10 - DONDERDAG 3 JUNI 2021

Vanaf 9 juni

Terug naar kantoor
B ahnmül ler

Dat contact met de collega’s is belangrijk
voor Chris, maar door thuiswerk verloopt
dat stroever dan normaal. Permanent
thuiswerk is dus niet aan Chris besteed.
‘Je vervreemdt van je bedrijf en van je collega’s. Zeker voor jonge of nieuwe werknemers is het belangrijk dat ze collega’s
zien, om van elkaar te leren. Niet iedereen
wil thuiswerken. Iedereen moet gelijke
kansen krijgen, maar je moet de keuze
blijven krijgen om al dan niet thuis te werken.’

BEWEGING.NET

r ank

TWEEWEKELIJKSE UITGAVE

B ahnmül ler

Chris kijkt met gemengde gevoelens naar
de terugkeermomenten. ‘Ik blijf liever
thuis tot alles uitgeklaard is. Iedereen verwacht er veel van, maar ik heb er zo mijn
bedenkingen bij. Je zult inderdaad naar
kantoor kunnen, maar er zullen weinig
collega’s aanwezig zijn.’

r ank

Chris Moens (58) werkt bij Ontex
in het Oost-Vlaamse Buggenhout. Sinds maart 2020 werkt hij
onafgebroken thuis. ‘Ik ben altijd
al voorstander van thuiswerken geweest, maar ik heb mijn idee wel wat
moeten nuanceren. Alles hangt af van
de verdeling tussen thuiswerk en aanwezigheid op kantoor, maar ook van de individuele thuissituatie. Steekproeven op mijn
eigen takenpakket tonen dat ik productiever ben thuis dan op kantoor. Ik denk dat
veel mensen hun uiterste best hebben
gedaan om aan hun werkgever te tonen
dat ze het vertrouwen om thuis te werken
waard zijn.’

©F

‘Thuiswerk moet
keuze zijn’

©F

Voor wie het enigszins kan, is thuiswerk sinds maart vorig jaar de norm.
Omdat de coronacijfers gunstig evolueren, wordt het vanaf 9 juni mogelijk
om af en toe opnieuw naar je werkplek te gaan. Telewerk blijft wel verplicht, maar één keer per week mag je weer naar het werk. Daarbij mag
maximaal twintig procent van de werknemers aanwezig zijn, of maximaal
vijf personen bij kmo’s met minder dan tien werknemers. Die terugkeermomenten zijn overigens niet verplicht. Vanaf 1 juli is telewerk niet langer
verplicht, maar wel nog sterk aanbevolen.

CM.BE

‘De meesten
hebben nood
aan menselijk
contact’
Leen Ost (48) werkt al 26 jaar bij lingeriemaker Van de Velde. ‘Ik ben modeliste. Ik sta in voor de ontwikkeling van
de patronen. Dat gebeurt met tekenprogramma’s op de computer, maar
af en toe moet ik toch naar het bedrijf,
om de eerste modellen te beoordelen.
Je moet die voelen en zien, dat kun je
niet achter een laptop.’
Leen was in het begin van de corona
crisis even tijdelijk werkloos. ‘Sommige collecties werden stopgezet. Vorig jaar waren de winkels een hele tijd
dicht, en in sommige landen zijn de
winkels nog altijd niet helemaal open.
Sinds januari doe ik opnieuw mijn normale werk, nadat ik ook enkele maanden vrijwillig in de productielijnen heb
gewerkt.’

‘Voor de coronacrisis kon sporadisch
thuiswerk, maar niet structureel. Nu
hebben we bewezen dat het lukt. Men
is bezig om de protocollen voor thuiswerk te schrijven. Sowieso blijft thuiswerk een individueel verhaal. Voor
sommigen lukt het beter dan voor
anderen. De meesten hebben toch
wel nood aan menselijk contact. Zeker
wie niet of weinig naar kantoor mocht,
kijkt ernaar uit om weer naar het werk
te gaan. De puzzels voor de terugkeermomenten worden nu gelegd. Gelukkig heeft de werkgever wel moeite gedaan om het contact tussen collega’s
mogelijk te houden. Zo werd er al een
online quiz georganiseerd, en kregen
we een pakketje met koekjes, voor een
digitale koffiepauze.’
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VAN DE WEEK

OOK ONTEVREDEN?
DOE HET DAN ZELF!

DE QUOTE

PETER WOUTERS VOORZITTER BEWEGING.NET

B

ekroop jou de voorbije weken ook dat vervelende gevoel? Een gevoel dat mensen die ontevreden zijn
zoveel aandacht krijgen. Ontevreden
over de snelheid van de vaccinaties,
over de werkzaamheid van het vaccin,
over de regels tijdens de versoepelingen, over het aantal mensen dat je
mag ontmoeten … Maar ook aandacht
voor het geweld dat blijkbaar nodig is
om het bestaan van een virus te ontkennen, het geweld dat blijkbaar nodig is om virologen te laten zwijgen …
Onze media lijken zelfs te suggereren
dat als je tegen de aanpak van het virus bent, je ook extreemrechts moet
zijn. Alsof een virus zich daar iets van
aantrekt …
Ik herken dat gevoel. Ik vind het ook
jammer dat die uitlatingen zoveel
aandacht krijgen. Natuurlijk is dit een
zware periode. In de eerste plaats
voor wie vrienden en familie heeft
verloren door Covid-19. Daarnaast
ook voor wie door de maatregelen
getroffen wordt in het inkomen. En
natuurlijk kijk ik uit naar een periode
van ontspanning en ‘bevrijding’. Binnenkort mag ik mijn eerste vaccin
gaan halen: mijn deeltje van de oplossing.

de uitzondering en te weinig de massa kiest in haar artikels. Dat is jammer. Maar meer dan dat: ontevreden
zijn is helemaal niet zo bijzonder. Het
gevoel dat iets beter kan en moet is
zelfs normaal. Alleen: dat is pas de
eerste stap.
De tweede stap is wat je ermee doet.
En daar, beste lezer, heb ik een mooi
voorstel. Sluit je aan bij groepen die
voor oplossingen zorgen. Ik geef er
drie, waar je zomaar kan bij aansluiten en die je een concrete stap vooruit kunnen helpen. Onze vakbond, het
ACV, is het eerste voorbeeld. Al meer
dan honderd jaar zorgt het ACV voor
concrete oplossingen in bedrijven,
maar ook in alle overleg waaraan ze
mee deelnemen. Onderschat hen
niet: ze zijn keihard in de analyse,
maar bieden antwoorden en zorgen
ervoor dat je zelf mee kunt denken
en werken. Het tweede voorbeeld zijn
onze lokale groepen en projecten van
beweging.net. Zij houden lokaal, maar
ook bovenlokaal de politiek een spiegel voor. Opnieuw met harde feiten en
met echte verhalen van mensen zoals
jij maken ze plannen voor verbetering.
Ideaal om je bij aan te sluiten als je
verontwaardiging wil omzetten in actie en oplossingen. Een derde voorbeeld geef ik graag met onze partner

WSM. Vroeger noemden we hen Wereldsolidariteit. Omdat steeds meer
vraagstukken internationaal zijn,
geven zij plaats aan mensen die op
wereldschaal willen meedenken over
en meewerken aan rechtvaardigheid..
Alle sociaal-culturele partners hebben een internationale werking en
gaan graag aan de slag met mensen
die ideeën hebben over hoe het beter
kan.

‘Ergens moet toch een
middenweg liggen? Dat
mis ik vandaag heel erg:
we komen elkaar niet
meer tegen in het
midden. Waarom moet
Greta Thunberg ofwel je
beste vriendin zijn ofwel
de baarlijke duivel? Ze
kan toch gewoon een
stem zijn in het debat?’
Radiomaker Tom De Cock
in Het Nieuwsblad

‘Het gevoel dat iets beter
kan en moet is normaal.
Alleen: dat is pas de eerste
stap’
Je ziet het: ontevredenheid hoeft
geen knagend gevoel te zijn. Het is
een start van engagement en een
doe-het-zelfmentaliteit. En onze eigen organisaties staan open voor jou
als je dat wilt. De periode dat je enkel op jezelf was aangewezen lijkt nu
stilaan voorbij. Binnenkort kun je met
al je energie aan de slag en mee voor
oplossingen zorgen.
Nu nog de media overtuigen dat ze
aandacht moeten geven aan die oplossingen. In het Frans zeggen ze:
‘Allez, engagez-vous’.

Als ik nadenk over waar al die aandacht toch is vandaan gekomen, dan
voel ik dat onze media als groep
journalisten te veel voor
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Ruim acht op de tien werknemers is bereid
om tijdens ziekteverlof tóch iets voor het
werk te doen, wanneer dat enigszins mogelijk is. Dat blijkt uit een onderzoek van
Mensura en Certimed. Of dat echt verstandig is, is maar de vraag.

M/V/X VAN DE WEEK

Larisa Alwin
De rechter oordeelde dat NederlandsBritse oliemaatschappij Shell de uitstoot van CO2 snel moet terugbrengen.
Voor het eerst moet een bedrijf zijn
beleid in lijn brengen met het Klimaatakkoord van Parijs.
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Nemen werkgevers hun verantwoordelijkheid in SWT-debat?

Deze mensen verdienen
een waardig loopbaaneinde
Voor veel werknemers met een lange staat van dienst wordt de nood aan een menselijke eindeloopbaanregeling steeds dringender.
Op 30 juni lopen de akkoorden af die het mogelijk maken om af te wijken van de algemene regels voor SWT (het vroegere brugpensioen).
Al sinds 1 januari zijn bij gebrek aan sociaal akkoord geen landingsbanen onder de 60 meer mogelijk.
TEKST AN-SOFIE BESSEMANS EN DOMINIC ZEHNDER FOTO’S GUY PUT TEMANS

‘Zware dobber’

‘Hoop op duidelijkheid’

Walter Mariën (58) werkt in de bouwsector. Hij
is sinds zijn zeventiende aan de slag. ‘Ik kon
eigenlijk al op 55 voor een landingsbaan kiezen, maar wou nog niet. Omdat de regeling
afgeschaft werd, heb ik alsnog een vier vijfde
landingsbaan aangevraagd toen ik 56 was. Ik
besef nu pas wat ik tevoren gemist heb.’

Luc Van Den Broeck (58) werkt 36 jaar bij busen voertuigbouwer Van Hool in Lier. ‘Ik heb alle
stappen van de productielijn doorlopen. Dat was
toen nog de traditie binnen het bedrijf.’

‘Ik werk in de wegenbouw, geen lichte arbeid.
We staan vroeg op en zijn laat thuis. Vanaf een
bepaalde leeftijd begint dat te wegen. In mijn
vrije tijd ga ik fietsen en help ik mijn dochter
en mijn zoon. We gaan nu al eens vaker een
weekendje weg, want je weet nooit wanneer
het einde er is. Je wil genieten zolang je kan.’
Omdat het akkoord afloopt eind juni en Walter
in augustus jarig is, kan hij mogelijk niet op
SWT. ‘Een zware dobber. Het is wachten op de
cao. De bazen werken tegen, maar er zal wel
eens een einde aan komen. Voor de jongens
die 59 worden, is het nu geen prettig moment.’

‘Het is absoluut niet zo dat ik op SWT wil vertrekken omdat ik mijn werk niet graag doe. Mijn
werk is en was een heel belangrijk deel van mijn
leven. Ik heb al die jaren hard en graag gewerkt,
maar ik wil nu nog van mijn gezin, familie en
vrienden genieten. Voor je het weet kan het gedaan zijn’, vertelt Luc.
De papieren voor zijn SWT-aanvraag liggen alvast klaar. ‘Ik hoop dat er zo snel mogelijk duidelijkheid geschept wordt. Dan kan ik tenminste
mijn toekomst beginnen te plannen. Ik begrijp
dat er momenteel een boel andere belangrijke
zaken spelen, maar wij hebben ook het recht om
te weten waar we aan toe zijn.’

‘Proper afscheid’

‘Financiële aderlating’

Danny Aerts (58) is al meer dan 35 jaar aan de
slag bij Tecnubel, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het onderhoud van nucleaire installaties. ‘Ik heb diverse taken uitgevoerd, van
ontmanteling tot schoonmaak van labo’s. Pas
op, dat is geen simpele job. Er zijn veel risico’s
aan verbonden, zoals radioactieve straling.
Gelukkig ben ik zelf altijd gespaard gebleven
van ernstige incidenten.’

Rik Desmet trok op vijftienjarige leeftijd van de
schoolbanken het werkveld in. De voorbije 42
jaar werkte hij als meestergast op de productielijn van textielbedrijf Balta ITC Tielt. Door aanhoudende knieproblemen zit hij sinds vorig jaar
noodgedwongen thuis. ‘Ik moest meerdere operaties ondergaan, maar door corona werden die
steeds uitgesteld. Ik heb daarvoor een tijd lang
zware ontstekingsremmers genomen en aangepast werk gevraagd. Dat heeft eventjes geholpen, tot ik weer in de productie moest inspringen
omdat enkele collega’s waren uitgevallen.’

‘Ik werkte tot vorig jaar als ploegbaas nucleair onderhoud bij een extern bedrijf. Helaas
is Tecnubel dat contract eind vorig kwijtgespeeld aan een concurrent. Ik heb bovendien
sinds enkele jaren zware rugklachten, waardoor ik van de arbeidsarts geen zware lasten
meer mag tillen. Omdat het bedrijf mij helaas
geen aangepast werk kan aanbieden, werd
ik op technische werkloosheid gesteld. Mijn
werkgever stelde nu zelf voor om mij op SWT
te sturen. Zo zou ik toch op een propere manier afscheid kunnen nemen. Helaas is het nog
bang afwachten of dat nog mogelijk gaat zijn.’

Naast mensen zoals onze getuigen dreigen
ook oudere werknemers in een bedrijf in
herstructureringen of moeilijkheden uit
de boot te vallen. ‘We stevenen af op een sociaal bloedbad als er niet dringend nieuwe
afspraken komen’, waarschuwt William Van

Erdeghem, voorzitter van ACV-CSC METEA
naar aanleiding van 300 ontslagen bij
Commscope. ‘Voor de oudste getroffenen is
de kans op een nieuwe baan zeer klein.
Dankzij SWT vallen oudere werknemers die
worden afgedankt niet zomaar terug op een

Door de steeds veranderende afspraken omtrent
SWT viel Rik telkens weer uit de boot. ‘Het was
nochtans de bedoeling om op medisch SWT te
gaan,’ legt hij uit. ‘Maar mijn aanvraag bereikte
Fedris te laat, dus willen zij die niet meer behandelen. Mijn enige optie op dit moment is om
volgend jaar op vervroegd pensioen te vertrekken, al is dat een financiële aderlating. Daarom
hoop ik dat er snel een nieuwe cao komt, mét een
SWT-regeling.’

platte werkloosheidsuitkering – die na verloop van tijd daalt tot onder de armoedenorm
– maar hebben ze ook recht op een toeslag
van de werkgever die hen aan de deur zet.
Door die bijdrage is SWT bovendien veel interessanter voor de sociale zekerheid dan ge-

wone werkloosheid.’ Het nationale overleg
tussen werknemers- en werkgeversorganisaties over eindeloopbaanregelingen bood
bij het ter perse gaan van deze Visie nog geen
garanties. De ontslagronde bij Commscope
zet die onderhandelingen op scherp.
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5 vragen en antwoorden over bloed geven

Kleine moeite die levens redt
Vaak steken heel wat praktische vragen de kop op als je bloed
wilt geven. Nena Testelmans, woordvoerster van Rode KruisVlaanderen, beantwoordt vijf vragen over bloed doneren.

welke leeftijd
4 Tot
mag ik bloed geven?

‘Vroeger was er een maximumleeftijd,
maar die is twee jaar geleden afgeschaft.
Er is immers geen wetenschappelijke reden om een bepaalde maximumleeftijd te
hanteren. Er zijn wel enkele voorwaarden
waaraan je als donor moet voldoen. Je
eerste donatie moet voor je 66ste verjaardag gebeuren en vanaf je 66ste mag
je laatste donatie niet langer dan drie jaar
geleden zijn. Die extra maatregelen nemen we voor de veiligheid van de donoren.’

TEKS TEN MARION AUSSEMS, JOERI CLUDTS
EN MARJOLEIN CUVELIER
ILLUS TRATIE RUTGER VAN PARYS

als ik net ziek was?
1 Wat
Mag ik dan bloed geven?

‘De donorarts zal ook je individuele
gezondheidstoestand
controleren.
Een minimumleeftijd is er wel, je
moet minstens 18 jaar oud zijn.’

Nena Testelmans: ‘Dat hangt af van de
ziekte die je had. Zat je bijvoorbeeld met
een virale infectie zoals de griep? Dan mag
je veertien dagen na het verdwijnen van de
symptomen weer bloed geven. Ook als je
besmet was met Covid-19 moet je veertien
dagen wachten.’

tie. Had je wel klachten na het ontvangen van één van deze vaccins? Dan moet
je wachten tot een week na het verdwijnen
van de symptomen om bloed te doneren.
Daarom is het handig als je de datum
waarop je het vaccin krijgt en het merk van
dat vaccin noteert.’

‘Twijfel je of je bloed mag geven? Neem
dan een kijkje op onze website. Je vindt er
heel wat informatie over bloed doneren. Je
kunt er ook de donorzelftest invullen om
te ontdekken of je bloed mag geven. Ben
je er nog niet helemaal uit? Dan kun je het
navragen bij ons medisch secretariaat.’

‘Weet je niet meer welk vaccin je gekregen hebt? Werd je in het buitenland gevaccineerd met een ander vaccin dan
dat van Moderna, Pfizer, AstraZeneca of
Johnson&Johnson? Of nam je deel aan
een experimentele fase van de coronavaccinatie? Dan vragen we je om vier weken
te wachten met een donatie.’

2

Mag ik bloed geven als ik
net gevaccineerd ben tegen
Covid-19?

Kreeg je een Covidvaccin en ondervond je
daarvan geen klachten? Dan mag je bloed
geven vanaf de tweede dag na de vaccina-

is het verschil tussen
3 Wat
bloed geven en plasma of
bloedplaatjes geven?
‘Als je bloed komt geven, nemen we bloed
bij je af. Wanneer je plasma geeft, dan

krijg je al je bloedcellen terug. We houden
alleen het vloeibare deel over. Bij bloedplaatjes nemen we alleen deze bloedcellen
af, je andere bloedcellen geven we terug.
Je mag maximaal vier keer per jaar bloed
geven. Plasma en bloedplaatjes mag je om
de twee weken doneren, omdat je daarbij
geen rode bloedcellen schenkt.’
‘Ik help graag een paar misverstanden over plasma geven de wereld uit. Je
wordt bijvoorbeeld niet geprikt met twee
naalden. En de naald om bloedplaatjes of
plasma te geven, is ook niet dikker dan de
naald waarmee we bloed nemen.’

BLOED GEVEN VERZWAKT JE WEERSTAND NIET
‘Elke gezonde persoon herstelt vlot van een donatie. De meeste bezigheden kan je hervatten’,
stelt professor dr. Philippe Vandekerckhove
van het Rode Kruis-Vlaanderen gerust.
‘De hoeveelheid vocht die je verliest bij een donatie vul je makkelijk aan door te drinken. Verder zit er altijd een grote voorraad witte bloedcellen en bloedplaatjes in je lichaam en ook
de productie van rode bloedcellen is continu
hoog. Ook je weerstand verzwakt niet door een
bloedafname. De hoeveelheid antilichamen in
je bloed is zo hoog dat een donatie daar nauwelijks effect op heeft.’
‘Rode bloedcellen worden tot 42 dagen bewaard in koelkasten. Plasma wordt ingevroren
en blijft drie jaar bruikbaar. Bloedplaatjes zijn
slechts vijf dagen houdbaar en bewaren we
op 22°C.’

Bloedgroep en ziektekiemen
‘Je kunt niet zomaar aan iedereen bloed geven
of van iedereen bloed ontvangen’, zegt Vandekerckhove. ‘Wie aan wie kan geven, hangt af
van je bloedgroep en je resusfactor. Je bloed-

groep bepaalt wie jouw bloed kan ontvangen.
Maar elke bloedgroep is broodnodig.’
Een veelgestelde vraag, zeker in coronatijden,
is of ziektekiemen doorgegeven worden via het
bloed. ‘Sommige virussen of bacteriën kunnen
via het bloed doorgegeven worden’, bevestigt
Vandekerckhove. ‘Denk bijvoorbeeld aan hiv of
hepatitis B. Daarom wordt elke donatie getest
op hiv, syfilis en hepatitis B en C. Maar het coronavirus bevindt zich niet in het bloed en kan
dus niet via een donatie doorgegeven worden.’

Voor wie?
‘Rode Kruis-Vlaanderen voorziet de bloedvoorziening voor Vlaamse en enkele Brusselse
ziekenhuizen’, verduidelijkt Vandekerckhove.
‘Zij gebruiken het voor transfusies voor onder
anderen patiënten tijdens een zware operatie,
kinderen met leukemie, personen met stollingsproblemen … Daarnaast wordt plasma
ook gebruikt als grondstof voor de productie
van levensreddende geneesmiddelen voor onder anderen patiënten met immuunstoornissen.’

‘Er gelden altijd enkele voorwaarden.
Aan elke kandidaat-donor stellen we vragen die bepalen of doneren veilig is. Bij
situaties die een verhoogd risico op via
bloed overdraagbare infectieziektes met
zich meebrengen, vragen we altijd om tijdelijk niet te doneren. Na seksueel hoogrisicocontact bedraagt de uitsteltermijn
bijvoorbeeld twaalf maanden.’

5 Waar kan ik doneren?

‘Verspreid over heel Vlaanderen zijn
er dertien vaste donorcentra. Daarnaast
organiseren we elke dag zo’n 15 mobiele
bloedinzamelingen. Ondanks de coronacrisis blijven die zo veel mogelijk doorgaan,
want bloed blijft elke dag nodig. Op onze
website vind je zowel de vaste donorcentra
als de mobiele bloedinzamelingen terug.’

>>> www.rodekruis.be

JULIE LOUBRY (38) GEEFT PLASMA EN BLOED

‘Ook in coronatijden blijft
het nodig’
‘Ik ben negen jaar geleden gestart met bloed geven,
na de geboorte van mijn oudste zoon Bas. Mijn
kinderen mochten ooit maar eens bloed nodig hebben.
Ik geef vooral plasma. Bloed geven is in tien minuutjes
gefikst, plasma geven duurt een halfuurtje. Je moet sowieso
een kwartiertje nog ter plaatse blijven, mocht je je niet goed voelen. Je
kunt dan even bekomen met een drankje. In coronatijden ben ik blijven
bloed geven. Dan voelde dat drankje haast als een cafémomentje (lacht),
uiteraard op anderhalve meter van de andere bloedgevers.’
‘Eigenlijk kan ik geen naalden zien, maar dat houdt me niet tegen. Ik
kijk gewoon weg en nadien leggen ze er schoon een doekske over. Aan
iedereen die twijfelt, het is een kleine moeite waarmee je levens redt.’
‘Mooi meegenomen: per keer dat je bloed geeft, krijg je een bonnetje.
Geef je plasma, dan krijg je er twee. In ruil mag je kermiskraamgewijs
leuke spullen uit de kast kiezen: strips, cinematickets, fietslichtjes ...’
‘Je kunt je makkelijk online registreren bij het Rode Kruis. Je kiest zelf je
afspraak en mocht er iets tussenkomen, kun je die wijzigen. Overdag te
druk? Weet dat er ook avonden zijn waarop je bloed kunt geven.’
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Na een dodelijk ongeval en de staking van artsen in opleiding:

Wat is er aan de hand met stages?
De symbolische stakingen van
artsen-specialisten in opleiding
die veel te lange werkdagen kloppen in Brusselse ziekenhuizen.
Het afschuwelijke nieuws over de
dood van een achttienjarige stagiair die alleen aan het werk was
in een elektriciteitscabine in een
Veurnse chocoladefabriek.
Gebeurtenissen die een tipje van
de sluier lichten over vaak onopgemerkt werk: de stage.
TEKST AN-SOFIE BESSEMANS
FOTO ID/FREDERIEK VANDE VELDE

E

en blinde vlek’, klinkt het bij Joke
Vrijs van Jong ACV. ‘Jongeren
met een studentencontract vinden de weg naar onze Infolijn
Studentenarbeid, maar nog te weinig stagiairs weten dat ze bij ons kunnen aankloppen met vragen of problemen. Als ze
ons wel weten te vinden, zijn het vaak verbijsterende verhalen. Bijvoorbeeld een zeventienjarige die stage liep in een woonen zorgcentrum waar corona uitbrak, en
die zich vragen stelde toen ze als enige
personeelslid geen test aangeboden
kreeg.’

Gebrekkig statuut
Het probleem begint vaak al met het statuut. Wie stage loopt die geen deel uitmaakt van een opleiding aan een erkende
onderwijsinstelling, valt niet onder een
studentenstatuut en is ook geen werkzoekende. De stage wordt misschien aangeprezen als een mooie werkervaring, maar
biedt geen garantie op een baan en telt
niet mee voor het recht op een werkloosheidsvergoeding. Soms hangt er wel een
bescheiden verloning aan vast, maar wie
niet op ondersteuning van zijn omgeving
kan rekenen, kan zich de stage eigenlijk
niet veroorloven, wat de afstand tot de
arbeidsmarkt voor bepaalde groepen nog
vergroot. Maar ook voor wie wel student
is, is een onbetaalde stage soms een probleem (zie kader).

Extra inspanningen
Van veel stagiairs wordt verwacht dat ze
zich extra inspannen. In het beste geval
gebeurt dat op een stageplek met voldoende leermogelijkheden en een correcte begeleiding. In de hoop om een vast contract
te versieren binnen het bedrijf of de organisatie, zetten stagiairs dan ook hun beste
beentje voor. Met ‘vrijwillige’ overuren
bijvoorbeeld. Waar stagiairs begeleiding
en waardering verdienen en gaandeweg
tijdens de stageperiode naar een ondersteunende rol kunnen groeien, worden ze
in veel sectoren vanaf dag één gewoonweg
ingepland als gratis werkkrachten. Dat
houdt risico’s in voor hun eigen veiligheid
en gezondheid, maar ook voor die van hun

Stagiairs en
arbeidsongevallen
Fedris, het federaal agentschap voor
beroepsrisico’s, registreerde:

1 218

arbeidsplaatsongevallen met
niet-betaalde
stagiairs in 2019
In het vaccinatiecentrum in Gent zijn stagiairs van de Arteveldehogeschool aan de slag.
Praktijkervaring opdoen tijdens de studie is een meerwaarde, als je goed begeleid wordt.

95% bleef

zonder gevolg

865

vrouwelijke stagiairs
overkwam een ongeval

STAGIAIRE ZOË GETUIGT

‘Het is moeilijk om zelf een vergoeding
te vragen op je stageplek.
Ze moeten mij nog beoordelen’
Zoë (25) is laatstejaarsstudente grafisch ontwerp in Gent. Haar moeder
betaalt haar kot, in de andere kosten
voorziet ze zelf met een studentenbaan die ze het jaar rond doet. ‘Het is
niet makkelijk om studeren en werken
te combineren’, geeft ze toe. De verplichte stage betekent voor haar tien
weken geen inkomsten. ‘Dat is frustrerend. Op mijn stageplek kan en doe ik
hetzelfde als een gewone werknemer,
want dankzij mijn studentenwerk in
mijn vakgebied heb ik veel ervaring.

collega’s of andere betrokkenen. Jong ACV
pleit dan ook voor een correcte begeleiding, opvolging en vergoeding.

Rechtvaardige beoordeling?
Extra problematisch is het als de opleiders tegelijkertijd ook beoordelaars en
toekomstige werkgevers zijn. Zij hebben
het lot van de stagiair dan volledig in han-

Alleen werk ik nu in een ander bedrijf,
voor andere klanten … en gratis.’ Ook
haar verplaatsing naar de stageplek
in Antwerpen wordt niet vergoed: ‘Volgens de school is dat niet verplicht.
Het is ook moeilijk om daar zelf naar
te vragen op je stageplek. Ze moeten
mij nog beoordelen.’ Zoë prijst zichzelf
gelukkig dat ze haar studentenwerk
zo makkelijk kon onderbreken. ‘Na de
stage mag ik de draad weer oppikken.
Maar het spaarpotje dat ik het afgelopen jaar had opgebouwd is wel leeg.’

den. Maar niet alleen bij assistenten in
ziekenhuizen duiken problemen op. Denk
maar aan een bedrijf dat de student onder
druk zet om naast zijn stage op dezelfde
werkplek ook met een vrijwilligersvergoeding aan de slag te gaan. ‘Dit is verboden,’
merkt Vrijs op, ‘want waar begint en eindigt de beoordeling van de stage? Het zet
de deur open naar problemen.’

tegenover

353 mannelijke

Het hoogste aantal
arbeidsplaatsongevallen
met niet-betaalde stagiairs
gebeurt in

de zorgsector

Wat zijn je rechten
als stagiair?
Kris Van Eyck, expert Welzijn op het
werk bij ACV, benadrukt enkele verplichtingen bij een stage: ‘Een stagiair
moet een onthaal krijgen met informatie en instructies, en duidelijke info over
mogelijke risico’s en de maatregelen
om die te voorkomen of te beperken.
Een stagiair heeft ook recht op voldoende en aangepaste vorming gericht op de
werkpost of functie. Vooraf moet men
kijken of de stagiair bekwaam is om
het werk veilig uit te voeren. De stagiair
moet ook werken onder begeleiding van
een ervaren werknemer.’

>>> www.chatmetisa.be
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VAN DEZE TIJD
HEIDI DEGERICKX
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BIJ DE VROUWENRAAD

Meer dan een doekje
voor het bloeden aub

W

aarom moet er in een goede actiefilm veel bloed vloeien, maar reageren we vol afgrijzen bij het zien
van enkele druppels op een
maandverband? Waarom worden generaties
jongeren grootgebracht in een fluistercultuur
en negatieve beeldvorming als het gaat over
hun maandstonden? Waarom leren kinderen te
laat en te beperkt over menstruatie? Moeten we
uitspraken zoals ‘je rode vlag hangt uit zeker?’
tijdens een discussie accepteren? Ik dacht het
niet.
Elk jaar op 28 mei, Wereld Menstruatiedag, willen we de strijd met alle taboes omtrent menstrueren in de schijnwerpers zetten. Want willen we iets doen aan menstruatiearmoede, dan
moeten we menstruatie bespreekbaar maken
én de aanwezigheid van menstruatieproducten
in toiletten normaliseren: op school, in het gemeentehuis of het theater, overal. Zeg nu eerlijk: waarom vinden we gratis toiletpapier voor
urine of stoelgang wel normaal en een maandverband of tampon voor bloed niet?
Menstruatieschaamte vloeit voort uit de reacties van anderen op het feit dat je ongecontroleerd bloed verliest. Je kunt het niet ophouden.
Dus word je al eens verrast, zeker tijdens je tienerjaren. Dat gebrek aan controle, de beperkte
kennis en de fluisterende reacties zorgde ervoor dat menstruatiearmoede lange tijd onzichtbaar bleef in Vlaanderen. Het onderzoek
van Caritas Vlaanderen bracht daar verandering
in: twaalf procent van alle meisjes tussen 12 en
25 jaar in Vlaanderen ontbreekt geld om geschikte producten te kopen. De publieke verontwaardiging was groot en de Vrouwenraad ging
over tot actie.
Vanuit de projectoproep ‘M²: Maak een einde
aan menstruatiearmoede!’ zijn sinds april vijftien lokale projecten verspreid over Vlaanderen
gestart. Naast de vele welzijns-, jeugd-, armoede- en vrouwenorganisaties zijn scholen een
belangrijke partner – en de jongeren zelf natuurlijk! Een nieuwe generatie jonge feministen
(V/X/M) staat vandaag op. Ze zijn niet alleen sociaalvoelend en gebeten door gendergelijkheid,
maar gaan ook radicaal voor een shift naar
duurzame menstruatieproducten. Want die zijn
goed voor het milieu en je portemonnee. Van
dubbel taboe naar dubbel gewonnen!

MARC LEEMANS VOORZITTER ACV

Het voorbije jaar was ‘tijdelijk’. Honderdduizenden
mensen werden tijdelijk werkloos. Ouders moesten tijdelijke oplossingen zoeken om de kinderen
op te vangen. Pendelaars werden aangemaand om
tijdelijk voltijds van thuis te werken. De files waren
tijdelijk helemaal verdwenen.
Ik hoorde van veel mensen tijdens deze coronacrisis dat ze tijd anders beleefden. Dat ze vaak minder druk voelden. Omdat heel veel dingen niet
meer mogelijk waren en er dus vaak veel tijd vrijkwam. Soms tot vervelens toe weliswaar, want
blijkbaar zijn we het niet meer gewend om wat
‘trager’ te leven. Maar veel mensen ervaren dit
ook als positief.
‘Tijd, dat ligt niet op het schap in een of andere
winkel.’ En kun je dus niet kopen. Dat hoor je wel
vaker. Tijd tikt weliswaar, maar kloppen doet deze
uitspraak niet. Want tijd kun je wel kopen. Wie rijk
genoeg is, kan zelf kiezen hoeveel hij werkt. En dus
hoeveel tijd hij heeft voor andere dingen. Het hoeft
zelfs geen extreme vormen — de miljardair die een
luilekkerleventje leidt op een exotisch privé-eilandje — aan te nemen. Dat mechanisme speelt
ook bijvoorbeeld in het opnemen van tijdkrediet.
Het is niet voor elk gezin financieel haalbaar dat
een van de partners minder gaat werken, het gezinsinkomen laat dat vaak niet toe. Daarom is het
belangrijk dat uitkeringen voor tijdkrediet verhogen, zeker voor alleenstaanden.
Zelf over hun tijd kunnen beschikken is voor werknemers trouwens niet alleen een kwestie van geld.
Maar ook van recht. Daarom is het goed dat er in
het parlement nu uitzicht is op een uitbreiding van
het rouwverlof. Wie zijn partner of een kind verliest, krijgt nu drie dagen klein verlet. Dat volstaat

FISCAAL ATTEST

Terugbetaling kinderopvang
Werknemers in PSC 149.01 (elektriciens), PSC 149.02 (koetswerk), PSC 149.04 (metaalhandel), PC 112 (garages) en PC
111 (metaal) hebben recht op een tegemoetkoming voor hun
kosten voor kinderopvang.
De werknemers moeten het formulier N14 bezorgen aan het
Sociaal Fonds. Dat formulier is te vinden op www.volta-org.
be (PSC 149.01), www.febelcar.be/sociaal-fonds (PSC 149.02)
en www.traxio.be (PC112 en PSC 149.04). Werknemers van PC
111 moeten formulier FM3 invullen, dat te vinden is op www.
fondsmet.be. De terugbetaling gebeurt op basis van het fiscaal attest met de uitgaven voor de kinderopvang waarop de
dagen opvang worden vermeld voor het jaar voorafgaand aan
het jaar waarin het attest werd uitgereikt. Dat attest krijg je
van je erkende kinderopvang.

niet eens om alles wat bij een overlijden komt kijken praktisch te regelen. Laat staan voor het rouwen zelf. Dat wordt binnenkort, met tien dagen
rouwverlof, waarschijnlijk wat beter omkaderd.
Maar er zijn nog wel wat dingen op te lossen. Zo
hebben werknemers in ondernemingen met minder dan elf werknemers geen recht op tijdkrediet.
Hen moet tijdkrediet als gunst worden toegestaan
door de baas. Dat is echt niet meer van deze tijd.
Tijdkrediet kan je trouwens alleen nog maar opnemen om een opleiding te volgen of om voor iemand
anders te zorgen. Dat zou wel wat meer mogen
zijn. Grootouderverlof bijvoorbeeld.

‘Tijd kun je wel kopen. Wie rijk
genoeg is, kan zelf kiezen
hoeveel hij werkt’
Het zal niet verbazen dat tijd in het verleden altijd
heeft gespeeld in het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden. De vijfdaagse werkweek, de
achturenwerkdag, betaalde vakantie, tijdkrediet,
ouderschapsverlof … En tijd zal dat blijven doen.
Op dit eigenste moment, wanneer we onderhandelen over het recht op landingsbanen vanaf 55 na
jaren van hard werk. Maar ook wanneer straks, in
de nasleep van de epidemie, sommige bedrijven
zullen moeten herstructureren. En arbeidstijd kan
worden herverdeeld zodat meer mensen toch aan
het werk kunnen blijven.

SYNDICALE PREMIEKAART

Sociaal voordeel bouw
Het Fonds voor Bestaanszekerheid Constructiv verzendt momenteel de syndicale premiekaart voor 2021 naar arbeiders
uit de bouwsector. De premie bedraagt € 0,6652 per gepresteerde of gelijkgestelde dag tijdens de referteperiode (van 1
april 2020 tot en met 31 maart 2021) met een maximum van
145 euro.
De uitbetaling van de syndicale premie is voorzien vanaf
maandag 14 juni 2021. Je kunt de ingevulde premiekaart afgeven in een ACV-dienstencentrum of een secretariaat van
ACV bouw - industrie & energie. Zij zorgen voor de opvolging.

ACTUEEL
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‘Een kaalslag van het openbaarvervoersaanbod’

Eén op de vijf bushaltes
in Vlaanderen bedreigd
Door het nieuwe decreet basisbereikbaarheid van de Vlaamse regering zouden in 2022 één op de vijf
haltes van De Lijn op de schop
gaan. Vooral landelijke gebieden
lijken in de klappen te delen. Maar
ook in stedelijke netten wordt stevig gesnoeid. En dat in een tijd
waarin duurzame mobiliteit een
steeds belangrijkere rol krijgt. Wat
voor gevolgen heeft die ingreep op
zowel reizigers als werknemers
van de vervoersmaatschappij?

nen klaarliggen’, klinkt het bij Jo Van der
Herten, teamverantwoordelijke De Lijn
van ACV Openbare Diensten. ‘Wat wel al
vaststaat, is het schrappen van 45 bediendenposities bij de centrales van de Belbus.
Voor zeker 35 van hen is er op dit moment
nog geen oplossing. Ik vrees dat het geen
evidentie wordt om voor iedereen een passende functie binnen De Lijn te vinden.’

Aanhoudende besparingen

TEKST DOMINIC ZEHNDER
FOTO ID/PHILIP VANOUTRIVE

O

p dit moment telt Vlaanderen om
en bij de 36 000 bus- en tramhaltes. Daarvan dreigen er volgend
jaar meer dan 7 000 te verdwijnen. Volgens de Vlaamse overheid liggen
de haltes nu te dicht bij elkaar, waardoor
bussen te vaak moeten stoppen en het
verkeer niet vlot kan doorstromen. Door
het aantal haltes zowel in stadscentra als
in landelijke gebieden drastisch te verminderen, zou het openbaar vervoer efficiënter en sneller moeten worden.
Peter Thoelen, woordvoerder van reizigersorganisatie TreinTramBus, kijkt kritisch naar de geplande hervorming van
het vervoersnet: ‘Ofwel wordt een halte
goed gebruikt en dan kun je deze niet
afschaffen. Ofwel worden haltes niet of
slechts weinig gebruikt, maar dan verliezen de bussen daar vandaag ook geen

Peter Thoelen (TreinTramBus): ‘In de praktijk zullen de kleinere gemeenten die wat
verder van drukke verkeersaders liggen het grootste slachtoffer worden.’

tijd. Bovendien zal de reistijd van deur tot
deur toenemen, door een langere fiets- of
wandelafstand tot aan de haltes die overblijven.’

Dreigende vervoersarmoede
Het afschaffen van de bushaltes heeft tot
gevolg dat de huidige buslijnen grondig
hertekend worden. Daarbij werd volgens
TreinTramBus weinig rekening gehouden
met de noden van reizigers: ‘Er is een
fundamenteel gebrek aan inspraak en er
heerst bovendien weinig transparantie.
Reizigers of organisaties die het platteland
vertegenwoordigen, werden nauwelijks
bevraagd over de invulling van het nieuwe
vervoersplan.’

‘In de praktijk zullen de kleinere gemeenten en deelgemeenten die wat verder van
drukke verkeersaders liggen het grootste
slachtoffer worden. We vrezen daar voor
een echte kaalslag van het openbaarvervoersaanbod. Bewoners van landelijke
gemeenten dreigen in vervoersarmoede
terecht te komen’, aldus Thoelen.

300 banen op de helling
Niet alleen de reiziger zal de gevolgen van
de geplande veranderingen voelen. Ook
bij De Lijn zetten ze zich schrap voor de
komende hervorming. ‘Er staan tot 300
banen op de helling. Op dit moment is de
echte impact nog moeilijk in te schatten,
omdat er nog steeds geen definitieve plan-

De aanhoudende besparingspolitiek van
de Vlaamse regering zorgt volgens Van der
Herten voor een hoogst onzekere toekomst
van de dienstverlening. ‘Je kunt niet jaar
na jaar besparen en nog steeds dezelfde
service verwachten. Als je in haltes, lijnen
en de dienstregeling gaat snoeien, maak
je de aantrekkelijkheid van het openbaar
vervoer kleiner. Dan moet je als overheid
ook niet verbaasd zijn als mensen de bus
links laten liggen en voor andere, minder
duurzame vervoersmiddelen kiezen.’
‘Er wordt vaak naar De Lijn gewezen wanneer haltes worden geschrapt of het aanbod wijzigt, maar het is eigenlijk de politiek die beslist. De Lijn is steeds meer
verkommerd tot exploitant die op belangrijke domeinen nog maar weinig inspraak
krijgt’, voegt Van der Herten toe. Vlaams
mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open
Vld) heeft intussen laten weten dat het huidige vervoersaanbod – inclusief alle haltes
en lijnen – voorlopig aangehouden wordt,
tot de definitieve start van het nieuwe vervoersplan. Een exacte datum daarvoor
ontbreekt echter nog.

een zomer boordevol mobiele vrijheid
Met de zomer in zicht voel je vast weer de goesting om volop buiten te bewegen
en te sporten. Goed helpt jou ondersteund, gezond en gemotiveerd op weg.

maak een afspraak en kom testen tijdens
onze mobiliteitsdagen van 7 t.e.m. 12 juni
Je krijgt professioneel advies op maat en kan het aanbod actief
rolstoelen en scooters uittesten. Ontdek ook onze interessante
acties: bij aankoop van een van de geselecteerde actief rolstoelen,
aankoppelwielen of duwondersteuningen krijg je een of meerdere
opties of accessoires cadeau.

test
en
kies

demo
en
acties

aankoppelwielen
en
duwondersteuning

scooters, van klein en
plooibaar tot robuust
voor verre afstanden

Ontdek al onze promoties en maak je afspraak via www.goed.be/mobidagen of 03 205 69 24.
Niet vrij tijdens de mobiliteitsdagen? Een afspraak op een ander moment is perfect mogelijk.

www.goed.be/mobiliteit

-35%

voor CM-leden

drempels
en
oprijgoten
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Extern schoonmaakpersoneel
loopt coronapremie mis

‘Totaal gebrek
aan respect’

In december kende de regering het ziekenhuispersoneel een
aanmoedigingspremie toe. Eén groep werd daarbij over het
hoofd gezien: het schoonmaakpersoneel dat in onderaanneming werkt. Nochtans zorgden zij ervoor dat ook in de drukste periodes de Covidafdelingen kraaknet waren.
Het hoeft geen betoog dat de voorbije vijftien maanden in de ziekenhuizen bijzonder zwaar waren, zowel fysiek als mentaal. De aanmoedigingspremie die de regering-De Croo eind 2020 toekende aan het
ziekenhuispersoneel, kwam dan ook als een welgekomen blijk van
appreciatie. Alleen, niet iedereen die in een ziekenhuis werkt, bleek
in aanmerking te komen. Schoonmaakpersoneel dat via een externe
firma in een ziekenhuis werkt, viel uit de boot. Onaanvaardbaar, vindt
ACV Voeding en Diensten. ‘Deze schoonmakers doen hetzelfde werk
als de schoonmakers die wel in loondienst zijn bij een ziekenhuis’, zegt
Gaetan Stas van ACV Voeding en Diensten. ‘Zij kiezen er ook niet voor
om uitbesteed werk te doen. Er zijn zelfs enkele ziekenhuizen waar zowel eigen schoonmaakpersoneel als externe schoonmakers werken.
De ene krijgt wel een premie, de andere niet. Dat klopt niet.’
In totaal gaat het om een duizendtal mensen. Om de mistoestand aan
te kaarten, werd vorige week actiegevoerd. ‘Vanuit de politiek klonk
eerder al het argument dat ergens grenzen moesten worden getrokken, en dat die grens het eigen personeelsbestand van de ziekenhuizen was. Sindsdien blijft het muisstil vanuit de politieke hoek. Dat is
een totaal gebrek aan respect. Wij laten het schoonmaakpersoneel
niet los, en zullen druk blijven zetten om dit onrecht aan te pakken.’

Dag van de Mantelzorg

Een feestelijk
online programma
Op 23 juni is het Dag van de Mantelzorg. Die dag staat in
het teken van iedereen die (mee) de zorg voor iemand
opneemt: voor vader en moeder die wat ouder worden, voor
een zieke partner, voor een kind met een beperking, voor
een buur die moeilijk ter been is ...
In coronatijd hebben de mantelzorgers nog zoveel meer inspanningen gedaan. Samana wil hen daarvoor bedanken en steekt hen een
extra hart onder de riem met een gevarieerd gratis online programma. Van een interessante lezing met een streepje muziek over een
kookworkshop en verhalen tot een show met illusionist. Goed voor
een hele dag info en ontspanning.
9.30 – 10.15 u: Auteur Frauke Cosaert van het boek ‘Zorgenmeisje,
levenslang mantelzorger’ vertelt over wat het met je doet als je kind
extra zorg nodig heeft.
11 – 12 u: VertelSter Marijke Goossens verweeft magie en een beetje
waarheid in een boeiend verhaal.
13 - 14 u: Stoelyoga met Siel Van Eekert.
14.30 – 15.30 u: Zomers digitaal concert door Stijn Moekaers.
16 – 17 u: Gezonde kookworkshop met Njam-chef en diëtist Michaël Sels.
19 – 20 u: Kasper Bormas, onderzoeker naar dementie, licht toe hoe
je betekenisvol blijft communiceren met mensen met dementie.
20.15 – 21 u: Online show met mentalist Piet Kusters.

>>> Schrijf je vooraf in voor een of meerdere gratis sessies.
www.samana.be/dagvandemantelzorg

MADE IN BELGIUM
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FOTO JAMES ARTHUR
TEKS T SIMON BELLENS

Onderzoekscentrum Imec
Met hoofdzetel in Leuven en onderzoeksgroepen in
Gent, Antwerpen, Genk, en in Nederland, Taiwan en de
Verenigde Staten
Werkt aan innovatieve nano-elektronica en digitale
technologie voor bijvoorbeeld microchips of artificiële
intelligentie; met toepassingen in duurzame energie,
mobiliteit … of zelfs voor kankerbehandelingen
Ondersteunt daarmee zowel de publieke als private
sector in Vlaanderen
Opgericht in 1984 als onafhankelijk
onderzoekscentrum op initiatief van de Vlaamse
regering, met de bedoeling om van Vlaanderen een
‘slimme duurzame regio’ te maken
Ruim 3 000 mensen doen Imec in Leuven draaien

100 %

Belgische
technologie
Rachid El Bouk (26)
PROCESS OPERATOR

‘Op de silicium wafers (zoals de dunne spiegelachtige schaal op de foto, red.) brengen wij
verschillende lagen aan die nodig zijn om chips
te maken. Op elke wafer staan wel 25 tot 100 chips
waarmee wetenschappers die nanochips onderzoeken aan de slag gaan. We werken met computergestuurde
machines, maar soms zijn ook manuele handelingen nodig,
als we er bijvoorbeeld een laag met chemicaliën weer afnemen. Alles moet erg nauwkeuring op nanoschaal gebeuren.
Als er iets fout loopt, gaat niet alleen veel geld verloren, maar
ook een stuk wafer. Elk deel is uniek. Zelf weten we eigenlijk weinig van wat er op die chips staat. Er is ook een zekere
geheimhouding nodig tegenover de concurrentie. Toen ik hier
drie jaar geleden begon, was dat allemaal onbegrijpelijk voor
mij. Maar door elke dag te werken met de software die we gebruiken, leer je bij. En je blijft bijleren, want de technologie
staat nooit stil.’

Jérémie Devaleriola (25)
HARDWARE ENGINEER

‘In mijn studie elektromechanica had ik me eigenlijk toegespitst op de auto-industrie, maar
toen ik hier acht maanden geleden begon, bleek
dat een heel andere wereld. Daar blijf je nagenoeg
een hele carrière lang een specifiek onderdeel ontwerpen,
bijvoorbeeld een schokdemper. Hier ben ik met een team
verantwoordelijk voor verschillende tools en machines en
moeten we problemen opsporen en ingrijpen als iets niet optimaal werkt. Het leukst is wanneer we verbeteringen kunnen aanbrengen aan machines of processen. Onder hardware
engineers is er in Imec ook wel een beetje een wedstrijd rond
improvement ideas. Het beste idee krijgt jaarlijks een beloning, zoals een Fnac-bon.’
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VRAAG EN ANTWOORD

NMBS zet stationshoekwerker in

‘Het station, verblijfplaats voor
mensen zonder bestemming’
Dagelijks passeren meer dan 900 000 reizigers een
Belgisch station. Vaak zijn ze gehaast, op weg naar het
werk, een afspraak, op uitstap ... Onzichtbaar in al die
gejaagdheid zijn de mensen zonder bestemming.
Ruben Terryn neemt bewust de tijd om stil te staan in
het station en hen aan te spreken. Als terreindeskundige van NMBS bekommert hij zich over die andere stationgasten. ‘Een station is voor mensen vaak nog de
laatste plek waar ze heen kunnen.’
TEKS T NILS DE NEUBOURG
FOTO MAARTEN DEVOLDERE

I

n het station treffen mensen met verschillende
achtergronden elkaar, het is zo een afspiegeling
van onze samenleving.’ Ruben Terryn kijkt anders naar het treinstation dan de gehaaste reiziger. Als sociaal werker bij de NMBS zijn de Vlaamse
stations zijn werkterrein. ‘Noem me maar gerust
een stationshoekwerker. Zoals straathoekwerkers
spreek ik ook over onze gasten, alleen in mijn geval
in en rond het station.’
‘Reizigers zijn zich niet bewust van wat er zich achter de schermen van een station allemaal afspeelt.
Mensen komen aan of vertrekken, er is het personeel, van treinbegeleiders tot veiligheidsmensen,
maar ook de ondernemers met koffiebarretjes tot
multinationals. Het station is niet alleen een plaats
voor reizigers maar ook vaak een verblijfplaats voor
mensen zonder bestemming. Ik wil vooral met iedereen contact hebben, niet alleen met de kwetsbare mensen die ik zelf benader, maar ook met de
mensen van bijvoorbeeld de Starbucks. Ik zie dingen
die anderen niet zien waardoor ik frustraties kan
wegnemen.’
Over welke frustraties heb je het dan?
‘Iedere dag zie je bijvoorbeeld dakloze mensen op
hetzelfde uur verzamelen. Dat maakt personeel of
reizigers soms wat argwanend. Maar ik weet dat
gasten vaak samenkomen om naar de nachtopvang
te bellen om een slaapplaats te regelen. Vroeger
gebeurde dat bij een telefooncel, tegenwoordig bij
iemand met een gsm. Ik ben er dan om uit te leggen
dat iedereen daarna weer z’n eigen gang gaat.’
‘Een station is voor mensen vaak nog de laatste plek
waar ze heen kunnen. In principe is iedereen er welkom, want het is een openbare plaats. Als je rondzwerft of moeilijk de weg vindt naar de reguliere zorg
of opvang, dan is er de aantrekkingskracht van het

‘Als ik in deze periode mensen met veel
bagage zie sleuren in het station, gaan mijn
voelsprieten al omhoog’
RUBEN TERRYN, STATIONSHOEKWERKER

Stationshoekwerker Ruben Terryn: ‘Daklozen zijn voor mij een heel belangrijke groep.’

station. Of je staat op een wachtlijst voor een toekomstige woonst, dan moet je die tijd overbruggen.
Het zijn voor NMBS dan misschien geen klanten in
de strikte zin, maar het zijn wel allemaal gasten die
we niet zomaar kunnen negeren.’
Je spreekt over dak- of thuislozen. Focus je alleen
op die groep?
‘Dat is voor mij toch een héél belangrijke groep.
Maar ook anderen krijgen mijn aandacht. Je hebt bijvoorbeeld gasten die nog maar net uit de gevangenis
komen en zonder plan in het station aanspoelen. Ook
benader ik jongeren die vaak rondhangen in onze
stations. Rondhangen is natuurlijk niet verboden,
maar sommige reizigers voelen zich niet altijd op
hun gemak wanneer groepjes jongeren samenscholen aan de stationsuitgang. Een oplossing is dan om
vaak gewoon af te spreken om op een andere plaats
te gaan staan. Door te praten kun je veel zaken oplossen. Dan merk je dat het soms jongeren zijn die
een moeilijke thuissituatie hebben en eigenlijk geen
andere plek vinden om tijd door te brengen.’
Kijk jij met een andere blik naar de mensen in en
rond een station?
‘Er is wel sprake van beroepsmisvorming. (lacht)
Als ik in deze periode mensen met veel bagage zie
sleuren in het station, gaan mijn voelsprieten al
omhoog. Want met corona zag je minder vakantie-

reizigers met veel bagage. De kans is dus groot dat
het iemand is die geconfronteerd werd met een uithuiszetting, partnergeweld of iets anders. In eerste
instantie kan ik niet veel doen, maar ik probeer wel
hun aandacht te trekken. Daar ben ik ondertussen
heel creatief in geworden.’

‘Samen hebben we het vaak over
dromen of mooie herinneringen’
RUBEN TERRYN, STATIONSHOEKWERKER

Wordt daar niet met argwaan op gereageerd?
‘Dat gebeurt, maar het valt me toch op hoe snel
mensen eigenlijk over hun miserie vertellen. Dat
vind ik telkens bewonderenswaardig, want eigenlijk
ben ik een wildvreemde. Vooral empathisch luisteren naar de ander, kan al heel veel betekenen.’
Misschien ben jij ook wel de eerste persoon die
vraagt hoe het gaat?
‘Dat is inderdaad soms de reactie die ik krijg. Ik ben
de eerste die ze in twee weken of soms zelfs twee
maanden spreken. Eigenlijk vragen we gewoon te
weinig aan elkaar hoe het gaat. Voor mij is dat ondertussen een automatisme geworden. Ik vraag
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ZO
ZIT DAT
BE-ALERT

Hoe krijg ik info bij noodsituaties?
vaak en meestal in het West-Vlaams: Oe wist met joen?
Neen, oe wist eigenlijk echt met joen?’
Dat is toch ook een enorme druk op jouw schouders,
om als de eerste en enige hulpverlener zo iemand
proberen te helpen?
‘Ik weet dat je nooit alle verwachtingen zal kunnen inlossen. Al hou ik mezelf wel vaak voor dat iedere persoon een uitzondering op de regel kan zijn, dat die ene
keer wel snel hulp geboden kan worden. Samen klampen we dan een dienst aan tot we een oplossing vinden.
Zo vraagt Antwerpen dat nieuwkomers al enige tijd in
de stad verblijven voor ze hulp kunnen krijgen. Dan kan
ik vanuit NMBS aangeven dat die persoon inderdaad al
een tijd in ons station in de stad vertoeft. Zo help ik iedereen vooruit en wordt het station geen eindbestemming voor die persoon.’

Bij een noodsituatie wil jouw gemeente, provincie of de FOD Binnenlandse Zaken je snel en duidelijk aanbevelingen geven, waar je
ook bent. Zo weet je wat je moet
doen om jezelf en je omgeving in
veiligheid te brengen.
Als je je inschrijft op BE-Alert ontvang je in een noodsituatie gratis
een sms, een gesproken bericht via
een vaste telefoonlijn of een e-mail.
Je hoeft dus geen smartphone te
hebben.

Een burgemeester, gouverneur of
minister activeert BE-Alert om een
bericht uit te sturen naar elke burger op wie de situatie impact heeft.
Zo kan je bijvoorbeeld aangeraden
worden om ramen en deuren te
sluiten bij een brand in de buurt,
om te schuilen of te evacueren, of
om jodiumtabletten in te nemen na
een nucleair ongeval. Ook krijg je
na een Overlegcomité een overzicht
van nieuwe coronamaatregelen of
versoepelingen.

De BE-Alertservice is operationeel
in heel België en werkt afhankelijk
van de situatie aanvullend op deuraan-deurbezoek, de luidspreker of
sirene van de hulpdiensten op het
terrein, de sociale media van je gemeente, provincie of het Nationaal
Crisiscentrum, en traditionele media als radio en televisie.

>>> Aanmelden kan via
www.be-alert.be.

CORONA
Je bent dus vanuit NMBS ook een brugfiguur tussen
kwetsbare mensen en organisaties en overheden?
‘Het gebeurt wel eens dat een OCMW op zoek is naar
iemand die ik misschien ken. Dan bellen ze mij: we zijn
iemand kwijt. Ze weten dat ik die persoon waarschijnlijk wel kan vinden. Dat ik sociaal werk doe vanuit een
niet-sociale organisatie beschouw ik soms net als een
voordeel. Ik heb de kans om breder te kijken dan één
problematiek of één plek.’
Zouden ook andere bedrijven of organisaties die in
wezen geen sociale rol spelen, toch een meerwaarde
kunnen bieden met sociaal werkers zoals jij?
‘Ik merk dat de NMBS baat heeft bij mijn werk. Voor
andere vervoersmaatschappijen zou dat waarschijnlijk
ook zo zijn. Maar ook buiten onze sector zou aandacht
voor sociale factoren van pas komen. Je kan ook op
mensen afstappen voordat er problemen opduiken. Dat
merkte ik al toen ik nog veiligheidsagent was bij SECURAIL, voor ik deze job had.’
Dat is wel een hele carrièreswitch.
‘Als veiligheidsagent vond ik het werken bij nacht iets
magisch. Het openbare leven valt dan stil en als veiligheidsagent blijf je alleen over met de aanwezige
dakloze mensen in het station. Bij de sluiting was het
iedere keer: meneer of mevrouw, we gaan sluiten, dus
kan u naar buiten gaan? Ik wou die mensen kunnen aanspreken met hun voornaam, dus ging ik van tevoren een
praatje maken. Het sluiten verliep dan ook vlotter. Toen
de NMBS iets later een vacature had voor deze job, was
het bingo voor mij.’
Heb je zelf iets geleerd uit je werk?
‘Je kunt niet zomaar oordelen over iemand als je nooit
zelf in zijn of haar schoenen hebt gestaan, het leven
loopt niet altijd zoals je wenst. In het perfecte scenario leven is onmogelijk. Ik heb geleerd om bijvoorbeeld
een dakloze persoon niet alleen als een dakloze te zien
of alleen maar daarop te focussen. Ik gebruik ook veel
humor in mijn job, dat durfde ik vroeger niet. Samen
hebben we het ook vaak over dromen of mooie herinneringen. Je moet niet altijd naar het probleem kijken
om het op te lossen.’

Hoe onderscheid ik hooikoorts van corona?
Nu planten, bomen en grassen
volop groeien, steekt hooikoorts
de kop op. Dat is een vorm van allergie met overgevoeligheid voor
bepaalde soorten stuifmeel, ook
pollen genoemd. Als je last hebt
van hooikoorts, dan ontstaat er
een overdreven afweerreactie van
zodra je ogen, neus, mond, keel of
luchtpijp met het stuifmeel in aanraking komen. Je lichaam reageert
heel heftig en maakt een bepaalde
soort antistoffen aan. Je slijmvliezen worden geprikkeld, zwellen en
produceren meer slijm.
Vooral je neus en ogen ondervinden
er hinder van. Een jeukende neus
en bijbehorende niesbuien zijn
veelvoorkomende klachten. Soms
heb je af te rekenen met een loop-

neus of een verstopte neus. Ook
jeukende, tranende of branderige
ogen die rood worden of zwellen,
spelen je parten. Met een droge,
jeukende keel en een kriebelhoest
erbovenop.
Als je besmet bent met het coronavirus, dan heb je gelijkaardige
klachten als bij hooikoorts zoals
hoesten en een verstopte neus.
Maar er zijn ook verschillen. Koorts
is een belangrijk onderscheid. Bij
corona kun je koorts krijgen. Bij
hooikoorts is dat nooit het geval,
hoewel de naam dat wel doet vermoeden. Doet hooikoorts je hoesten, dan komt dit meestal door irritatie en kriebels in de keel. Hoesten
als gevolg van hooikoorts is niet
zo hardnekkig als bij corona. Dan

ontstaat de hoest door ademhalingsproblemen, benauwdheid en
kortademigheid. Bij een coronainfectie kun je je geur- en smaakzin verliezen. Bij hooikoorts gaan
een verminderde smaak en reuk
gepaard met een verstopte neus.
Jeukende, rode ogen zijn typische
hooikoortsklachten maar die komen niet voor bij corona. Zowel
corona als hooikoorts kunnen een
grieperig gevoel en vermoeidheid
geven. Als je al eerder hooikoorts
had en vertrouwd bent met de
klachten, zul je ze wellicht makkelijker herkennen. Twijfel je en heb
je symptomen die op corona kunnen wijzen? Neem dan contact op
met je huisarts.

WERKNEMER, UITZENDKRACHT, JOBSTUDENT…

Wat is vaccinatieverlof en heb ik er recht op?
Werknemers die worden opgeroepen om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren tijdens de
werkuren, kunnen dat doen zonder
loonverlies. Je hebt als werknemer
– verbonden door een arbeidsovereenkomst – namelijk recht op klein
verlet voor vaccinatie tegen het coronavirus, of ‘vaccinatieverlof’. Het
gaat om een tijdelijke maatregel
die voorlopig geldig is tot 31 december 2021. Ook jobstudenten en
uitzendkrachten genieten van deze
regeling.
Je hebt recht op klein verlet voor de
tijd die je doorbrengt in het vacci-

natiecentrum en de tijd die je nodig
hebt voor de verplaatsing. Het klein
verlet geldt voor elke dosis van het
vaccin die je krijgt.

veren. Je werkgever mag het tijdstip van je klein verlet noteren om
administratieve redenen, maar niet
de reden van het klein verlet.

Breng je werkgever op voorhand op
de hoogte. Enkel als je baas daarnaar vraagt, moet je een bewijs
voorleggen. Dat is een document
dat je afspraak bevestigt op een bepaald tijdstip en op een locatie waar
je gevaccineerd wordt. Je werkgever mag geen bewijs vragen van je
daadwerkelijke aanwezigheid. De
werkgever mag geen kopie maken
van het bewijs, en mag je ook niet
vragen je bewijs via e-mail af te le-

Kom je met het openbaar vervoer
naar het vaccinatiecentrum? De
MIVB geeft gratis tickets voor de
trip van en naar het vaccinatiecentrum in Brussel. Ook met De Lijn
kan je in een twintigtal gemeenten
gratis naar het vaccinatiecentrum
reizen.

12

TOT JE DIENST
Minister overstag na grondwettelijk arrest

Trekking tombola
uitgesteld

De trekking van de Solidariteitsactie die Samana jaarlijks organiseert, is door corona
uitgesteld naar 29 oktober 2021. Samana verenigt chronisch zieke mensen, vrijwilligers en
mantelzorgers. Door deel te nemen aan de
Solidariteitsactie steun je de werking. De opbrengst komt ten goede van chronisch zieke
mensen en hun mantelzorgers. Je kunt voor
10 oktober nog loten kopen via BE82 7995
5039 4368 Samana, Haachtsesteenweg 579,
1030 Brussel. Noteer op het overschrijvingsformulier je volledige adres om de loten te
kunnen bezorgen. Een tombolaboekje met vijf
loten kost 5 euro. Je kunt aankoopcheques en
een Audi A3 winnen.

>>> www.samana.be

OIKONDE LEUVEN

Megafoonprijs
Voor de vijfde keer organiseert Oikonde Leuven De Megafoon. Daarmee worden projecten
die bijdragen tot een zorgzamere samenleving
beloond. Kandidaturen kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus.

>>> www.oikondeleuven.be

VACATURES
CM zoekt
Projectleider CM-Vlaanderen
Stafmedewerker
Verzekeringsdistributie
100 % - onbepaalde duur - Vlaanderen en
Brussel
Product Owner Sales
100 % - onbepaalde duur - Vlaanderen
Preventie Adviseur Psycho - Sociaal
Welzijn / Coördinator Sociaal Fonds
100 % - onbepaalde duur - Brussel
Dossierbeheerder CM-Zorgkas
100 % - bepaalde duur (6 maanden) - Gent
Stafmedewerker logistiek
100 % - onbepaalde duur - België
www.cmjobs.be

ACV ZOEKT
Kwaliteitscoördinator
Software Engineer
100 % - onbepaalde duur - Schaarbeek
www.hetacv.be/vacatures

WSM ZOEKT
Fondsenwerver
100 of 80 % - onbepaalde duur - Brussel
www.wsm.be

Slachtoffers pensioenval
mogen compensatie verwachten
Nadat het Grondwettelijk Hof de
pensioenval veroordeelde, gaat nu
ook minister van Financiën Vincent
Van Peteghem onder ACV-druk
overstag om de gepensioneerden
die daardoor verlies leden, automatisch te compenseren.
TEKS T SIMON BELLENS

V

isie berichtte al eerder over
het arrest van het Grondwettelijk Hof dat een halt
toeriep aan de zogenaamde
pensioenval (Visie, 11 maart 2021).
Die leidde ertoe dat gepensioneerden
met een van belastingen vrijgesteld
pensioen (tot 15 500 euro per jaar) bij
een minieme bijverdienste, zoals een
aanwezigheidsvergoeding van 10 euro,
hun vrijstelling verloren en plotsklaps
ruim 500 euro moesten ophoesten aan
belastingen. Omdat hogere pensioenen
niet van dezelfde belastingvermindering genieten, werden de allerlaagste
pensioenen getroffen.
Vanaf het aanslagjaar 2020 berekent
de fiscus de belastingvermindering op
pensioenen anders. Een ‘gering inkomen’ heft de vermindering niet meer
op slag op, zodat er van een pensioenval geen sprake meer is. Maar op grond
van het arrest van het Grondwettelijk
Hof hebben de gepensioneerden die
daardoor bij de vorige aanslagjaren (tot
2016) te veel belastingen betaalden,
ook recht op een compensatie.
Via een zogenaamd ‘verzoek tot ambtshalve ontheffing’ kunnen zij hun verlies
recupereren, maar normaal gezien
moeten zij daarvoor zelf niets onderne-

© BELGA

SOLIDARITEITSACTIE SAMANA

Op grond van het arrest van het Grondwettelijk Hof hebben gepensioneerden
die bij de vorige aanslagjaren (tot 2016) in de pensioenval trapten recht op
een automatische compensatie.
men. Onder druk van het ACV verklaarde minister Van Peteghem (CD&V) in
het parlement dat zijn administratie zal
overgaan tot de een ‘gecentraliseerde
automatische ontheffing’ van de te veel
betaalde belastingen ‘voor de gevallen
waarin een pensioen wordt verkregen,
gecombineerd met een ander gering
inkomen dat geen vervangingsinkomen
is.’ Vanaf het vierde kwartaal van dit
jaar — eerder is technisch onmogelijk,
klonk het — mogen gepensioneerden
die zich in een dergelijke situatie bevinden dus een automatische teruggave
van de belastingdienst verwachten.
Over de definitie van een ‘gering inkomen’ bestaat nog enige onduidelijkheid. Het arrest van het Grondwettelijk

Hof behandelde immers de zaak van
een Luikse man die een beperkte aanwezigheidspremie kreeg voor zijn zitting
in een adviescommissie, maar is het
bijvoorbeeld ook van toepassing op een
klein inkomen uit onroerend goed?
Volgens fiscaal expert bij het ACV Ive
Rosseel komt elke bijverdienste tot
maximaal een paar honderd euro in
aanmerking. Andere inkomensvallen,
zoals bijvoorbeeld werkzoekenden die
een vergoede opleiding volgen en daardoor nettoverlies leden, kunnen zich
dan weer niet rechtstreeks op het arrest
beroepen, maar zouden in de rechtbank
eventueel op basis van dezelfde gronden
in het gelijk kunnen worden gesteld.

Reis mee naar het zonnige Cyprus
Het eiland Cyprus heeft een zeer rijke geschiedenis en erfgoed van duizenden jaren oud. Dit bijzondere land is in twee
gesplitst: een Turks en een Grieks gedeelte. Wij focussen ons
op de Griekse regio. We ontdekken o.a. het Kykkosklooster, de
havenstad Limasol, het Troödosgebergte, de populaire badstad
Kyrenia en de hoofdstad Nicosia. Ook de Cypriotische keuken
met zowel Griekse als Turkse smaken verkennen we uitgebreid.
Reis mee met het vliegtuig van 12 tot 19 oktober 2021 voor
1 475 euro. Voor een single kamer betaal je 165 euro extra.

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

Als vrijwilliger naar de zon
Weldra kunnen we weer op vakantie! Zin om mee te gaan als
vrijwilliger? Trek voor tien dagen naar een van onze hotels in
Zwitserland of Oostenrijk en bezorg onze vakantiegasten een
onvergetelijke tijd. Je kan meewerken als onthaalouder, bar- of
restaurantmedewerker, clubmonitor, schoonmaker, afwasser
en nog veel meer.
Ontdek alle mogelijkheden op www.intersocwerkvakanties.be
Je kan ons ook contacteren via werkvakanties@intersoc.be of
02 616 15 00.

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

LAND VAN AALST
IN BEWEGING

Regioverantwoordelijke: Koen Browaeys
Regiobladzijden (13-15) vallen onder V.U. beweging.net - Mario Pauwels,
V.U. ACV - Jan Neirynck en V.U. CM - Jean-Paul Corin.

VISIE 10 - 03 JUNI 2021
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REGIOREDACTIE
Korenlei 20
9000 GENT
visie.middenvlaanderen@beweging.net

Bewegingspunten houden vinger aan de pols met een ijskar

‘Zoete zonde in ruil voor jouw buurtgevoel’
‘Het buurtgevoel van Vlaanderen’, daar polsen Beweging.net,
de Gentse universiteit en het Nieuwsblad momenteel massaal
naar met hun enquête... Maar om de vinger aan de pols te
houden en te voelen wat leeft in onze wijken, trekken
vrijwilligers van de Bewegingspunten van Midden-Vlaanderen
rond met een ijskar. In ruil voor zo’n zoete zonde vragen ze de
bewoner om zijn of haar belangrijkste aandachtspunt te
kennen te geven... Een tijdje terug beleefde de ijskar haar
debuut in Hofstade (Aalst).

H

et buurtonderzoek kadert
b inn e n d e c am p a gn e
“Buurtgevoel van Vlaanderen”. We zijn benieuwd
naar het effect van corona op ons
buur tgevoel. Zijn we onze
buurt en buren meer gaan
waarderen of net niet?
Samen met de Universiteit Gent, Gezonde Buur t en
Het Nieuwsblad
zoeken we dit uit.
Ener zijds met
een grootschalige digitale buurtbevr aging, anderzijds met tal
van kleinschalige
initiatieven waarbij we
met een ijskar naar
buurten trekken. Vrijwilligers en mandatarissen gaan het
gesprek aan met de inwoners. Centrale
vraag bij het gesprek is: wat kan er beter in
jouw buurt? Aan de hand van de respons
bekijken we dan wat er beter kan en welke
rol beweging.net kan opnemen. Hofstade
was één van de eerste gemeenten waar we
zijn neergestreken met onze ijskar.”
We vroegen aan Koen Van Acker van Bewegingspunt Aalst naar zijn bevindingen: “De
reacties van de bewoners waren natuurlijk
positief. Een ijsje smaakt natuurlijk altijd.
Maar wij hadden hier toch ook het gevoel dat
onze kleine bevraging gesmaakt heeft.”

Verkeersveiligheid kwam er uit als belangrijkste item. Te verwachten?
Koen Van Acker: Dat is niet verwonderlijk,
want heel wat verkeer raast hier door de
straat, waardoor de vaak jonge gezinnen zich niet echt veilig voelen.
Aandachtspunten als ‘netheid’ en ‘meer speelplekjes voor kinderen’, mogen er dan
wel wat minder
uitspringen, toch
vinden heel wat
van onze buurtbewoners dat er
best wel aandacht
mag zijn voor alle
aspecten.
Deze maand zullen ook
nog acties volgen in Nieuwerkerken en Aalst centrum
(rond de watertoren). Nadien kunnen we met onze bevindingen richting het
beleid stappen. Deze resultaten – en die van
de grote enquête - koppelen we dan in het
najaar zeker terug aan onze buurtbewoners.
Binnenkort komt onze crèmekar ook langs
in een wijk in één van de andere steden en
gemeenten uit de Denderstreek en de
Vlaamse Ardennen. Wie weet ook in jouw
wijk!

>>> www.buurtgevoelvanvlaanderen.be

Dag van de buren in Denderleeuw
In het kader van de campagne ’Het buurtgevoel in Vlaanderen’ en naar aanleiding van
de ’Europese Dag van de Buren’ op 28 mei 2021, startte Bewegingspunt Denderleeuw
een lokale actie. We klopten even aan bij voorzitter Willy Cobbaert
In een zestal buurten werden er door onze vrijwilligers postkaarten bedeeld met de bedoeling onze enquête te promoten en het buurtgevoel te versterken. In de buurt ‘Lichtenhoek’ gaan we de actie nog verder ondersteunen met de bedeling van een gratis ijsje. Onze ijskar doet de wijk aan op vrijdag 4 juni rond 19u. Wij bellen aan bij de buurtbewoners.
>>> www.buurtgevoelvanvlaanderen.be

Belastingservice
Beweging.net MVL biedt belastingservice voor particulieren. Wenst u hulp bij de
berekening van uw personenbelasting, neem dan contact op met Carlos Vandaele
via carlos.vandaele@beweging.net of 09 269 96 69 (alle dinsdagen van 9 tot 12 u en
van 13.30 u tot 16.30 u).

■ Willy Cobbaert: twee van de acht vrijwilligers die in een zestal buurten mooie postkaartjes bedeelden.

REGIO

ACV DIENST VERLENING

Wist je dat...

… je via www.afspraakACV.be eenvoudig zelf een telefonische afspraak
kan maken bij ACV Oost-Vlaanderen?
Een dienstverlener belt je op het door
jou gekozen moment op. Indien nodig
zal je op afspraak kunnen langskomen. Zo garanderen we de social distancing en de veiligheid.
… je online je werkloosheidsdossier
op de voet kan volgen? En je eigen gegevens up-to-date kan houden? Surf
naar www.mijnacv.be en meld je aan
met je eID of itsme.
... 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.

Centra voor
Basiseducatie
hebben nieuwe
naam: Ligo
Sinds mei gaan de 13 Centra voor
Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel verder onder 1 naam: Ligo.
Ligo is een eenvoudige naam die in
het neutrale Eperanto ‘verbinden’ betekent. En dat geeft meteen goed
weer wat Centra voor Basiseducatie
doen.
Volwassenen die niet lang naar school
gingen of de middelbare school verlieten zonder diploma, kunnen bij
Ligo les volgen zodat ze (opnieuw)
aansluiting vinden bij onze sterk veranderende, gedigitaliseerde samenleving.
Zo geven ze mensen meer kansen: op
de arbeidsmarkt, in de buurt waar ze
wonen of op de school van hun kinderen. Dat kan gaan over het versterken
van de Nederlandse taalvaardigheid,
maar ook over digitale competentie
die je vandaag meer en meer nodig
hebt.
Info over Ligo in je buurt?
www.ligo.be of
053 78 15 05 (Ligo Zuid-OostVlaanderen),
09 224 24 12 (Ligo Gent-EekloDeinze),
052 258 278 (Ligo Dendermonde),
03 766 29 29 (Ligo Sint-Niklaas).

ACV rechtskundige dienst staat je bij

Meld altijd je
arbeidsongeval
‘Het zal wel zo erg niet zijn.’ Een heel herkenbare uitspraak voor de ACV-collega’s op de rechtskundige
dienst. ‘Heel wat werknemers die een klein(er) arbeidsongeval voorhebben, denken dat het wel opgelost
zal zijn met een pijnstiller of wat rust,’ vertelt Kaatje Rasschaert. ‘Tegen de tijd dat duidelijk is dat het
letsel toch ernstiger is dan gedacht, is kostbare tijd verloren gegaan. Daarom: Meld altijd onmiddellijk je
arbeidsongeval bij je werkgever en ga ook meteen naar een dokter om een vaststelling te laten doen.’
TEKS T JAN MAERTENS

Fiets
Of je nu een telefoontje doet, een sms of email stuurt of het persoonlijk gaat vertellen… Belangrijk is dat je zeker meldt wat er
precies gebeurd is en wanneer.
‘Een werknemer die in januari 2019 op weg
van zijn werk naar huis met de fiets viel,
meldde dit niet bij zijn werkgever. Hij had
nochtans een flinke smak gemaakt want er
waren zelfs brokken aan de fiets. Zijn vrouw
lapte hem op en ’s anderdaags ging hij gewoon terug aan het werk. Daar vertelde hij
– gelukkig – wel aan zijn ploegbaas over zijn
fietsongeval. De dag nadien is hij van de pijn
naar huis en naar de dokter moeten gaan,’
vertelt Kaatje.
In eerste instantie wees de verzekering van
zijn werkgever het ongeval af. Hij had er niet
onmiddellijk melding van gemaakt en hij
was niet meteen naar de dokter geweest.

Aangifte
Dankzij de rechtskundige dienst van het
ACV kende het verhaal toch nog een goede
afloop. De werknemer bezorgde een schriftelijke verklaring van zijn echtgenote en van
de collega waaraan hij zijn verhaal had gedaan. Ook de aangifte aan zijn eigen verzekering voor de stukken aan de fiets werd bij
het dossier toegevoegd.

© ACV Oost-Vlaanderen
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■

Kaatje Rasschaert, pleiter bij de rechtskundige dienst van ACV Oost-Vlaanderen: ‘Te
snel denken werknemers bij een arbeidsongeval dat het wel opgelost zal zijn met
een pijnstiller en een nachtje slapen.’

zijn werk een valpartij met de bromfiets. Hij
belde zijn moeder twee keer kort na elkaar.
Eén keer om te zeggen dat hij gevallen was
maar ging proberen om zelf thuis te geraken. Een tweede keer – enkele minuten later – om zich toch te laten ophalen. Het bewijs van deze belgegevens droeg er uiteindelijk toe bij dat zijn ongeval via de rechtbank erkend kon worden,’ geeft Kaatje als
voorbeeld.

‘Na een persoonlijke toelichting door hem
voor de rechtbank liet de advocaat van de
verzekeringsmaatschappij weten dat het
ongeval aanvaard werd,’ aldus Kaatje.

Neem contact

220

‘Dan raden we je zeker aan om contact te
nemen met het ACV. Het kan sowieso geen
kwaad om je zaak te laten bekijken en wij
hebben de expertise in huis om heel wat zaken recht te trekken: Via een minnelijke regeling als het kan en desnoods via de rechtbank als het moet,’ zegt Kaatje.

nieuwe dossiers
arbeidsongevallen opende
de rechtskundige dienst
van ACV Oost-Vlaanderen
in 2020.
Belgegevens
Naast een onmiddellijke melding van het
arbeidsongeval is het goed om alle gegevens in verband met het ongeval bij te houden. Ogenschijnlijk onbelangrijke zaken
kunnen achteraf van cruciaal belang blijken.
‘Zo had een jonge kerel op de terugweg van

Weigert je werkgever je ongeval als een arbeidsongeval aan te geven bij de verzekeraar? Word je te snel genezen verklaard?
Wijst de verzekering je verzoek af?

Een interimmer die tijdens een teambuilding zijn pols brak, kreeg in eerste instantie nul op het rekest omdat het ongeval buiten de arbeidsuren gebeurde en hij intussen niet meer bij deze werkgever aan de
slag was. Daarnaast speelde een hele discussie over welke verzekering nu aansprakelijk was: deze van het interimkantoor of
deze van de toenmalige werkgever? ‘Ook
hier besliste de rechtbank dat het ongeval
onder de arbeidsongevallen thuishoort,’ aldus Kaatje.

Geduld
De rechtskundige dienst heeft tot drie jaar

na datum van het ongeval de tijd om een
verzoek in te dienen bij de rechtbank.
‘We raden absoluut niet aan om hier zo lang
mee te wachten. Doorheen de tijd gaan details, getuigenissen, gegevens … in verband
met je arbeidsongeval verloren waardoor
we je zaak moeilijker kunnen bepleiten’,
zegt Kaatje.

‘Dikwijls weegt zo’n
procedure op het gemoed
van de mensen omdat de
nodige erkenning op zich
laat wachten of zelfs
uitblijft.’
KAATJE RASSCHAERT PLEITER

Daartegenover staat dat je zelf best wat geduld aan de dag moet leggen.
‘Gemiddeld werken we al gauw een tweetal
jaren aan een dossier vooraleer het afgerond kan worden. In het geval dat er eerst
via de rechtbank het bewijs van een arbeidsongeval moet geleverd worden en dat de
medische discussies over de gevolgen gevoerd zijn, kan het meerdere jaren duren
vooraleer een dossier afgewerkt is. Dikwijls
weegt zo een procedure op het gemoed van
de mensen omdat de nodige erkenning op
zich laat wachten of zelfs uitblijft. Beter
voorkomen dan genezen is dan ook de gouden regel voor alle partijen’, besluit Kaatje.

REGIO
Even wegdromen met Intersoc

OPENDEURDAGEN

Lekker sprudelen in
Gerolstein
Even wegdromen, stilaan mag
het weer. Intersoc maakt het
mogelijk met een 4-daagse trip
van 24 tot 27 september 2021
naar het wondermooie
Gerolstein in de Eifel. Reizen
met een fijne groep mensen,
lekker tafelen en samen
genieten, Intersoc op zijn best.
REDAC TEUR PETER LAMBERT

Verblijf
Het Seehotel Am Stausee ligt aan de oever
van een stuwmeer in de groene rand van
Gerolstein. Je kunt er zalig ontspannen in
de sauna, het solarium, op het zonnige terras, in de ligweide of het binnenzwembad.
’s Ochtends is er ontbijtbuffet en ’s avonds

Kom tot rust
tijdens het
Bosbadweekend
Heeft het gezondheidseffect van bos en natuur jou altijd al kunnen boeien en wil je
graag meer weten, voor eigen gebruik of
om er zelf ook mensen mee te helpen? Dan
is het Bosbadweekend zeker iets voor jou.
Het bos heeft de mens heel wat te bieden.
We vinden er rust, of we krijgen er net de
kans om erg actief te zijn. Er is ook heel wat
materiaal te vinden om te leven en overleven. Tijdens dit Bosbadweekend willen we
de deelnemers een weekend helemaal onderdompelen in het bos en haar (ver)diensten en focussen we op de nauwe link tussen het bos en onze mentale en/of fysieke
gezondheid. Zo kom je met opgeladen batterijen en heel wat nieuwe ideeën en verhalen terug thuis.
Tijdens het weekend organiseren we zes
uiteenlopende themaworkshops onder begeleiding van een ervaren bos- en gezondheidsgids. De focus ligt op ontspannen en
op connecteren met het bos, maar ook op
bijleren. Zo kun je bij thuiskomst zelf aan de
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een 4-gangenmenu met keuze tussen drie
gerechten. Het middagmaal wordt telkens
voorzien tijdens de dagtrips.

All-in
Het verblijf is in vol pension en het vervoer
met comfortabele autobus vertrekt vanuit
Gent, Dendermonde en Sint-Niklaas. Alle
excursies, degustaties en inkomgelden zijn

Ben jij een zelfstandige 65-plusser die
privacy, comfort, veiligheid en gezelligheid zoekt? Onze erkende assistentiewoningen voldoen aan alle hedendaagse
comfort: drempelluw, brede deuren, antislipvloer, handgrepen, overdekt terras… Interesse? Kom eens langs tijdens
onze opendeurdagen.

Villa Moeie in Eeklo

Programma
De dagprogramma’s zijn evenwichtig uitgekiend met een fijne afwisseling tussen vrije
tijd, ontspanning en toeristische trekpleisters. Je bezoekt er de Erloserkirche in Gerolstein, het wolvenpark in Pelm, de klokkengieterij van Brockscheid en de historische watermolen in Birgel. In Trier is er tijd
voor sightseeing en een boottocht naar
Saarburg. Uiteraard bezoek je ook het Gerolsteiner mineraalwaterbedrijf: tijd voor
‘sprudelwasser’.

assistentiewoningen

inbegrepen en een Intersoc-reisleider reist
met je mee.
De all-in prijs bedraagt 596 euro per persoon op basis van een 2-persoonskamer.
Voor een single kamer betaal je 50 euro
supplement. Mocht de reis geannuleerd
worden omwille van corona, dan is er 100%
terugbetaling.

Meer info of inschrijvingen
■ christophe.caulier@intersoc.be
■ 0475 62 04 95

slag met wat je leerde. Tussendoor leren
we mekaar kennen en natuurlijk is er ook
tijd om te genieten van de mooie omgeving.

Praktisch
Van vrijdagavond 22 tot zondag 24 oktober
2021 trekken we ons terug in de Hoge Rielen in Lichtaart. Het Bosbadweekend is er
voor volwassenen die al een zekere interesse hebben in het bos en wat het ons
biedt, maar er graag nog meer uithalen.
Prijzen:
■ Verblijf in slaapzaal: 250 euro
■ Verblijf in eigen tent: 200 euro
■ Verblijf in privé slaapcontainer (min. 2,
max. 6 personen): 260 euro
Verblijf, vegetarische maaltijden, drank
(water, koffie, thee), workshops en algemene omkadering zijn inbegrepen in de prijs.
Maximum 60 deelnemers.
Early bird-prijzen: wie inschrijft tussen 1
juni en 1 juli geniet van een korting van 25
euro op elke formule. Meer info en inschrijven: www.cm.be/agenda
De omkadering van het weekend gebeurt
door BOS+ en CM. CM trekt resoluut de
kaart van gezondheidsfonds en zet graag in
op de natuur als preventief medicijn. Naast
het Bosbadweekend biedt CM tal van activiteiten in de natuur aan die goed zijn voor
je mentale en fysieke gezondheid. Ontdek
ze via www.cm.be/agenda.

De erkende groep van assistentiewoningen ‘Villa Moeie’ bestaat uit een nieuwbouwproject van 35 assistentiewoningen
in twee gebouwen. De residentie bevindt
zich op wandelafstand van het dorpscentrum. Er is een gemeenschappelijke tuin
met parkachtig karakter waarin een petanquebaan is aangelegd.
Wanneer en waar
Zaterdag 26 en zondag 27 juni
Adres: op de hoek van de Tieltsesteenweg 75 en de Moeie 47, 9900 Eeklo
Plaatsbezoek op afspraak: 09 336 16 15
of info@vastgoedunicum.be

Residentie De Krekelberg
Gelegen in de dorpskern van Balegem.
Wanneer en waar
Vrijdag 25 juni vanaf 9 uur
Adres: Balegemstraat 11, 9860 Balegem
Plaatsbezoek op afspraak: 0471 47 63 92
of wim.meganck@cm.be

Residentie De Pastorij
Gelegen in het groene dorp Viane, naast
de Sint-Amanduskerk.
Wanneer en waar
Dinsdag 29 juni vanaf 13 uur
Adres: Edingseweg 537, 9500 Viane
Plaatsbezoek op afspraak: 0471 47 63 92
of wim.meganck@cm.be

Info
https://zorgbeheer.vlaanderen

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

CM-WEBINARS

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

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.

Radiomaakster en journaliste Layla El-Dekmak (33)

TEKS T AN-SOFIE BESSEMANS
FOTO JOOST JOOSSEN

Layla,
1

Waarvoor is er te weinig aandacht in de
samenleving?

‘Voor de zwaksten. Ik hou niet van die term,
maar de realiteit is wel dat mensen door hun kleur,
geslacht, financiële middelen, lichaam, seksuele
voorkeur, afkomst … nog steeds worden achtergesteld door wie meer macht en privileges heeft.
Er wordt profijt gemaakt op de kap van mensen
die gelijkwaardigheid verdienen. En we kunnen
ons niet verstoppen achter onwetendheid, want
we kennen de cijfers. Eén kind op de zes in ons
welvarend land groeit op in armoede. Daar word ik
kwaad en triest van.’

2

Welke mooie waarden dank je aan je
ouders?

‘Ik ben hen voor veel dankbaar. Aan mijn
opvoeding heb ik een grote warmte voor andere
mensen overgehouden en een open blik naar de
wereld – ik denk dat dat eigen is aan mensen die
met twee culturen zijn opgegroeid. Aan mijn ouders dank ik ook een zeker optimisme, de eigenschap om dingen in handen te durven nemen,
beleefdheid, empathie en toch ook wel een grote
waardering voor schoonheid en gezelligheid.’

3

Wat zou je graag beter kunnen?

‘Ik zou op momenten graag onbezonnener
kunnen zijn, en ik zou heel graag beter kunnen surfen. Ik ben iemand die lang doordenkt en
piekert. Met de leeftijd leer ik meer te springen als
het goed voelt, al merk ik dat ik dat bewust moet
toelaten.’
‘Op mijn 24ste heb ik voor het eerst gesurft, op
vakantie. Door de coronaregels ben ik het nu
ook in België beginnen te doen. Ik ben een
trage leerling. Mensen denken soms dat
surfen zoals fietsen is, maar dat klopt niet.
Er komt zo veel bij kijken, je moet de zee
ook kunnen lezen.’

4

Waaraan besteed je te veel of
net te weinig tijd?

‘Te weinig tijd aan surfen, te veel
aan piekeren. (lacht) Ik merk dat op verschillende vlakken. Vroeger zei ik te
vaak nee omdat ik dacht dat ik iets nog
niet écht kon. Ik ben een perfectionist.
Nu kan ik vaker ja zeggen op iets, gewoon omdat ik er zin in heb. Goesting
is ook een krachtige drijfveer.’

5

Welk boek heeft laatst indruk op je gemaakt?

‘Brief aan mijn dochter van Maya
Angelou. Een klein maar heel mooi
boekje. De schrijfster heeft geen dochter, maar richt zich tot jonge vrouwen
overal ter wereld. Het zit vol goede
raad: soms anekdotisch, soms poëtisch,
triest, grappig, grenzeloos. De hoofd-

stukken bevatten een les die ze waardevol vindt om
door te geven.’

6

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

‘Een machine in vrolijke kleuren die milieuvriendelijk en duurzaam is en die elke aanzet tot onrechtvaardige, gewelddadige, onderdrukkende actie
meteen omzet in schoonheid zodat deze nooit echt
heeft bestaan en de wereld in de plaats iets moois
krijgt. Een boom, een kom Libanese tabouleh, een
prachtig kunstwerk. Die machine doet ook elke keer
onderwijl een jolig dansje en vertelt telkens een héél
goede mop.’

7

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

‘Ik ga elk jaar naar Libanon om mijn baba,
mijn zussen en familie te zien. Sowieso heb ik daar

ook een thuis. Ik ben ook jaarlijks minstens een
maand in Portugal, waar een van mijn zussen intussen woont. Ik surf daar. Portugezen lijken op
een manier op Belgen. Ze nemen vaak eerst een
afwachtende houding aan, maar eens ze je toelaten, zijn het ongelooflijk warme mensen. Portugezen hebben ook iets van Libanezen, in hun humor
en ze kunnen ook lachen met elkaar, daar hou ik
wel van.’

8

Wat zou iedereen op school moeten
leren?

‘Ik denk dat we meer kunnen leren op
school, ik heb veel dingen gemist: aandacht voor
mentale gezondheid, milieubewustzijn, het feit dat
wat we aangeleerd krijgen niet de absolute waarheid is, de kunst van een gesprek en het debat,
verdraagzaamheid en … hoe je je belastingbrief
invult.’

9

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

‘Suheir Hammad, mijn favoriete dichteres en slam
poet. Ze is geboren in een vluchtelingenkamp in
Jordanië uit Palestijnse ouders en migreerde naar
de VS. Alles wat zij schrijft, raakt mijn ziel. Ik heb
veel ontzag voor haar. Ofwel de Egyptische feministe, dokter en politiek schrijfster Nawal El Saadawi. Ze is in maart overleden, ik had haar graag
een keer ontmoet. Omdat ze zo geëngageerd en
maatschappijkritisch is. Zij is een grootse figuur
voor heel veel vrouwen uit het Midden-Oosten en
de Arabische wereld. Tegelijk heeft ze veel humor
en liefde voor kunst. Deze twee dames zijn niet
alleen intelligent, we zouden ook plezier maken
op dat terras.’

10

Welk beroep zou je
uitoefenen, als je
niet kon doen wat je

nu doet?

‘Ik ben vanaf mijn veertiende uit
noodzaak gestart met werken. Ik
ben suppoost geweest, juwelenverkoopster, heb pintjes getapt
en een minigolf onderhouden …
De wetenschap dat er veel opties
zijn en dat ik het wel red, geven
me een gevoel van vrijheid. Vandaag is mijn passie radiomaken,
maar ik weet dat er nog andere
werelden zijn waar het ook leuk
is. Elke baan komt met een eigen microklimaat van gewoontes, collega’s … Op dit moment
mis ik wel eens het buiten zijn,
weg zijn van de laptop, iets
doen met mijn handen. Misschien kan het nog allemaal …
en word ik ooit een levende vogelverschrikker’. (lacht)

