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SOCIAAL OVERLEG

Ontwerpakkoord tussen 
werkgevers en vakbonden
Vakbonden en werkgevers bereikten vorige week een sociaal akkoord over onder 
meer de minimumlonen, eindeloopbaanregelingen, aanvullende pensioenen en 
flexibiliteit. De minimumlonen worden voor het eerst sinds 2008 verhoogd, en  
vier vijfde en halftijdse landingsbanen zijn volgens het akkoord mogelijk vanaf 55 jaar. 
De SWT-regeling wordt verlengd.

Het ACV legt dit ontwerpakkoord voor aan zijn achterban, de algemene raad van het 
ACV spreekt zich op 22 juni uit. Als het voorstel wordt goedgekeurd, worden de 

nieuwe maatregelen in de volgende nummers van Visie toegelicht.

UIT ERVARING: DE WEGENWACHTER

‘De held van vroeger
is niet meer’
‘Vooral het verkeer maakt het beroep 
zwaarder. Het is een uitputtingsslag om 
er een hele dag in rond te rijden.’
Wegenwachter Carl is de reddende 
engel als we met autopech langs de 
kant van de weg staan, maar op 35 
jaar is er heel wat veranderd. De ver-
wachtingen liggen een stuk hoger. 

2 op de 5 schoonmakers 
moet voor eigen bescherming 

tegen corona zorgen  > 4

Geert Hoste kruipt voor 
Visie in zijn pen  > 6

Pas van de schoolbanken? 
Bereid je voor op het echte leven 
 met de BAS-berichtendienst  > 7

Technologie 
in de zorg
Bij technologie in de zorg denken we misschien aan robots 
en hologrammen, maar het hoeft niet allemaal spectacu-
lair te zijn. Technologie is bereikbaarder dan ooit. Tijdens 
de eerste coronapiek, van maart tot mei vorig jaar, vonden 
3,8 miljoen digitale doktersbezoeken plaats, via telefoon of 
videochat. We konden de app Coronalert downloaden om 
onze risicocontacten te signaleren. En nu beantwoordt de 
chatbot van de Universiteit Antwerpen al onze vragen over 
vaccinaties. De mogelijkheden zijn onbegrensd, al is een 
goede omkadering wel noodzakelijk.
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LUC VAN GORP VOORZITTER CM

INNOVATIE 
IS VAN ALLE TIJDEN

‘Het uiteindelijke doel van 
de nieuwe technologie  
is onze samenleving  
zo in te richten dat 
mensen meer 
levenskwaliteit ervaren’

Wanneer ik afgelopen week 
end bij mijn schoon vader 
de krant op tafel zag lig
gen, betrapte ik mezelf 

erop hoe onhandig ik zo’n papieren 
versie vind. Je kunt niet doorscrollen 
naar een volgend artikel, de foto’s 
zien er op papier minder scherp uit  
– je kunt ze bovendien niet uitvergro
ten – en je houdt er zwarte vingers 
aan over. Ik kon het mij bijna niet 
meer voorstellen dat ik de krant zo 
lang op papier ben blijven lezen. 

Vandaag bekijk ik kranten alleen nog 
digitaal. En daarmee loop ik eigenlijk 
nog achter. Hoe verrijkend ik zelf de 
klassieke media nog altijd vind, heel 
wat mensen hebben geen kranten
abonnement meer. Desondanks zijn 
ze ook op de hoogte van de actualiteit. 
Mijn dochter had begin deze week 
geen krant nodig om te weten dat Joe 
Biden in ons land was.

Wat je vandaag niet voor mogelijk 
acht, kan morgen realiteit zijn. Ken je 
zelf bijvoorbeeld nog veel mensen die 
naar een winkel trekken om daar hun 
fotorolletjes te laten ontwikkelen? Ik 
denk niet dat we massaal heimwee 
hebben naar de periode waarin we 

dagen moesten wachten voor we de 
herinneringen aan onze vakantie kon
den bekijken. 

Nieuwe technologieën zijn van alle tij
den. En toch botst innovatie vaak op 
weerstand, omdat het beschouwd 
wordt als een doel op zich, als een 
eindpunt. Opnieuw een analoog pro
ces dat de plaats moet ruimen voor 
een digitale vorm. Maar de nieuwe 
technologie is maar een middel. Het 
uiteindelijke doel is onze samenleving 
zo in te richten dat mensen meer le
venskwaliteit ervaren. En dat is een 
continu proces. De omgeving waarin 
we ons bewegen, is voortdurend in 
verandering en zal nooit af zijn. Inno
vatie is veel meer een levenshouding 
om de transformatie in de juiste rich
ting te leiden.

De digitalisering van de klassieke 
krant heeft de manier waarop er aan 
journalistiek gedaan wordt radicaal 
veranderd. Vaak ten goede. Af en toe 
ten kwade. Maar dat is nu eenmaal 
eigen aan verandering. Wie innoveert, 
stelt in vraag en durft bij te sturen als 
het minder uitdraait.

We evolueren steeds meer naar een 
hybride wereld, ook in de zorg. De 
juiste zorg op het juiste moment via 
het juiste kanaal wordt daarbij een 
van de grote uitdagingen. Dat zal so
wieso een ontdekkingstocht worden 
waarbij we continu moeten testen, 
evalueren en aanpassen. Want wat 
vandaag een goede oplossing lijkt, 
kan morgen toch niet de juiste keuze 
blijken. Als gezondheidsfonds vinden 
we het onze opdracht om onze verant
woordelijkheid op te nemen, steeds 
met het welzijn van alle mensen voor 
ogen en in overleg met de stakehol
ders. Soms wringt dat, maar in een 
samenleving die zich voortdurend met 
nieuwe noden en uitdagingen gecon
fronteerd ziet, is niemand gebaat bij 
de verdediging van de status quo. De 
wereld veranderen wordt pas mogelijk 
wanneer je op ontdekking gaat. 

Lees ook pagina 8-9

2 VAN DE WEEK

Momenteel staan in ons land zo’n 140 000 
gezinnen op een wachtlijst voor een soci
ale woning. 

DE QUOTE 

‘Ik heb logopedie gestudeerd 
en daarna vijf jaar in het 
bijzonder onderwijs gewerkt 
met kinderen met een 
matige tot zware mentale 
handicap. Vroeger werden ze 
allemaal weggestopt, maar 
wij namen ze mee naar de 
supermarkt. Dan pas merk je 
hoe vreemd dat voor de 
meeste mensen is. Terwijl 
dat voor ons heel gewone 
kinderen waren. Je kreeg van 
niemand zoveel oprechte 
warmte als van die gasten.’

Actrice Viv Van Dingenen 
in De Morgen

140 000

M/V/X VAN DE WEEK

De Vrolijke Kring

De Prijs Armoede Uitsluiten 2021 van Wel
zijnszorg werd gewonnen door De Vrolijke 
Kring. Deze vzw uit Ronse is een Welzijns
schakel en een van de verenigingen waar 
armen het woord nemen.
Dit jaar lag de nadruk bij het uitreiken van 
de prijs op het mentaal welbevinden van 
mensen met ervaring in armoede. Mensen 
kunnen terecht in De Vrolijke Kring voor 
laagdrempelige activiteiten: koffiemomen
ten, een koor, maar ook computerles, 
kookworkshops en handwerk. 

HET CIJFER 
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3VAKANTIE IN EIGEN LAND

Vakantie! Schatten van Vlieg verzamelt fijne schattenjachten 
voor kinderen op meer dan 300 locaties in Vlaanderen en 
Brussel. Van 1 juli tot 30 augustus kun je op speurtocht 
in de deelnemende provinciedomeinen, musea, bibliotheken ...  
Dit jaar staat het thema ‘kijken’ in de kijker. Wij gingen alvast 
met Mathis en Lukas een blik werpen op de Atlantikwall.

TEKST  AN-SOFIE BESSEMANS
FOTO’S  WARD ROMBAUT

In Raversyde, tussen Middelkerke en Oostende, vind je de Atlantikwall, 
een van de best bewaarde restanten van de Duitse verdedigingslinie. Je 
kunt er alles ontdekken over kijken en camouflage tijdens WO I en WO II. 
Er valt heel wat te zien en te zoeken rond de meer dan zestig bunkers, 
observatieposten en ondergrondse gangen. De schattenjacht speelt zich 
vooral in de buitenlucht af.

>>> Alle info op Raversyde.be
>>> Op speurtocht in Vlaanderen en Brussel?  
 www.schattenvanvlieg.be

Ik zie, ik zie ...

OP SCHATTENJACHT MET VLIEG IN ONZE PROVINCIE

De Duitsers opereerden met duikboten en hielden ook in de bunkers 
de vijand op het water in de gaten. Op de kust meet een testdijk nu 
de kracht waarmee de zee tijdens stormen op het land inbeukt.

Via de gangen verplaats je je ongezien door de vijand over 
de site. Vlak bij het domein ligt het vliegveld van Oostende.

Lukas en Mathis (allebei 10) 
vinden de Schat van Vlieg!

In de bunkers kom je heel wat te weten 
over kijken, communicatie en morsetaal.

Het Groen Geruite huis herinnert aan camouflage 
en aan het artistieke verleden van prins Karel.

Nationaal Museum  
van de Speelkaart, Turnhout 
In het Museum van de Speelkaart loop je met een onder-
broek op je hoofd door de zalen. Euh... excuseer? Toch 
wel: de schattentocht van Vlieg leidt je door de expo ‘X’ 
en die gaat over censuur. Met een schatkaart vol X-jes in 
de hand ben je iets heel belangrijks op het spoor... 

MAS, Antwerpen
Dit verhaal bereikt ons uit het MAS. De buurman 
van Lasse, Brasil en Nina vond in het  Antwerpse 
museum een geheimzinnig briefje. ‘Dit museum 
verbergt iets. Het zit in een kist en de code is 
vermist. Ben je daar? Staar dan in de ogen van 
de gouden jaguar.’ Een mysterieuze mededeling, 
die om opheldering smeekt. Allen naar het MAS!

Buitenzoektocht Wuustwezel
‘Het is zwart, heeft vleugels en het zoemt!’ Hmmmm… 
zou dat onze Vlieg kunnen zijn? In de vier speelbossen 
van Wuustwezel (Uilenbos, Noordheuvel, Pastoorsbos, 
Franciscanessen) rekent Vlieg op jouw scherpe blik. 
Begeef je speurneus naar een van de locaties en ga 
samen met Vlieg op kijkavontuur.



4 ACTUEEL

Angst, lage beloning, grote risico’s. Zo ervaart het schoonmaakpersoneel  
het werk in tijden van corona. Vier op de vijf schoonmakers vreest voor  
een besmetting op het werk. Dat blijkt uit een enquête door ACV Voeding  
en Diensten. …Tijd voor meer respect, vindt de vakbondscentrale.

TEKSTEN NILS DE NEUBOURG   FOTO TOM TALLOEN

Met meer dan 200 000 zijn ze, 
de mensen die met schuur-
borstel, javel en andere pro-
ducten onze kantoren, huizen 

en winkels coronavrij proberen te houden. 
‘We maken alle deurklinken grondig 
schoon en dweilen de vloeren met bleek-
water. We proberen alles om corona bui-
ten te houden’, getuigt Greta Vanderhis-
paillie. De Brugse schoonmaakster stond 
bijna iedere dag paraat, want ze kan de 
keren dat ze niet ging werken door corona 
op één hand tellen. ‘Maar wel vaak met 
een bang hartje’, geeft ze toe. Daarmee is 
ze niet alleen. Want 83 procent van de 
werknemers in de schoonmaaksector 
geeft aan bang te zijn om corona op te lo-

pen op het werk. Dat blijkt uit de enquête 
van ACV Voeding en Diensten onder 5 402 
schoonmakers.

Amper 17 procent van het schoonmaak-
personeel was nooit bang om besmet te 
raken met Covid-19. Bijna de helft van de 
bevraagde schoonmakers was zelfs (zeer) 
vaak bang om een besmetting op te lopen 
op de werkvloer. Dat die vrees niet onge-
grond is, weet Marianne Vanwynsberghe. 
Als werknemer bij een schoonmaakbedrijf 
uit Erembodegem staat zij er normaal voor 
in om kantoren van andere bedrijven pro-
per te houden. Maar eind mei liep het mis: 
ze belandde in het ziekenhuis. ‘Wij kennen 
die verhalen helaas al via onze vertegen-

grote inzet tijdens de coronacrisis. Uit de 
bevraging blijkt namelijk dat in verschil-
lende sectoren veel schoonmakers geen 
enkele dag minder werkten door corona. 
73 procent van de schoonmakers in zie-
kenhuizen is onverstoord blijven werken, 
net zoals 62 procent bij de industriële 
schoonmaak en 61 procent van de schoon-
makers in bedrijfsburelen. Alleen de 
poetshulp aan huis werd door corona vaak 
even stopgezet.

Volgens Stalpaert is er nog veel werk aan 
dat respect. ‘Een derde van de schoon-
makers geeft aan dat ze onvoldoende be-
schermingsmateriaal kregen. Twee op de 
vijf schoonmakers heeft er dan maar zelf 
voor gezorgd.’ Daarnaast wil de ACV-cen-
trale het respect ook vertaald zien in lo-
nen. ‘De erkenning was er soms wel, maar 
zelden financieel. Deze cijfers nemen we 
mee naar de komende loononderhande-
lingen’, besluit Stalpaert. 

woordigers op de werkvloer’, reageert Pia 
Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en 
Diensten. ‘De resultaten van de enquête 
zijn jammer genoeg geen verrassing voor 
ons.’

Week van de schoonmaker 
Met de cijfers hoopt Stalpaert wel haar 
vraag om respect voor het schoonmaak-
personeel kracht bij te zetten. Om dezelf-
de reden organiseert de vakbondscentrale 
van 14 tot 20 juni de Week van de schoon-
maker. ‘We organiseren dit jaar een hele 
week in het teken van het poetspersoneel, 
in plaats van een dag. Er zijn namelijk zo 
veel verschillende soorten schoonma-
kers: die bij je thuis met dienstencheques, 
maar ook de mensen die kantoren schoon-
maken of personeel van de industriële 
schoonmaak, zoals bij voedselproducten. 
En vergeet ook niet de schoonmaak in de 
hotelsector of de vuilnisophalers. Al die 
mensen verdienen respect.’

Dat respect verdienen ze volgens de voor-
zitter voor de risico’s, maar ook voor hun 

MARIANNE:

‘We hadden besmetting 
kunnen voorkomen’
Een op de tien schoonmakers liep een coronabesmetting 
op. Volgens een kwart gebeurde die besmetting zeker op 
de werkvloer. Marianne Vanwynsberghe is een van hen. ‘De 
collega met wie ik een dag lang kantoren heb gepoetst en 
de auto heb gedeeld, moest de dag nadien in quarantaine. 
Iets later testte ze ook positief op corona. Ik heb toen in pa-
niek een zelftest gedaan en ben langs de huisarts gegaan. 
De uitslag was toen nog negatief, maar vier dagen later is 
de ziekenwagen mij komen halen. Ik moest enkele dagen in 
het ziekenhuis blijven omdat ik door kanker tot de risico-
groep behoor.’

‘Ondertussen ben ik weer thuis, maar nog tot half juli kan 
ik niet gaan werken. Ik ben vrijwel zeker dat ik die ene dag 
besmet ben geraakt. Dat is spijtig, want eigenlijk hadden we 
heel deze situatie kunnen voorkomen met betere maatre-
gelen, meer voorzichtigheid en controle.’

GRETA:

‘Elke dag gaan werken 
met een bang hartje’
Niet alleen in dure laboratoria 

wordt corona bevochten. Het ge-
beurt ook dichtbij huis en werk: 

met doek, dweil en javel. Het 
waren de schoonmakers die 
ervoor zorgden dat secto-
ren waar thuiswerk niet 
mogelijk was, toch konden 
blijven draaien. ‘Bijna alle 
bedrijven waar ik schoon-
maak, bleven open’, vertelt 
Greta Vanderhispaillie. ‘We 
moesten dus wel blijven 
poetsen. Dat is met een 

dubbel gevoel, want door 
mijn leeftijd viel dat extra 
werk me zwaar. Tegelijkertijd 

zou thuisblijven financiële gevol-
gen hebben. En onze lonen zijn so-
wieso al niet hoog.’

‘Door corona werken we ook met 
sterkere en gevaarlijkere produc-
ten dan normaal. Zeker in het be-
gin toen we nog bijna niets wisten 
over het virus, deden we alles om 
het buiten te houden. Mijn werk-
gever heeft wel een mail gestuurd 
naar de bedrijven waar wij komen 
poetsen met de vraag om de maat-
regelen te volgen. Toch ging ik 
iedere keer met een bang hartje 
werken. Ik ben al wat ouder en heb 
ook enkele medische risico’s.’ 

2 op de 5 schoonmakers 
moest zelf voor 
bescherming zorgen

Onzichtbaar maar onmisbaar: 
schoonmakers tijdens corona
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De zon laat zich weer van haar beste kant zien en de temperaturen schieten de hoogte in.
Dat betekent slechts één ding: de zomer staat weer voor de deur. En daarmee ook de langverwachte vakantie. 
Maar op vakantie gaan is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er tal van initiatieven om 
ervoor te zorgen dat iedereen van een zorgeloze vakantie kan genieten.

TEKST  DOMINIC ZEHNDER
FOTO’S  MINE DALEMANS EN WOUTER VAN VOOREN

Iedereen heeft recht op vakantie
De zomer van de vrijheid

VILLAMAX: VAKANTIES VOOR GEZINNEN MET EEN ZIEK KIND

‘Een week lang zonder zorgen’
Vorig jaar mocht het gezin van Lore en Dries een 
week verblijven bij VillaMax: ‘Bij ons dochtertje Le-
anne werd in 2018 leukemie vastgesteld. De psy-
chologen van het UZ Gent hadden toen gezien dat 
zij het heel lastig had met het isolement dat uit die 
ziekte voortkomt. Plannen moesten vaak afgezegd 
of last-minute uitgesteld worden. Daarom stelden 
ze voor om ons aan te melden bij VillaMax.’

‘Op het moment dat we op vakantie mochten ver-
trekken, was Leanne net gestopt met haar medi-
catie. Daardoor konden we meedoen met tal van 
activiteiten, zoals kajakken en spoorfietsen. Ieder-
een van het gezin mocht een activiteit kiezen. Het 
werd een heel actieve vakantie. We probeerden er 

zo veel mogelijk uit te halen als de gezondheid van 
Leanne toeliet’, vertelt mama Lore.

‘Niet enkel voor onze kinderen werd het een onver-
getelijke ervaring, ook wij als ouders konden met 
volle teugen genieten. Elk gezin krijgt een per-
soonlijke aanpak, die volledig is afgestemd op je 
noden op dat moment. Wij hoefden ons een week 
lang om niets zorgen te maken. Alles was tot in de 
puntjes geregeld. Een van de mooiste activiteiten 
was een gezamenlijke barbecue, waarbij we ook 
kennis konden maken met de andere gezinnen die 
in een gelijksoortige situatie zitten. Dat smeedt 
een speciale band.’

BIZON VZW: VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR MAATSCHAPPELIJK 
KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN 

‘Met trots vertellen over de vakantie’
Vrijwilliger Shavalley Fornerino (23) vertelt en-
thousiast: ‘Op mijn zestiende ben ik zelf mee op 
kamp geweest met Bizon. De hoofdleiding vroeg 
mij tijdens het kamp of ik geen interesse had om 
een animatorcursus te volgen en zo ben ik in de 
organisatie gerold. Het heeft mij heel hard doen 
groeien als persoon.’

‘Iedereen zet zich bij Bizon volledig belangeloos in. 
Wij krijgen geen vrijwilligersvergoeding, zodat al 
het geld naar de jongeren gaat. Door corona vie-
len belangrijke fondsenwervingen zoals De Warm-
ste Week weg. Daardoor hebben wij zelf de actie 
Schenk een dag op kamp op poten gezet, waarbij 

mensen een dag op kamp kunnen doneren. Zo 
konden we in deze uitzonderlijke omstandigheden 
de jongeren toch een onvergetelijk kamp geven.’

‘Het leukste voor mij persoonlijk zijn de jonge-
ren die elk jaar terugkomen, waarbij je hun evo-
lutie van dichtbij meemaakt. Je bouwt een echte 
vriendschapsband met hen op en tegelijk ben je 
een persoon naar wie ze opkijken. Ook de dank-
baarheid die je terugkrijgt is fantastisch. Er waren 
bijvoorbeeld enkele jongeren die voor het eerst in 
hun leven naar een pretpark konden gaan. Zo kun-
nen ze op school ook eens trots over hun vakantie 
vertellen.’

PROJECT U/TURN: AVONTUURLIJKE EN UITDAGENDE ACTIVITEITEN 
VOOR PERSONEN MET EEN FYSIEKE BEPERKING

‘Na een vulkaan is een bus geen hindernis meer’
Hilde Bruyninckx (60) ontdekte de organisatie vijf 
jaar geleden: ‘Ik verbleef op dat moment in het UZ 
Gent en hoorde daar de naam Project U/Turn val-
len. Ik heb toen meer informatie over hun werking 
en visie opgezocht en dat sprak mij meteen aan.’

‘Ik werd eerst uitgenodigd voor een interview, om-
dat ze sterk inzetten op de motivatie en drive van 
de deelnemers. Ik was dan ook door het dolle heen 
dat ik mee mocht! Het avontuurlijke back to basic 
karakter van de activiteiten maakt dat je leert wat 
je mogelijkheden juist zijn. Wanneer je een vul-
kaan kunt beklimmen, wordt thuis een bus nemen 

geen onoverkomelijke hindernis meer. Ik heb ook 
veel geleerd van de andere deelnemers en hoe zij 
dingen in hun leven aanpakken. Mijn ervaring bij 
Project U/Turn heeft mij veel meer vertrouwen ge-
geven in mijn eigen kunnen, wat mij mentaal ster-
ker heeft gemaakt.’

‘Mijn persoonlijk hoogtepunt was toen ze mij in 
Zuid-Afrika in het midden van een bergmeer drop-
ten. Op eigen vraag welteverstaan. (lacht) Dat was 
de eerste keer in een lange tijd dat ik in openlucht 
heb gezwommen, in een onvergetelijk decor. Ik 
voelde mij even de koning te rijk.’
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‘De toog-econoom gelooft blind 
in de markt. Terwijl de echte 
wereld complexer is’

HORECA OPEN. DAAR ZIJN DE TOOG-ECONOMEN WEER

HET LAND IS OP 
ZOEK NAAR J.C.
  

‘Slimme mensen doen  
ook domme dingen en domme  
doen ook slimme’ 

GEERT HOSTE COMEDIAN EN AUTEUR

FORUM

Zeggen dat je iemand gaat vermoorden, is 
geen vrije meningsuiting. Het is ook niet 
omdat in een democratie veel mensen scan-
deren dat ze iemand aan de galg willen, dat 

dat moet gebeuren. Zij die normaal zweren bij ge-
zond verstand, zien plots geen graten in een militair 
met moordplannen. Ook al eisen ze normaal al snel 
de doodstraf, nu smeken ze ‘laat Jurgen leven’. En al 
haten ze alle vluchtelingen van de hele wereld, een 
vluchtende zwaarbewapende deserteur die een ge-
zin terroriseert is opeens hun held. 

Het is juni 2021 en het land is op zoek naar J.C. Voor 
een goed begrip: het gaat hier om een korporaal uit 
het Belgisch leger, niet om de man uit Nazareth. Op 
het podium zou ik die eerste aan het kruis nagelen, 
maar hier ga ik dat niet doen. Dat komt omdat ik 
las dat hij pillen neemt tegen angstpsychose. Dan 
is de situatie ingewikkeld. Dat weet ik, want een 
van mijn beste vrienden vecht tegen psychosen. 
Levensbedreigende angsten voor een openstaande 
deur of een losliggende tegel … Hij stapte ooit eens 
uit mijn auto terwijl we stilstonden in een file op de 
snelweg. Hij wandelde zonder een woord de velden 

in. Was dagen onvindbaar. Angst. Er valt geen touw 
aan vast te knopen. Zwaaien met logica of wijsheden 
van zenmeesters helpt dan niet. Elk wetenschappe-
lijk argument wordt aangegrepen om verder weg 
te zinken in angsten en complotgedachten. Er zijn 
weinig middelen die angstige mensen kunnen hel-
pen. Sommige geloven dat de oplossing ligt bij die 
andere J.C., die van de liefde en naastenliefde.

Als mensen voelen dat naar hen geluisterd wordt 
en dat hun angsten ernstig worden genomen, is er 
kans op een wonderbaarlijke genezing. Want dan 
ontstaat er vertrouwen en gaan ze zelf luisteren. Dat 
is iets wat vrijwilligers al lang weten en waar politici 
gebruik en soms misbruik van maken. Ook weten-
schappers beseffen inmiddels dat de wereld niet 
beter wordt, als je tegen iemand zegt dat hij dom is. 
Slimme mensen denken dat slimme dingen be-

ter zijn. Daarom werd de voorbije twintig jaar een 
maatschappij gepromoot die zou gered worden door 
alles wat smart (slim) was. Smarter living met smart-
phones, smart tv, smart watch …  Wat niet slim was, 
was automatisch dom. Dat was niet zo slim. Want 
wie niet meekon met al dat slimme gedoe, voelde 
zich uitgestoten, werd achterdochtig, wantrouwig 
en haakte af. Als je geen vertrouwen hebt, word je 
angstig. En dan ga je te biecht bij de duivel. Nog een 
stap verder van het padje af en je dreigt met moord 
en doodslag.

Slimme mensen doen ook domme dingen en dom-
me doen ook slimme. Slim of dom is niet goed of 
slecht en niet links of rechts. We mogen van geluk 
spreken dat slimme mensen soms hele straffe din-
gen doen, waarvan we allemaal beter worden. Zoals 
razendsnel een vaccin ontwikkelen. Organiseren dat 
dat vaccin rap toegediend kan worden. Vertellen wat 
we moeten doen om niet besmet te raken. Ons hel-
pen als we toch besmet raken. 

Soms is een mirakel nodig, soms helpt een klavertje 
vier. Soms komt aan het eind alles goed.  

Krapte op de arbeidsmarkt zeggen ze. Dat is heel 
goed mogelijk. Maar ik stel tegelijk vast dat som-
mige beroepsgroepen toch oververtegenwoordigd 
zijn. Het voorbije anderhalf jaar maakten we al ken-
nis met duizenden Twitter-virologen. Op dit eigenste 
moment krijgt Roberto Martinez wijze raad van bus-
ladingen Facebook-bondscoaches. En nu de horeca 
weer opent, zijn ook de toog-economen helemaal 
terug. Dat werd duidelijk naar aanleiding van het 
akkoord tussen werkgevers en vakbonden om de 
minimumlonen voor het eerst in jaren te verhogen. 
Wat de toog-economen tot sombere voorspellingen 
bracht. ‘Alle eerstejaars economen weten toch dat 
de arbeidsvraag in elkaar stuikt als het minimum-
loon verhoogt? Dat we zo jobs vernietigen?’, klinkt 
het. Ook bij sommige politieke partijen trouwens. In 
de algemene toogtheorie is het minimumloon ver-

hogen het domste wat we kunnen doen. 
Maar dat is natuurlijk niet zo.

Als de toogtheorie zou kloppen, zou-
den bijvoorbeeld kortgeschoolden 
die vaker aan het minimumloon 
werken, de voorbije jaren geen pro-

bleem gehad hebben om werk te 
vinden. Het Belgisch mini-

mumloon verliest immers al 
jaren terrein ten opzichte van 
de andere lonen. Het is niet 
verhoogd sinds 2008. Helaas 
zoeken veel kortgeschoolden 
wel nog werk. Er spelen blijk-

baar toch nog andere dingen, de werkelijkheid is 
veel complexer dan toogpraatjes. En zou het kunnen 
dat een hoger loon wel eens de oplossing zou kun-
nen zijn om bepaalde banen aantrekkelijker te ma-
ken? De toog-econoom ziet dat natuurlijk anders: 
de oplossing daarvoor kan alleen liggen bij het ver-
lagen van werkloosheidsuitkeringen. Werkloos-
heidsuitkeringen die nu al onder de armoedegrens 
liggen (omdat te veel politici de voorbije jaren geloof 
hechtten aan de algemene toogtheorie). Op die ma-
nier rest straks enkel nog het uithongeren van men-
sen zonder werk. Bovendien, een hoger minimum-
loon vertaalt zich volledig in hogere consumptie. 
Wie werkt aan een minimumloon kan dat niet op-
potten, maar geeft het uit. Dat is veel beter voor de 
economie dan de miljarden aandeelhoudersop-
brengst die verdwijnen naar een of ander exotisch 
belastingparadijs.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan met toog-
theorieën. Landingsbanen zijn bijvoorbeeld ook al 
des duivels. Want zo zouden we mensen wegduwen 
van de arbeidsmarkt, ‘op kosten van de staat’. Alweer 
een bierviltjesredenering. Landingsbanen zijn be-

doeld om mensen juist langer aan de slag te kunnen 
houden in een aangepast arbeidsregime. Het alter-
natief is mensen volledig opbranden en, als ze het 
niet houden, laten vallen op een ziekte-uitkering. 
Voor toog-economen is dat blijkbaar beter.

Kosten, prijs, rendement, winst: toog-economen 
goochelen ermee. Dat de sociale partners – of beter 
nog: de samenleving – er wel eens zouden kunnen 
voor kiezen om het leven van mensen te verbete-
ren? Het komt bij de doorsnee toog-econoom niet 
op. Hij – toog-economen zijn vooral mannen – ge-
looft blind in de onfeilbaarheid en onverbiddelijk-
heid van de markt. Terwijl de echte wereld veel 
complexer is. Ten koste van inlevingsvermogen voor 
mensen die het bijvoorbeeld met een laag inkomen 
(meestal veel lager dan dat van de toog-econoom in 
kwestie) moeten rooien. En ten koste van begrip 
voor mensen die jaren hard gewerkt hebben en het 
op het einde van de carrière wat rustiger aan moe-
ten doen. Begrip is er alleen als het gaat over bui-
tensporige toplonen, over ongedekte cheques zoals 
de tax shift of over fiscale faveurs voor wie al veel 
heeft. Dan kan een extra rondje altijd. Kosten, prijs, 
rendement, winst, ze zijn dan plots van geen tel 
meer.

Toog-economen. Ze zouden het beter eens hebben 
over de alsmaar stijgende prijzen van een pintje. 
Daar heeft iedereen aan de toog wel iets aan.  

MARC LEEMANS VOORZITTER ACV
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Klaar voor de 
arbeidsmarkt?

BAS beantwoordt al je vragen
via WhatsApp

Twee studenten doen de test, ACV-berichtendienst BAS geeft het juiste antwoord

Schoolverlater? 

De zomer komt eraan, en dat betekent dat weer duizenden jongeren binnenkort de 
schoolbanken verlaten. Met of zonder diploma. Jong ACV lanceert een berichten-
dienst via WhatsApp om de jongeren op weg te helpen, met informatie op hun maat.

TEKST  WIM TROCH EN DOMINIC ZEHNDER

Met BAS, de Berichtendienst voor Afge-
studeerden en Schoolverlaters, lanceert 
Jong ACV een nieuw project. Jongeren 
die de volgende maanden de arbeids-

markt zullen betreden, kunnen zich inschrijven op 
de berichtendienst. Via WhatsApp krijgen ze dan in-
formatie op maat.

‘We stellen vast dat jongeren heel veel leren op 
school, maar vaak geen idee hebben van wat ze 
moeten doen als ze afstuderen’, vertelt Joke Vrijs 
van Jong ACV. ‘We krijgen heel wat concrete vragen 
over die eerste stappen naar de werkvloer. Er is heel 
veel info te vinden op internet, maar we stellen ook 
vast dat die eigenlijk vrij beperkt en bovendien niet 
altijd even correct is.’

De BAS-infolijn beantwoordt vagen over kinderbij-
slag, jeugdvakantie, de beroepsinschakelingstijd 
enzovoort. Zes weken lang krijgen de jongeren infor-

matie op maat. ‘Wie zich inschrijft op BAS, krijgt een 
aantal startvragen. Bijvoorbeeld of je een diploma 
hebt. Afhankelijk van je antwoorden zenden we je 
aangepaste info. Er is ook de mogelijkheid om con-
crete vragen te stellen via een apart mailadres. Onze 
Jong ACV-medewerkers zullen al die vragen beant-
woorden. Zo bieden we bijvoorbeeld ook aan om cv’s 
na te lezen voor wie graag een second opinion heeft.’

Hoe werkt het?
  Vul voor 30 juni het BAS-inschrijvingsformulier 

in dat je vindt op www.hetacv.be/BAS.
  Als je nog geen lid bent van ACV Enter, moet je 

eerst lid worden, maar dat is helemaal gratis.
  Je krijgt je eerste WhatsAppbericht op 1 juli.
  Tot 20 augustus krijg je een schat aan info op 

jouw maat via regelmatige updates. Je kunt je op 
elk moment uitschrijven door het woord ‘STOP’ 
te sturen.

Moet je je verplicht aansluiten 
bij een ziekenfonds?
C  ‘Ik denk niet dat het direct verplicht is om mezelf aan te 

sluiten. Ik ben nu via mijn ouders aangesloten, dus ik denk dat 
dat blijft doorlopen zolang ik geen vast werk heb.’
M  ‘Ik weet het niet zeker, maar ik denk van niet. Ik denk dat 
je de keuze hebt om je aan te sluiten of niet.’

              In België is het afsluiten van een ziekteverzekering 
via een ziekenfonds voor iedereen verplicht. Je bent via je 
ouders ingeschreven, zolang je studeert of stage loopt tot je 
25ste, of als je als werkzoekende ingeschreven bent bij de 
VDAB en je beroepsinschakelingstijd loopt. Als je werkt of 
een werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangt, of 
als je ouder dan 25 bent, moet je je aansluiten bij een zie-
kenfonds.

Wat doet de VDAB?
C  ‘De VDAB is een soort van database voor vacatures. Ze 

bieden opleidingen aan en ik denk dat je je daar ook kunt aan-
melden als werkzoekende zodat je makkelijker een baan kunt 
vinden.’
M  ‘Zij helpen je bij het zoeken naar werk. Je moet je interes-
ses aangeven, en dan selecteren zij de functies die bij jouw 
profiel passen. Het is een soort uitzendkantoor.’

VDAB is de tewerkstellingsdienst van Vlaanderen en 
helpt je bij het zoeken naar werk. De VDAB verzamelt vaca-
tures en voorziet in begeleiding en opleiding van werkzoe-
kenden.

Ben je verplicht je in te schrijven 
bij de VDAB?
C  ‘Volgens mij is het niet het verplicht om je in te 

schrijven bij de VDAB. Het kan wel handig zijn als 
je een opleiding via hen wilt volgen of als je ooit 
een werkloosheidsuitkering wilt ontvangen.’
M  ‘Neen, zeker niet. Of wel? Ik klonk nogal reso-
luut, maar nu begin ik te twijfelen.’

Wil je je recht op het Groeipakket (kinder-
bijslag) of een werkloosheidsuitkering behouden, 
dan moet je je inschrijven bij de VDAB, meteen 
nadat je de schoolbanken verlaat. Als je meteen 
werk hebt, is dat niet nodig.

Wat weet je over 
de beroepsinschakelingstijd?
C  ‘Daar heb ik nog nooit van gehoord.’
M  ‘Dat is de periode van een aantal maanden 
waarin je nog geen werkloosheidsuitkering krijgt.’

De beroepsinschakelingstijd (BIT) is de 
periode die je moet doorlopen voordat je eventu-
eel recht hebt op een inschakelingsuitkering. De 
BIT duurt twaalf maanden, ongeacht je leeftijd, 
en begint te lopen vanaf je inschrijving bij de 
VDAB.

Heb je recht op betaalde vakantie 
als je meteen werk vindt?
C  ‘Je hebt recht op betaalde vakantie. In je eerste 

jaar is dat minder – volgens mij enkele dagen – 
maar dat wordt dan op termijn meer, naarmate je 
langer aan het werk bent. Toch?’
M  ‘Ik geloof van wel. Mijn zus heeft daar toch ge-
bruik van gemaakt. Je hebt volgens mij wel recht op 
een aantal dagen betaalde vakantie.’

Ben je jonger dan 25 en heb je in het jaar 
dat je afstudeerde minstens een maand gewerkt? 
Dan heb je het jaar nadat je afstudeerde recht op 
jeugdvakantie.

Mag je nog een studentenbaan 
uitoefenen als je afgestudeerd bent?
C  ‘Nee, dat sowieso niet. Misschien de eerste 

paar maanden na het afstuderen, maar daarna niet 
meer, aangezien je geen student meer bent.’
M  ‘Ik denk het wel, zolang ik geen vast werk heb.’

Zodra je afstudeert mag je geen studen-
tenwerk meer doen. Er is één uitzondering: als je 
in juni of in de zomermaanden afgestudeerd bent, 
mag je nog tot 30 september van dat jaar als job-
student werken.

 MIES
22 jaar
Social Sciences

 CELINE
24 jaar
Internationaal en 
Europees recht

 BAS

 BAS
 BAS

 BAS

 BAS

 BAS

C M
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Van robots in  
de operatiekamer  
tot apps 
op je gsm

TEKST  SIMON BELLENS, MARTINE CREVE EN WIM TROCH    ILLUSTRATIE  RUTGER VAN PARYS

De Universiteit Antwerpen lanceerde onlangs de chatbot VaccinChat. Artificiële intelligen-
tie beantwoordt al je vragen over het coronavaccin. Er zijn computers die het merken 
wanneer iemand de klinkers anders uitspreekt, wat kan wijzen op het begin van parkin-
son. Er bestaan computerspellen die dementie vertragen. Het zijn maar drie van de tallo-
ze voorbeelden van het gebruik van technologie in de zorgsector. De mogelijkheden lijken 
onbegrensd, al zijn er toch ook enkele kanttekeningen. We laten drie deskundigen aan 
het woord en we bekijken twee technologische toepassingen voor thuis van dichterbij.

Technologie in de zorg

‘Technologie in de zorg is niets nieuws. Al 
van lang voor de computer zijn intrede deed 

worden dingen ontwikkeld om medische aan-
doeningen te verhelpen en de zorgtaak te verlichten, 
van een vergrootglas tot de stalen verpleegster. De 
jongste jaren zien we een verschuiving van toepas-
singen die rechtstreeks met zorg verband houden, 
naar preventie en gezondheid in het algemeen. Denk 
maar aan je smartwatch: een horloge dat je hartslag 
kan meten. Het maakt dat zorg veel toegankelijker 
geworden is, maar er is ook een nadeel: je hebt vaar-
digheden nodig om met die nieuwe technologie te 
kunnen werken.’

Wie aan technologie in de zorg denkt, fantaseert 
misschien over opererende robots, of hologrammen 
die de patiënt inlichtingen geven. Maar het hoeft er 
niet allemaal zo spectaculair uit te zien. ‘In onze op-
leiding hebben studenten een rugzakje ontworpen 
voor kinderen met een infuus. Op die manier kun-
nen ze discreet hun infuuspomp meenemen. An-

Bij Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) 
zijn grote veranderingen op til. Binnenkort 

schakelen ze over op een nieuw, eenvormig 
softwaresysteem waarmee alle medewerkers in alle 
zeven ziekenhuizen van ZNA zullen werken. Als plan-
ningscoördinator is Maarten Sterckx verantwoorde-
lijk voor een efficiënte en performante planning van 
operaties met de juiste inzet van mensen en midde-
len.

dere studenten hebben dan weer bij de verhuizing 
van Licht en Liefde, een organisatie voor blinden en 
slechtzienden, hun nieuwe gebouw op schaal met 
een 3D-printer nagebouwd. Op die manier konden 
de gebruikers hun kamer mee helpen inrichten.’

3D-printers hebben zeer diverse toepassingen in de 
zorg. ‘Bijvoorbeeld bij een operatie waar een stuk 
bot moet worden vervangen. De chirurg kan op voor-
hand een prothese nabouwen met de 3D-printer. Zo 
moet de chirurg niet tijdens de operatie een stuk bot 
uit een ander deel van het lichaam halen. De opera-
tie duurt minder lang, het nieuwe stuk is perfect op 
maat gemaakt en er moet maar op één plaats een 
wonde herstellen. Daardoor gaat de revalidatie veel 
sneller en met minder pijn.’

Geen doel op zich
‘De ambitie van technologie in de zorg is in de eerste 
plaats om de levenskwaliteit van mensen te verho-
gen, maar ook om de werkdruk van verpleegkundi-

‘Daar komt nog veel handenarbeid bij kijken, om het 
zo te zeggen, en het gebeurt weleens dat een patiënt 
aangemeld wordt zonder dat er al een bed gereser-
veerd is. Eén kersvers softwaresysteem in plaats van 
de meer dan honderd verschillende pakketten waar-
mee we vandaag werken, moet dat soort problemen 
voorkomen. Als een arts een ingreep plant, kan de 
farmaceutische dienst zo een automatisch signaal 
krijgen voor de nodige medicijnen en weet het ope-
ratiekwartier wat ze logistiek moeten klaarzetten. 

SOFIE VANMAERCKE, OPLEIDINGSHOOFD ZORGTECHNOLOGIE VIVES HOGESCHOOL:

‘Sneller herstel door prothese met 3D-printer’

MAARTEN STERCKX, PLANNINGSCOÖRDINATOR OPERATIEKWARTIER ZNA MIDDELHEIM:

‘Eén systeem, duizend functies’

gen te verlagen. Als bijvoorbeeld bepaalde waarden 
zoals de hartslag van een patiënt in het ziekenhuis 
vanop een afstand kunnen worden gelezen, hoeft de 
verpleegkundige niet meer naar de kamer te lopen. 
De tijd die daardoor vrijkomt, kan hij of zij aan andere 
taken besteden.’

‘Een robot om eenzaamheid tegen te gaan in een 
rusthuis biedt kansen, maar dat zal niet alles oplos-
sen. Belangrijk is ook dat de mensen er correct mee 
moeten leren omgaan. Technologie laat ons bewus-
ter zijn. Een stappenteller kan motiverend werken. 
Het is wel altijd opletten. Een app die je toelaat om 
pigmentvlekjes te checken, kan interessant zijn, 
maar het is belangrijk dat de app ontwikkeld wordt 
op basis van wetenschappelijk materiaal. Een hart-
slagmeter vervangt geen bezoek aan de cardioloog. 
Technologie mag geen doel op zich zijn, het moet al-
tijd in functie van de gebruiker ontwikkeld worden.’

Zelfs de schoonmakers zullen kunnen aangeven 
waar ze hebben schoongemaakt.’

‘Het is een hypermodern systeem met duizend knop-
pen en functies, en ik vrees dat de oudere collega’s 
die niet met computers zijn opgegroeid, hierin sterk 
ondersteund zullen moeten worden. Het zal veel in-
zet en tijd kosten om iedereen op te leiden, maar we 
worden goed begeleid.’



9DOSSIER

‘De technologische (r)evolutie in de zorg 
gaat razendsnel. Er wordt veel onderzoek 

gedaan, maar omkadering is nodig. Met Flanders’ 
Care (het programma van de Vlaamse overheid dat 
inzet op innoveren en ondernemen in zorg, red.) wil-
len we tegen het najaar een ethisch kader klaar heb-
ben om technologie in de zorg ethisch te evalueren. 
Het grote probleem vandaag is dat technologie niet 
ethisch getoetst hoeft te worden. Dat in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld medicatie. Wie een medicijn 
ontwikkelt, moet voldoen aan een hele lijst aan voor-
waarden en procedures. En dat is terecht. Voor tech-
nologische toepassingen is die omkadering er niet, 
terwijl sommige ontwikkelingen een enorme impact 
hebben, of kunnen hebben. Denk maar aan alles wat 
met privacy te maken heeft. Er is een ethische toet-
sing nodig, een label dat de deugdelijkheid bewijst.’ 

‘De basisvraag moet altijd zijn: leidt dit tot betere 
zorg, en leidt dit tot betere toegang tot zorg? Als er 
een risico is op discriminatie – bijvoorbeeld door de 
kostprijs of door de technische vaardigheden die no-
dig zijn – dan moet je de vraag stellen of de nieuwe 
technologie echt een goede zaak is. Dan moet je op 
zoek naar betere alternatieven.’ 

Juist of fout?
De technologische mogelijkheden zijn in principe 
onbegrensd, zeker wanneer artificiële intelligentie 
in het spel is. ‘Vervangt een robot een zorgkundige, 

of ondersteunt de robot de zorgkundige? Willen we 
verpleegkundigen, of zorgingenieurs? Op die vragen 
is geen juist of fout antwoord. We moeten met alle 
betrokkenen in dialoog gaan. Van bij de ontwerp- en 
ontwikkelingsfase. Niet alleen ingenieurs en ethici 
moeten aan de tafel, maar ook gebruikers, hulp-
verleners, ziekenfondsen en politici. Hoever je mag 
gaan, dat is een vraag waarop je nooit een mooi afge-
bakend antwoord zult krijgen.’

Volgens sommigen ‘ontmenselijkt’ technologie de 
zorg, maakt technologie de zorg afstandelijk en tech-
nisch. ‘Dat zijn mensen die denken dat zorg vroeger 
technologieloos was, en alleen door naasten ge-
beurde. Die mensen kijken naar het verleden met een 
roze bril. Er heeft altijd technologische hulp bestaan, 
denk maar aan een rolstoel. Aan de andere kant heb 
je mensen die vinden dat je de technologische ont-
wikkeling toch niet kunt tegenhouden, en dat je alles 
maar moet ondergaan. De meest aangewezen hou-
ding zit daartussen. Technologie is een positief ver-
haal: het professionaliseert de zorg, en het voorkomt 
lijden. Maar we mogen niet alles zomaar laten gebeu-
ren, wij moeten de voorwaarden bepalen. De corona- 
crisis is een goed voorbeeld. Met Coronalert werd 
een app ontwikkeld die de kans om de pandemie in te 
perken aanzienlijk reëler maakte. Toch werd die niet 
door iedereen gedownload, onder meer omdat er dis-
cussie was over de privacy. Mensen hebben garanties 
nodig dat de technologie ook ethisch in orde is.’

CHRIS GASTMANS, PROFESSOR MEDISCHE ETHIEK KU LEUVEN:

‘Nood aan ethisch kwaliteitslabel’

APP DOKTR 

Videogesprek  
met huisarts

Voortaan kan iedereen die over een smartphone be-
schikt een videogesprek voeren met een huisarts. 
Daarvoor volstaat het om bijvoorbeeld de app Doktr 
te downloaden. Om veilig in te loggen, registreer je je 
op Itsme. Dan kom je op een online platform waar een 
team van huisartsen bereikbaar is. Via chat krijg je 
voor de eigenlijke consultatie een aantal vragen om te 
beantwoorden. Zo kan de arts jouw gezondheidspro-
bleem beter inschatten. Want je komt niet bij je vaste 
huisarts terecht, omdat nog niet alle huisartsen be-
trokken zijn. Je kunt er wel voor kiezen om je medisch 
dossier te delen met de arts die je online consulteert. 
En met jouw toestemming maakt die een verslag voor 
je vaste huisarts.

‘CM vindt het heel belangrijk dat gezondheidsgege-
vens op een veilige manier worden uitgewisseld’, be-
nadrukt Ingrid Fleurquin, directeur verplichte ziekte-
verzekering bij CM.

Corona heeft teleconsultaties in gang gezet en die 
zullen nu geïntegreerd worden in de zorg. ‘Het Riziv 
en de ziekenfondsen werken aan een nieuw wettelijk 
kader voor terugbetaling’, voegt Fleurquin toe. Maar 
de online consultaties kunnen nooit de fysieke con-
sultaties vervangen. Ze zijn aanvullend. ‘Zulke digitale 
toepassingen helpen om te evolueren naar een zorg 
waarin de mens centraal staat en meer betrokken is 
bij zijn eigen gezondheid en zijn kwaliteit van leven’, 
besluit Fleurquin.

URINETESTEN  
VIA HOMEFLOW

Arts volgt  
op afstand

Een op de vijf volwassenen heeft urologische klach-
ten. Ook kinderen worden ermee geconfronteerd. Tot 
nog toe moesten jong en oud vaak meerdere keren 
naar het ziekenhuis om urinetesten te doen. Op bevel 
moeten plassen, kan stress veroorzaken, wat de re-
sultaten kan beïnvloeden. ‘Met Homeflow kunnen die 
metingen nu thuis gebeuren’, licht Leen Bracke, in-
continentiespecialiste van Goed, toe. ‘Dat gaat via een 
toestel dat je eenvoudig in de toiletpot of in een kin-
derpotje hangt. Zo kan er op verschillende momenten 
getest worden. Dat biedt betrouwbare gegevens. Die 
worden via een app rechtstreeks doorgegeven aan de 
behandelende arts.’

Bovendien kan de patiënt zelf ook een online plas-
dagboek bijhouden dat rechtstreeks gelinkt is aan het 
Homeflow-toestel. Daarin kan hij bijvoorbeeld noteren 
of hij pijn heeft. Dat geeft de arts een goed beeld van 
de klachten waardoor hij ze efficiënt kan behandelen.

‘De patiënt kan het toestel voor het toilet of het kin-
derpotje ontlenen bij Goed. De bijbehorende app 
wordt gedownload op de smartphone’, legt Leen uit. 
‘Maar er is wel een verwijzing van de uroloog nodig.’ 
De incontinentiespecialisten van Goed begeleiden de 
patiënten bij het gebruik van Homeflow.
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begrepen. Als de firma’s voor wie wij die dienstver-
lening verzorgen hun klanten beloven dat ze nooit 
zelf naar de garage moeten rijden, dan voeren wij 
dat uit.’

‘Dat heeft ons beroep veranderd. Dertig jaar ge-
leden was een klant heel tevreden als hij op eigen 
kracht naar de garage kon rijden. Daar nemen ze nu 
geen genoegen meer mee. Dat is niet de service die 
hun is beloofd en waarvoor ze hebben betaald. Nu 
takelen we de wagen bijna automatisch, terwijl dat 
vroeger nauwelijks gebeurde. Bij de zogenaamde 
‘mobiliteitsgarantie’, vipcontracten noemen wij dat, 
willen de mensen niet eens dat je de wagen tijdelijk 
herstelt. Als het niet definitief is, krijgen ze een ver-
vangwagen van hetzelfde merk en dezelfde klasse.’

‘De markt heeft de mensen verwaander gemaakt. 
Om klanten te winnen, beloven firma’s steeds meer 
en mooier dan de concurrentie. Je zou gek zijn om 
daar geen gebruik van te maken. Als je dienstver-
lening daar niet in meegaat en je blijft werken zoals 
35 jaar geleden, houd je geen klanten meer over. We 
willen alsmaar meer, worden veeleisender. Maar er-
gens ligt de grens, je kunt je niet blijven verbeteren.’

Telefoonnummer
‘Voor onze baan was het vroeger plezanter. Je zorgde 
ook voor een goede service, maar de mensen waren 
met minder content. Bij het minste dat je kon hel-
pen, was je de held. Dat gaf heel veel voldoening. Nu 

zijn we een service waar mensen recht op hebben. 
Die held van vroeger is niet meer. Er is nog steeds 
dankbaarheid, maar mensen nemen vaker de ser-
vice voor vanzelfsprekend.’

‘Ik herinner me een koppel op hun trouwdag. De 
aanstaande bruidegom was in de ochtend nog naar 
de kapper gegaan, maar had zijn sleutels in de wa-
gen laten liggen. Hij moest dringend naar de kerk 
en had al een hele tijd geprobeerd om met wat ijzer-
draad in de auto binnen te breken. Natuurlijk lukte 
dat niet. Dan doet het plezier om te helpen.’

Dat je de persoonlijkheid van een chauffeur kan af-
lezen aan de wagen, is volgens Carl een vals voor-
oordeel. ‘Je doet heel wat mensenkennis op, maar 
dat heeft niets met de wagen te maken. BMW-chauf-
feurs hebben een slechte naam, maar zijn heus niet 
allemaal omhooggevallen formule 1-piloten. Vip-
contract of niet, in elke laag van de bevolking heb je 
respectvolle mensen en mensen die het wat te hoog 
in hun bol hebben. Als je jezelf beleefd en vriendelijk 
opstelt, krijg je meestal ook een beleefde en vrien-
delijke reactie terug.’

‘Natuurlijk gebeurt het weleens dat een klant langer 
heeft moeten wachten of een belangrijke afspraak 
heeft gemist, en dan kun jij degene zijn die de volle 

‘De held van vroeger  
is niet meer’

Het stond niet in de sterren geschreven en 
een maniakale autofreak wil Carl zichzelf 
ook niet noemen. Na een brede waaier 
aan technische opleidingen werkte hij 

toen hij 23 was als metaalbewerker. ‘Maar ik had een 
kameraad die wegenwachter was’, vertelt hij. ‘Al die 
verschillende automerken … Om die allemaal aan de 
praat te krijgen met de beperkte middelen die je 
toen had, dan moet je echt iets van auto’s kennen, 
dacht ik. Ik vond het zo straf wat hij allemaal kon.’

Die voorliefde voor techniek en oplossingsgericht 
denken, spoorden Carl aan om deel te nemen aan 
het toelatingsexamen voor wegenwachter. ‘Gewoon 
om eens te zien hoe ik het er zelf van af zou bren-
gen.’ Sindsdien helpt hij al 35 jaar lang mensen met 
autopech in de Antwerpse zuidrand.

Horen, zien en ruiken
‘In die beginperiode heb ik ontzettend veel bijge-
leerd. Ik was een snotaap, de jongste van de groep. 
De meeste van mijn collega’s hadden al wat leeftijd 
en ervaring als garagist. Als je na een depannage el-
kaar tegenkwam, wisselde je ervaringen uit.’

‘Om een wagen te herstellen was het toen horen, 
zien en ruiken. Aan de hand van het merk kon je het 
probleem raden. Als iemand in een Opel Corsa een 
verbrande geur rook, wisten we dat de schakelaar 
van het contactslot was opgewarmd. Een ziekte van 
die auto’s. Dat speelt vandaag nog mee om een diag-
nose te stellen, maar zonder de storingscode op de 
boordcomputer na te kijken, wordt dat heel moeilijk. 
Er zit zoveel elektronica in een auto, vanbinnen lijkt 
het in niets meer op de wagens van toen ik begon. 
Als je destijds de motorkap opende, was er plaats 
over. Nu zit alles bomvol. Het is dikwijls te complex 
om te herstellen aan de kant van de weg.’ 

Al vormt dat voor de klant geen probleem. Het ser-
vicepakket van de wegenwacht werd immers flink 
uitgebreid. ‘Sinds de opkomst van de leasingwagens 
is de bijstand bij een nieuwe wagen automatisch in-

‘Overal is het aanschuiven geworden, elke dag 
is er wel ergens file. Je kunt alsmaar moelijker 
inschatten hoelang een rit zal duren’
CARL, WEGENWACHTER

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

TEKST  SIMON BELLENS    ILLUSTRATIE  PETER GOES

Autopech? Al vijfendertig jaar lang gaat wegenwachter Carl (58) de baan op 
om bij te springen. ‘Vroeger was je de held als je met wat ijzerdraad voor 
elkaar kreeg dat mensen zelf naar de garage konden rijden. Vandaag ver-
wachten klanten een vipbehandeling.’
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ZO 
ZIT DAT

Het zomerse weer lokt je naar bui-
ten en je trekt je wandelschoenen 
aan. Na een fikse wandeltocht kom 
je thuis met een blaar op je voet. 
Zo’n met vocht of bloed gevulde 
blaas is vervelend en voor veel men-
sen heel herkenbaar. Maar moet je 
die blaar openprikken of doe je dat 
beter niet?

Als je een blaar hebt, moet je in 
principe niets doen om die te be-
handelen. Wanneer de blaar ver-
oorzaakt werd door druk of wrijving, 
dan zal die vanzelf verdwijnen. Door 
de blaar dicht te laten, kan ze bo-
vendien niet vuil worden door aarde 
en stof en besmet raken. Eventueel 
kun je de blaar tijdelijk afschermen 
met een wondpleister. Let daarbij 

Je belastingaangifte moet inge-
diend zijn vóór 30 juni (op papier) 
of vóór 15 juli (digitaal op Tax-on-
web). Je kunt hiervoor beroep doen 
op de medewerkers van de FOD 
Financiën. Door corona was dat dit 
jaar – net zoals vorig jaar – maar 
beperkt het geval. Omdat fysieke 
zitdagen niet konden plaatsvinden, 
kon je uitsluitend hulp krijgen via 
de telefoon of online.

OKRA riep, samen met elf andere 
organisaties, de minister van Fi-
nanciën op om alsnog fysieke zitda-

wel op dat je de blaar niet open-
scheurt.
Er zijn wel uitzonderingen. Als je 
blaar pijn doet, als die erg groot is 
of op een drukplaats ligt zoals je 
voetzolen. Die blaren kun je beter 
wel doorprikken. Zo voorkom je dat 
ze openscheuren en eventueel in-
fecteren. Het volstaat om je blaar te 
doorprikken. Je hoeft geen stukjes 
huid van de blaar te verwijderen. 
Als de blaar opnieuw opzwelt, mag 
je die opnieuw doorprikken.

Hoe pak je dat aan? Begin met de 
huid te reinigen met water en zeep. 
Prik vervolgens op enkele plaatsen 
aan de rand van de blaar en evenwij-
dig met de huid met een ontsmette 
of steriele naald. Je maakt je naald 

gen te organiseren. De organisaties 
wezen erop dat de fiscale materie 
voor veel mensen te complex is, 
en dat telefonische of digitale hulp 
voor veel mensen niet voldoende is. 
Bovendien is door de coronacrisis 
en de bijzondere steunmaatregelen 
de complexiteit van de aangifte toe-
genomen.

Minister van Financiën Vincent Van 
Peteghem heeft op het persbericht 
positief gereageerd. Er zullen op-
nieuw zitdagen in de belastingkan-
toren georganiseerd worden, zij het 

steriel door ze bijvoorbeeld in een 
vlam te houden. Druk het vocht van 
het midden naar de prikplaatsen 
en dep het vocht weg. Ontsmet de 
blaar en dek het ten slotte af met 
een wondpleister of gaasje. Is je 
blaar opengescheurd? Dan reinig 
en ontsmet je die blaar. Je knipt het 
losgekomen huidvelletje af en dekt 
de blaar af.

Voel je tijdens de wandeling een 
blaar opkomen? Kijk dan even na 
wat er op die plek op je voet drukt 
en probeer de oorzaak weg te ha-
len. Kleef ook een pleister over de 
geïrriteerde huid. Als je al een blaar 
hebt, kleef je ook een pleister tenzij 
je een steriele naald bij je hebt. Dan 
mag je de blaar doorprikken. 

in beperkte mate. Voor wie niet in 
staat is om de aangifte telefonisch 
te laten invullen, kan een fysieke 
afspraak worden gemaakt. Het is 
dan wel nodig om vóór 30 juni tele-
fonisch een afspraak te maken met 
het belastingkantoor in jouw buurt. 
De zitdagen zullen in september 
plaatsvinden, maar als de afspraak 
vóór eind juni is vastgelegd wordt 
de aangifte niet als laattijdig be-
schouwd. Let op: de zitdagen blij-
ven de uitzondering. 

Moet ik een blaar openprikken?

Zijn er dit jaar zitdagen van de FOD Financiën? 

Zijn de terugkommomenten op het werk verplicht?

WANDELEN

BELASTINGAANGIFTE

TERUG NAAR HET WERK…

Veel werknemers werken al sinds 
maart 2020 voltijds van thuis uit. 
Om tegemoet te komen aan het 
mentale welzijn van wie al zo lang 
thuis werkt, besliste het overlegco-
mité om sinds 9 juni terugkommo-
menten mogelijk te maken.

Concreet wil dat zeggen dat tele-
werken voorlopig verplicht blijft, 
maar dat je vrijwillig één dag per 
week weer naar het werk mag gaan. 
Belangrijk hierbij is dat je er dus 
zelf voor mag kiezen of je ingaat op 
het aanbod van een terugkomdag. 
Je baas kan je wettelijk gezien niet 
verplichten om dat te doen.

Je hebt recht op één terugkomdag 
per week. Echter hangen daar ook 
een aantal voorwaarden aan vast. 
Er mag maximaal 20 procent van 
de werknemers die verplicht thuis 
moeten werken gelijktijdig aanwe-
zig zijn. Bij kmo’s met minder dan 
tien werknemers mogen maximaal 
vijf personen gelijktijdig aanwezig 
zijn. Op de werkplek gelden nog 
steeds de gekende regels: min-
stens anderhalve meter afstand 
houden, mondmaskers dragen en 
handhygiëne.

Vanaf 1 juli vervalt de verplichting 
op telewerk en wordt deze vervan-

gen door een aanbeveling. Dat wil 
zeggen dat je opnieuw voltijds op 
de werkvloer mag komen, maar 
dat het toch aanbevolen blijft om 
van thuis uit te werken. Bovendien 
is het aangeraden om je regelma-
tig te laten testen, indien je nog niet 
gevaccineerd bent. Vanaf dan kan je 
werkgever je dus weer verplichten 
om op het werk aanwezig te zijn. 
Deze versoepeling is afhankelijk 
van de verdere evolutie van de pan-
demie en kan daarom nog steeds 
aangepast of geschrapt worden. 

laag krijgt. Dat voelt heel onrechtvaardig aan, want je 
bent er om te helpen. Maar voor die mensen ben je 
niet meer dan het telefoonnummer op hun pechver-
helpingskaartje.’

Verkeersstress
Niet alleen norse klanten, maar ook het alsmaar 
drukker wordende verkeer leiden tot stress. ‘Zodra 

ik naar een nieuwe depannage kan vertrekken, 
krijgt die klant een automatische sms die hem 

vertelt hoelang het duurt vooraleer ik aankom. 
Dat is fijn om te weten, via een link kan hij zelfs 
de wachttijd in de gaten blijven houden. Maar 

overal is het aanschuiven geworden, elke dag is 
er wel ergens file. Je kunt alsmaar moelijker in-

schatten hoelang een rit zal duren … en je beseft dat 
die klant op jou aan het wachten is.’

‘Elke gemeente of stad probeert om het sluipverkeer 
uit hun straten te weren. Mortsel is bijvoorbeeld jam-
mer genoeg een kruispunt van grote banen uit Lier, 
Kontich, Wommelgem en Antwerpen. Van al die dub-
bele rijbanen hebben ze één rijvak gemaakt. Zo cre-
eer je files, met als gevolg dat mensen nieuwe routes 
zoeken via Hove of Edegem. Daarop nemen die ge-
meenten dan weer hun maatregelen, zo heeft Ede-
gem verdwijnpalen (die vanaf een bepaald uur een 
straat afsluiten, red.) geplaatst om de spits buiten te 
houden. Iedere gemeente denkt aan zichzelf en zadelt 
de volgende met de gebakken peren op.’

‘Ik vind het positief dat ze je proberen aan te moedi-
gen om met het openbaar vervoer of de fiets te gaan, 
maar als het je beroep is om de hele dag op de baan 
te zijn, zoals ik, is dat geen aangename evolutie. Als 
ik ’s avonds thuiskom na elf uur in het verkeer, moet 
mijn vrouw me niet vragen om nog naar de Makro te 
rijden.’ (lacht)

‘Er zijn gewoonweg te veel auto’s. Nog wegen aanleg-
gen is zinloos. Misschien ligt een deel van de oplos-
sing bij thuiswerk. In het begin van de lockdown was 
het merkbaar rustiger en aangenamer op de weg, 
maar van dat effect zie je nu niets meer. Er moet iets 
gebeuren. Binnenkort staan we allemaal stil.’

Ondertussen is Carl zelf een ancien onder de wegen-
wachters. ‘Binnen drie jaar zou ik op pensioen mogen 
en daar zal ik niet rouwig om zijn. Ik ben blij dat ik nog 
altijd mensen kan helpen, maar het wordt zwaarder. 
Na een late shift ben je pas tegen middernacht thuis. 
Dat is geen probleem als je jong bent, maar als je ou-
der wordt, wordt je slaap belangrijker. Maar vooral het 
verkeer maakt het beroep zwaarder. Het is een uitput-
tingsslag om er een hele dag in rond te rijden. Was dat 
nog zoals dertig jaar geleden, dan zou ik het wellicht 
langer volhouden.’ 

* Carl is een schuilnaam.

‘Elke gemeente of stad probeert om 
het sluipverkeer uit hun straten te 
weren. Iedere gemeente denkt aan 
zichzelf en zadelt de volgende met 
de gebakken peren op’
CARL, WEGENWACHTER
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VOETBAL IN QATAR

ACVBIE ontmoet de 
Belgische voetbalbond

Tijdens de bouw van de zeven stadions en de 
infrastructuur voor het WK voetbal 2022 in 
Qatar kwamen al minstens 6 500 arbeiders 
om het leven. Vorige week besprak ACV bouw 
- industrie & energie (ACVBIE) de situatie van 
de arbeiders in Qatar met Peter Bossaert, 
de secretaris-generaal van de KBVB, de 
Belgische voetbalbond. ‘Hoewel er intussen 
enkele verbeteringen zijn doorgevoerd, zoals 
de afschaffing van het Kafala-slavernijsysteem 
en de invoering van een minimumloon, is 
er nog veel werk aan de winkel’, zegt Pierre 
Cuppens, algemeen secretaris van ACVBIE.

‘ACVBIE wil druk uitoefenen op de KBVB, de 
FIFA en de Qatarese autoriteiten om concrete 
en structurele maatregelen te nemen’, vertelt 
ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe.

Begin september staat er een nieuwe bijeen-
komst op de agenda om een platform op te 
richten met vakbonden en ngo’s waaronder 
WSM (We Social Movement). De KBVB zou hen 
zo kunnen informeren over de evolutie van de 
situatie van de werknemers in Qatar.

WARM WEER

Tips voor je gezondheid
Iedereen snakt naar goed weer. Op war-
me dagen vraagt je gezondheid extra aan-
dacht. De website van de Vlaamse overheid  
warmedagen.be bundelt praktische tips om 
zorg te dragen voor jezelf en voor kwetsbare 
mensen. Je krijgt onder meer advies over hoe 
je te beschermen tegen de zon, voldoende 
drinken en hoe afkoelen. Wil je als organisatie 
een actie opzetten om te sensibiliseren? De 
website geeft je inspiratie en je kunt er ook 
gratis campagnemateriaal bestellen.

>>> warmedagen.be

CM zoekt
  Stafmedewerker CM-Zorgkas

100 % - onbepaalde duur - Gent en Schaar-
beek

  Coördinator premie- en rappelbeheer 
VMOB

100 % - onbepaalde duur - Gent en Brussel
  Business expert

100 % - onbepaalde duur - Schaarbeek
  Stafmedewerker Productbeheer 

CM-Diensten en -Voordelen
100 % - onbepaalde duur  - werkplaats 
bespreekbaar

  Stafmedewerker 
Verzekeringsdistributie

 100 % - onbepaalde duur - Brussel en 
Vlaanderen

  Dossierbeheerder Zorgkas
100 % - bepaalde duur (6 maanden, verlen-
ging mogelijk) - Gent 

www.cmjobs.be 

VACATURES

Reis mee naar Toscane en het eiland Elba

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

De Italiaanse streek Toscane staat bekend om haar glooiende 
heuvels, uitgestrekte groene velden, romantische stadjes en 
een aangenaam klimaat. Je bewondert o.a. Pisa, de stad met 
haar scheve toren, het historische Firenze, het romantische 
stadje Lucca en het middeleeuwse Siena. Naast het Toscaanse 
vasteland verken je ook het schitterende eiland Elba dat deel 
uitmaakt van de Toscaanse archipel.

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.

Reis mee met het vliegtuig van 1 tot 8 oktober 2021 voor            
1 485 euro. Voor een single kamer betaal je 165 euro extra.

Ontdek alle mogelijkheden op www.intersocwerkvakanties.be
Je kan ons ook contacteren via werkvakanties@intersoc.be of 
02 616 15 00.

De zomervakantie nadert met 
rasse schreden. Het lijkt erop dat 
het ook dit jaar een zomer in het 
teken van het coronavirus wordt. 
Maar hoe zit het juist met je 
vakantierechten en -plichten in 
deze bijzondere tijden? 

TEKST  DOMINIC ZEHNDER
FOTO  ID / FRANKY VERDICKT

Hoe worden mijn 
vakantiedagen berekend?
Je vakantiedagen voor dit jaar worden 
berekend op basis van het aantal dagen 
dat je in 2020 gewerkt hebt, behalve 
voor jeugd- en seniorenvakantie. Naast 
je regulier gepresteerde werkdagen 
tellen ook de dagen mee waarop je 
wettig afwezig was door onder andere 
ziekte, bevallingsverlof, ouderschaps-
verlof of educatief verlof. Was je vorig 
jaar tijdelijk werkloos door de corona-
crisis? Dan tellen ook deze dagen uit-
zonderlijk mee voor je vakantierechten. 
Daarvoor werd een akkoord gesloten 
dat tot het einde van het jaar geldig is 
en van toepassing is op zowel arbei-
ders als bedienden. 

Op hoeveel vakantiedagen 
heb ik recht?
Volgens de Belgische wetgeving heb je 
recht op 20 vakantiedagen in een vijf-
dagenstelsel of 24 vakantiedagen voor 
werknemers in een zesdagenweek. 
Werk je slechts deeltijds of heb je geen 
volledig jaar gewerkt in 2020? Dan kan 
het aantal betaalde vakantiedagen af-
wijken. Uiteraard kan je werkgever je 
nog extra vakantiedagen toekennen, 
in de vorm van ADV-dagen of com-
pensatiedagen. Deze staan los van de 
wettelijke vakantiedagen waarop elke 

werknemer recht heeft. Ben je niet 
zeker op hoeveel dagen je recht hebt? 
Op de website van het ACV vind je ge-
detailleerde informatie per sector. Veel 
regels voor je verlofdagen hangen im-
mers af van de sector waarin je werkt. 

Vakantie als werkzoekende?
Ook als werkzoekende heb je recht op 
vakantie. Omdat je in een zesdagen-
stelsel zit, heb je recht op 24 vakantie-
dagen. Op deze dagen ben je vrijgesteld 
van je verplichting om actief naar werk 
te zoeken. Als je van je vorige werkge-
ver vakantiegeld voor het huidige va-
kantiejaar gekregen hebt, zijn je vakan-
tiedagen dus al betaald. Dat wil zeggen 
dat je op deze dagen geen recht hebt op 
je werkloosheidsuitkering. Zijn niet al 
je vakantiedagen door het uitbetaalde 
vakantiegeld gedekt? Dan ontvang je 
een uitkering voor de niet-gedekte da-
gen. Let wel op: niet opgenomen dagen 
die gedekt zijn door vakantiegeld wor-

den automatisch in mindering gebracht 
in december. Vergeet dus niet om je va-
kantie tijdig op te nemen.

Wedstrijd
Het welbekende vakantieboekje van het 
ACV werd dit jaar in een nieuw jasje ge-
stoken. Zo vind je er onder andere echte 
getuigenissen van werknemers en con-
crete tips en informatie voor alle secto-
ren. Nieuw is een wedstrijd, waarbij je 
een waardebon van 300 euro kunt win-
nen voor een verblijf in eigen land.

Meer info? 
Een digitale versie van 
het vakantieboekje, de-
tailinformatie per sec-
tor en nog veel meer 
vind je op de website 
van het ACV. Daar kun je 
ook je kans wagen met 
de wedstrijd.

>>> www.hetacv.be/vakantie

ACV Vakantieboekje

Een antwoord  
op al je vakantievragen

Voor een zorgeloze vakantie ben je maar beter op de hoogte van al je  
rechten en plichten.

Houffal�
e

Houffal�e
Eupen
Haspengouw

EUPEN

Haspengouw

Vakantieboekje 2021

Win 
een verblijf in 

eigen land!
(Meer info op pagina 38)
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REGIO ANTWERPEN
IN BEWEGING
Genieten van begeleide wandel- en fietstochten, een hele zomer lang.

Pasar Zomert (is) terug!
Heel wat Vlamingen waren al zot van wandelen en fietsen voor corona, maar één op vijf kreeg de 
smaak pas echt te pakken het voorbije jaar. En hoe fijn is het om dit terug samen met anderen te 
kunnen doen en een gezellig praatje te slaan onderweg? Eindelijk! Eind juni geeft 
vrijetijdsorganisatie Pasar de aftrap voor twee maanden wandel- en fietsplezier in heel Vlaanderen.

W andelen en fietsen is zalig en rust-
gevend, en al zeker bij aangename, zomer-
se temperaturen. Daarom startte Pasar 
enkele jaren terug met Pasar Zomert een 
reeks (avond)wandelingen- en fietstochten 
in heel Vlaanderen… De Pasar-vrijwilligers 
laten je deze zomer de meest verrassende 
plekjes in hun eigen streek zien. Zij doen 
immers niets liever dan activiteiten bege-
leiden waar ze samen in (kleine) groep van 
kunnen genieten.

Het worden acht zomerse avondwandelin-
gen in de regio Noord- en Voorkempen. De-
ze streek is een groene regio in het noord-
westen van de provincie Antwerpen. Dit 
toeristisch gebied staat hierdoor bekend 
als een aantrekkelijk wandelgebied. Kas-
teelparken, uitgestrekte bossen, heide en 
landbouw wisselen elkaar af. 
Acht Pasar-afdelingen uit de regio Noord- 
en Voorkempen organiseren er de reeks 
Pasar Zomert. Op woensdagavond tussen 
30 juni en 18 augustus kan je er de mooiste 
en groenste plekjes ontdekken. De grootte 
van de groep wordt aangepast in functie van 
de coronamaatregelen. Inschrijven vooraf 
is verplicht, net als het meebrengen van 
een mondmasker.

Avondwandeling in de Bospolder 
van Ekeren
De eerste wandeling van de reeks gaat 

door de Bospolder, Ekerse Putten, Ekers 
Moeras, Muisbroek: een 55 ha groot 
natuurgebied met vele namen. En niet 
alleen vele namen maar ook erg gevarieerd 
van uitzicht: graslanden, ruigten en 
struwelen, bos en volkstuintje, moeras en 
plassen… In het gebied staan ook enkele 
vogelkijkhutten en Gallowayrunderen 
helpen bij het onderhoud.
Het natuurgebied ligt aan de grens van en 
is ingesloten door deelgemeente Ekeren, 
de Antwerpse haven en het rangeerstation 
van Antwerpen-Noord.

Deze route is 8 km lang. Per deelname is 
het 1,5 euro, behalve voor Pasar-leden (op 
vertoon van lidkaart) en kinderen onder 12 
jaar. Voor hen is het gratis. Het vertrek is 
voorzien om 19 uur aan de St.-
Laurentiuskerk: Schoonbroek 101, 2030 
Ekeren-Schoonbroek. Voor meer info kan 
je bij Luc Jaspers terecht (0494 57 01 11, 
luc.jaspers3@telenet.be) en op www.
pasar.be/lokale-afdeling/kapellen.

Praktisch
De geleide wandelingen zijn ongeveer 7 km 
lang. In het kader van de Corona-maatre-
gelen is vooraf inschrijven verplicht. Dat 
kan telkens om 18.45 uur. Het is verplicht 
een mondmasker mee te nemen. Ben je 
geen lid van Pasar, neem dan gepast 1 euro 
mee. Raadpleeg vooraf op www.pasar.be/
zomert of er wijzigingen of bijkomende 

maatregelen van toepassing zijn (als 
deze zouden opgelegd worden door de 
overheid). Gelieve ook de veiligheidsvoor-
schriften te volgen.

>> > Check voor de laatste updates www.
pasar.be/zomert

Een terugblik op Rerum Novarum



KWB
01.07.2021-30.09.2021
ZOMERZOEKTOCHT BOECHOUT
Wandel of fiets de tocht van 10 km, vind 
de locaties van de foto’s en los de vragen 
op. Voor de kinderen zijn er aangepaste 
opdrachtjes.
WAAR start aan Dorpsplaats, Vremde  
WANNEER van 1 juli tot 30 september
INFO johnhuybrechts@hotmail.com, 03 
455 94 72 of 0473 73 07 04 
PRIJS gratis 

PASAR
22.06.2021, 26.06.2021, 06.07.2021
DERDE ZOMERSE FIETSAVOND
Met vrienden op een rustig tempo 
fietsend van de omgeving genieten, een 
frisse pint of iets anders waarna we terug 
huiswaarts keren. De rit is gemiddeld 30 
km lang.
WAAR Phil Bosmansplein, 2550 Kontich 
WANNEER dinsdag 22 juni om 19 uur
INFO EN INSCHRIJVEN Alex Cuypers, 03 
458 63 81, pasarkontich@gmail.com
PRIJS leden: €1, niet-leden: €1,50
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CONTACT 
CM Antwerpen
Hoe kunnen wij je helpen ? 
 www.cm.be/mijncm 
@ antwerpen@cm.be
 03 221 93 39
 Elk document (behalve aan-
 gifte arbeidsongeschiktheid)
 mag in de CM-brievenbus.
 Voor de laatste stand van zaken 
 check www.cm.be/coronavirus

Webinar ‘Hoe maak je 
een recept gezonder?’
Het aanbod recepten is groot en ge-
varieerd. Voldoet je favoriete recept 
niet helemaal aan de principes van 
een gezonde voeding? Geen pro-
bleem, met enkele eenvoudige ingre-
pen maak je er een gezondere maar 
even lekkere versie van. Deze work-
shop wordt gegeven door Charlene 
Ottevaere van de Artevelde hoge-
school in Gent.
Wanneer: 14 september 2021,
19.30 - 21 uur
Waar: wereldwijde web
Inschrijven via www.cm.be/agenda
Prijs: 5 euro

Webinar ‘Beter omgaan 
met schaamte’
Wanneer mensen met psychische 
problemen in negatieve gevoelens en 
gedachten verstrikt raken, hebben ze 
de neiging om de stap naar hulp- 
verlening uit te stellen en zich uit 
sociale contacten terug te trekken. 
Hoe kun je stigmatiserende gedach-
ten en gevoelens over jezelf en ande-
ren loslaten zodat ze geen obstakel 
vormen in je leven? Dit webinar richt 
zich specifiek tot mensen met een 
chronische ziekte.
Wanneer: 24 juni 2021, 10 - 12.30 uur
Waar: Wereldwijde web
Inschrijven: 03 221 95 70 of
www.samana.be/vorming
Prijs: gratis

SAMANA ANT WERPEN
23.06.2021: WERELDWIJDE WEB
ONLINE KOOKWORKSHOP MET
MICHAEL SELS
Tijdens deze kookworkshop mét en voor 
mantelzorgers kook je samen een fijn en  
gezond gerecht.  Meekoken ? Zet de ingre-
diënten klaar en volg online. Je krijgt voor-
af een lijstje met ingrediënten. 
WANNEER 23 juni 2021, 16 – 17.15 uur
WAAR wereldwijde web
INSCHRIJVEN 03 221 95 70 of
www.samana.be/vorming
PRIJS gratis

SAMANA ANT WERPEN
23.06.2021: WERELDWIJDE WEB
ONLINE LEZING ‘ZORGENMEISJE’
Zorgenmeisje is het aangrijpende verhaal 
van Frauke en Marie, van een buitengewoon 
gewoon gezin op hun levenstocht. De lezing 
is onderdeel van de dag van de mantelzorg
WAAR wereldwijde web
WANNEER 23 juni 2021, 9.30 – 11 uur
INSCHRIJVEN: 03 221 95 70 of
www.samana.be/vorming
PRIJS gratis

Tips bij kleine ongelukjes

Eerste hulp bij spelende kinderen

Als 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.

Bloedneus
Een bloedneus ontstaat door een gespron-
gen bloedvaatje in de neus. Laat het kind 
neerzitten met het hoofd voorovergebo-
gen. 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. Ont-
smet de plaats waar de splinter zat.

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.

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.

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 an-
gel 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 versprei-
ding van het gif tegen. 

Druppel lauw water in het oor als er een 

insect in het oor zit. Op die manier komt 
het naar buiten. Raadpleeg zo snel moge-
lijk 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 scha-
duw blijven. Plaats een parasol op de kin-
derwagen.

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 kin-
derhuid herstelt ook trager van zonne-
brand. 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 bescher-
mingsfactor, 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 kun-
nen de auto wat koeler houden. 

 Surf naar www.cm.be/gezond-leven 
voor meer informatie.
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Wie helpt de 
mantelzorger?

Wat is er aan de hand in 
het deeltijds onderwijs?

Werkzoekenden staan sinds de coronapandemie nog meer 
onder druk dan in andere periodes. Maar ook voor de 
coronaperiode bestonden er een aantal onrechtvaardige 
principes binnen de werkloosheid. Het ACV wil niet aan de 
zijlijn staan, maar de situatie van mensen verbeteren. 

De voorbije jaren werd werk gemaakt van Duaal Leren.  
Hierbij verwerven leerlingen uit het secundair onderwijs,  
die de voltijdse leerplicht hebben volbracht, competenties op 
zowel de school als op de werkvloer. Scholen kunnen zelf 
kiezen of ze in het duaal leren stappen. Enkel Syntra vzw en 
de Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO) moeten hun volledige 
aanbod overzetten naar duaal leren. Deze inkanteling begint 
vanaf september 2021 en tegen 2025 zullen alle opleidingen 
leren en werken worden geschrapt. CDO’s trekken aan de 
alarmbel. De vrees is immers groot dat zwakkere leerlingen uit 
de boot zullen vallen...

Weinig werkzoekenden 
worden momenteel zo 
geteisterd als de werk-
zoekende mantelzor-

ger. Jef Bollen, de arbeidsmarktwerker van 
ACV provincie Antwerpen, heeft daarom zijn 
schouders gezet onder een project ter ver-
betering van het statuut ‘mantelzorger’.

Jef, waarom heb jij je geëngageerd voor 
dit project?
Ik werk ondertussen 30 jaar bij het ACV en ik 
heb zelden zo een onrechtvaardig stelsel ge-
zien als dit van de werkzoekende mantelzor-
ger. Ik licht het stelsel even toe:

Een werkzoekende kan een vrijstelling man-
telzorg aanvragen bij de RVA en wordt zo niet 
langer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. 
Dit om een familielid of derde te verzorgen. 

Concreet gaat het om palliatieve zorg (ook 
buiten familie), zorg aan een zwaar ziek ge-
zinslid of familielid tot en met 2e graad) of de 
zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 
21 jaar.

De vrijstelling vervangt de reguliere werk-
loosheidsuitkering in een dagbedrag van 
11,74 euro (305 EUR per maand). Vanaf maand 
25 gaat dit bedrag naar 9,54 euro. De vrijstel-
ling is ook gelimiteerd in tijd. Bij palliatieve 
zorgen is dit 2 maanden, voor een ziekte of 
een handicap kan dit tot maximaal 4 jaar aan-
gevraagd worden. 

Leren en werken
Al sinds 1984 is het deeltijds beroepson-
derwijs, of leren en werken, vaak het alter-
natief voor jongeren die moeite hebben in 
het voltijds onderwijs. Het staat voor een 
mix van leren op school en op de 
werkvloer, met grote flexibili-
teit en begeleiding op maat. 
Op die manier slaagt men 
er al jaren in de leerlin-
gen stapsgewijs, op hun 
tempo, arbeidsbereid en 
arbeidsrijp te maken. 

Wat verandert er?
In het Deeltijds onderwijs 
krijgen leerlingen 15 à 16 uur 
les op de school. De resterende 
uren worden ingevuld buiten de school. De 
combinatie van lesuren op de school en het 
werkplekleren geeft een traject van mini-
maal 28 uren per week. Bij de ‘inkanteling’ 
van het Deeltijds onderwijs in het duaal le-
ren krijgen de CDO’s even veel lesuren. Het 
verschil zit vooral in de trajecten die jonge-
ren volgen. 
Leerlingen die in het duaal leren willen 
stappen worden gescreend. Wie arbeids-
rijp en arbeidsbereid is, kan een traject in 
duaal leren aangaan. Leerlingen die ar-
beidsbereid maar nog niet arbeidsrijp zijn, 
kunnen terecht in de aanloopfase. Deze fa-
se heeft als doel om te werken aan de ar-
beidsrijpheid, zodat die leerlingen in het 
duaal traject terechtkomen. “Leerlingen 
zitten zo kort mogelijk en zo lang als nodig 
in de aanloopfase. Een aantal leerlingen 
geraken echter niet in het duaal leren, maar 
in de aanloopfase geraken zij niet gekwa-
lificeerd. (Dirk De Roover, CDO Kogeka). 

Bert Adriaensen van CDO Noorderkempen 
beaamt dit: “Als jongeren niet volledig ar-

In België vragen zeer weinig mensen de vrij-
stelling aan. In 2020 ging dit slechts over 568 
mensen.

Wat stoort jou het meeste aan het stelsel?
Je moet jezelf eens voorstellen. Je neemt de 
zorgen van je zieke echtgenoot voor jouw re-
kening. Naast de pure miserie zegt de over-
heid: “Hier is 305 euro per maand om te over-
leven en als jouw situatie na vier jaar onge-
wijzigd is gebleven, moet je toch kost wat kost 
aan het werk.” Dit is een pure trek-uw-plan 
regeling.  Iedereen weet dat je met zo een 
bedrag niet kan overleven en dat je niet kan 
voorspellen hoe lang iemand ziek blijft. Daar-
naast hebben mantelzorgers een sterke 
maatschappelijke rol. Het kost de sociale ze-
kerheid nog altijd minder wanneer een man-
telzorger de zorgen opneemt, dan wanneer 
dit in een zorginstelling wordt gedaan. We 
zouden deze mensen moeten prijzen en niet 
verder de dieperik insturen.

Jullie organiseren 2 webinars?
Omdat er interesse is in het stelsel, willen 
we mensen ook informeren. Daarom staan 
er twee webinars gepland. We leggen het 
stelsel uit en doen uit de doeken wat we van 
plan zijn om het te verbeteren.

Maar het is voornamelijk de politiek die voor 
verandering kan zorgen. Daarom organise-
ren we wandeldates met politici om hen te 
doen inzien hoe onrechtvaardig dit systeem 
is. Ik kan al zeggen dat ze niet zo happig zijn 
om met ons in gesprek te treden, maar ik kan 
heel overtuigend zijn (lacht). 

Praktisch
ACV provincie Antwerpen organiseert twee 
webinars over het statuut van de werkzoe-
kende mantelzorger. Deze vinden plaats op 
dinsdag 22 juni 2021 om 19.00u en woensdag 
23 juni om 10.30u. Meer informatie en de in-
schrijvingslink vind je op 
www.hetacv.be/acv-ant-
werpen.  
Of stel je vraag via: 
Jef.Bollen@acv-csc.be

beidsrijp zijn kunnen we hen niet naar een 
OAO laten gaan en dus niet certificeren. Dit 
vinden we niet ok, er zijn verschillende we-
gen om de competenties te kunnen halen. 

Verschillende jongeren binnen de CDO’s 
zijn niet arbeidsrijp of arbeidsbe-

reid door allerlei redenen. 
Binnen leren en werken 

hebben we daar flexibele 
persoonlijke ontwikke-
lingstrajecten voor, op 
maat van de jongere. 
Vaak werken we met ex-
terne partners die met 

ESF middelen aan de slag 
gaan met die jongeren. Maar 

binnen de nieuwe hervorming 
zullen deze samenwerkingen met 

die partners wegvallen voor de niet-ar-
beidsbereide jongeren. 

De oplossing?
De CDO’s hebben op verschillende manie-
ren actie gevoerd. Er is een open brief ver-
stuurd, een gezamenlijke actiegroep opge-
richt en een petitie gestart. Er is wel over-
leg geweest waardoor alvast een aantal 
verbeteringen zijn aangebracht. In volgen-
de stappen worden ook de voltijdse scho-
len mee betrokken. 

>> > Verdere acties kan je volgen op:  
https://www.facebook.com/vergeetDB-
SOniet  
 
De petitie vind je op: 

>> > https://bit.ly/3iIG3xE
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verwijderen door je kind te laten snuiten 
terwijl je het niet-verstopte neusgat dicht 
houdt.

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.

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 an-
gel 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 versprei-
ding van het gif tegen. 

Druppel lauw water in het oor als er een 

insect in het oor zit. Op die manier komt 
het naar buiten. Raadpleeg zo snel moge-
lijk 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 scha-
duw blijven. Plaats een parasol op de kin-
derwagen.

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 kin-
derhuid herstelt ook trager van zonne-
brand. 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 bescher-
mingsfactor, 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 kun-
nen de auto wat koeler houden. 

 Surf naar www.cm.be/gezond-leven 
voor meer informatie.
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Wie helpt de 
mantelzorger?

Wat is er aan de hand in 
het deeltijds onderwijs?

Werkzoekenden staan sinds de coronapandemie nog meer 
onder druk dan in andere periodes. Maar ook voor de 
coronaperiode bestonden er een aantal onrechtvaardige 
principes binnen de werkloosheid. Het ACV wil niet aan de 
zijlijn staan, maar de situatie van mensen verbeteren. 

De voorbije jaren werd werk gemaakt van Duaal Leren.  
Hierbij verwerven leerlingen uit het secundair onderwijs,  
die de voltijdse leerplicht hebben volbracht, competenties op 
zowel de school als op de werkvloer. Scholen kunnen zelf 
kiezen of ze in het duaal leren stappen. Enkel Syntra vzw en 
de Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO) moeten hun volledige 
aanbod overzetten naar duaal leren. Deze inkanteling begint 
vanaf september 2021 en tegen 2025 zullen alle opleidingen 
leren en werken worden geschrapt. CDO’s trekken aan de 
alarmbel. De vrees is immers groot dat zwakkere leerlingen uit 
de boot zullen vallen...

Weinig werkzoekenden 
worden momenteel zo 
geteisterd als de werk-
zoekende mantelzor-

ger. Jef Bollen, de arbeidsmarktwerker van 
ACV provincie Antwerpen, heeft daarom zijn 
schouders gezet onder een project ter ver-
betering van het statuut ‘mantelzorger’.

Jef, waarom heb jij je geëngageerd voor 
dit project?
Ik werk ondertussen 30 jaar bij het ACV en ik 
heb zelden zo een onrechtvaardig stelsel ge-
zien als dit van de werkzoekende mantelzor-
ger. Ik licht het stelsel even toe:

Een werkzoekende kan een vrijstelling man-
telzorg aanvragen bij de RVA en wordt zo niet 
langer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. 
Dit om een familielid of derde te verzorgen. 

Concreet gaat het om palliatieve zorg (ook 
buiten familie), zorg aan een zwaar ziek ge-
zinslid of familielid tot en met 2e graad) of de 
zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 
21 jaar.

De vrijstelling vervangt de reguliere werk-
loosheidsuitkering in een dagbedrag van 
11,74 euro (305 EUR per maand). Vanaf maand 
25 gaat dit bedrag naar 9,54 euro. De vrijstel-
ling is ook gelimiteerd in tijd. Bij palliatieve 
zorgen is dit 2 maanden, voor een ziekte of 
een handicap kan dit tot maximaal 4 jaar aan-
gevraagd worden. 

Leren en werken
Al sinds 1984 is het deeltijds beroepson-
derwijs, of leren en werken, vaak het alter-
natief voor jongeren die moeite hebben in 
het voltijds onderwijs. Het staat voor een 
mix van leren op school en op de 
werkvloer, met grote flexibili-
teit en begeleiding op maat. 
Op die manier slaagt men 
er al jaren in de leerlin-
gen stapsgewijs, op hun 
tempo, arbeidsbereid en 
arbeidsrijp te maken. 

Wat verandert er?
In het Deeltijds onderwijs 
krijgen leerlingen 15 à 16 uur 
les op de school. De resterende 
uren worden ingevuld buiten de school. De 
combinatie van lesuren op de school en het 
werkplekleren geeft een traject van mini-
maal 28 uren per week. Bij de ‘inkanteling’ 
van het Deeltijds onderwijs in het duaal le-
ren krijgen de CDO’s even veel lesuren. Het 
verschil zit vooral in de trajecten die jonge-
ren volgen. 
Leerlingen die in het duaal leren willen 
stappen worden gescreend. Wie arbeids-
rijp en arbeidsbereid is, kan een traject in 
duaal leren aangaan. Leerlingen die ar-
beidsbereid maar nog niet arbeidsrijp zijn, 
kunnen terecht in de aanloopfase. Deze fa-
se heeft als doel om te werken aan de ar-
beidsrijpheid, zodat die leerlingen in het 
duaal traject terechtkomen. “Leerlingen 
zitten zo kort mogelijk en zo lang als nodig 
in de aanloopfase. Een aantal leerlingen 
geraken echter niet in het duaal leren, maar 
in de aanloopfase geraken zij niet gekwa-
lificeerd. (Dirk De Roover, CDO Kogeka). 

Bert Adriaensen van CDO Noorderkempen 
beaamt dit: “Als jongeren niet volledig ar-

In België vragen zeer weinig mensen de vrij-
stelling aan. In 2020 ging dit slechts over 568 
mensen.

Wat stoort jou het meeste aan het stelsel?
Je moet jezelf eens voorstellen. Je neemt de 
zorgen van je zieke echtgenoot voor jouw re-
kening. Naast de pure miserie zegt de over-
heid: “Hier is 305 euro per maand om te over-
leven en als jouw situatie na vier jaar onge-
wijzigd is gebleven, moet je toch kost wat kost 
aan het werk.” Dit is een pure trek-uw-plan 
regeling.  Iedereen weet dat je met zo een 
bedrag niet kan overleven en dat je niet kan 
voorspellen hoe lang iemand ziek blijft. Daar-
naast hebben mantelzorgers een sterke 
maatschappelijke rol. Het kost de sociale ze-
kerheid nog altijd minder wanneer een man-
telzorger de zorgen opneemt, dan wanneer 
dit in een zorginstelling wordt gedaan. We 
zouden deze mensen moeten prijzen en niet 
verder de dieperik insturen.

Jullie organiseren 2 webinars?
Omdat er interesse is in het stelsel, willen 
we mensen ook informeren. Daarom staan 
er twee webinars gepland. We leggen het 
stelsel uit en doen uit de doeken wat we van 
plan zijn om het te verbeteren.

Maar het is voornamelijk de politiek die voor 
verandering kan zorgen. Daarom organise-
ren we wandeldates met politici om hen te 
doen inzien hoe onrechtvaardig dit systeem 
is. Ik kan al zeggen dat ze niet zo happig zijn 
om met ons in gesprek te treden, maar ik kan 
heel overtuigend zijn (lacht). 

Praktisch
ACV provincie Antwerpen organiseert twee 
webinars over het statuut van de werkzoe-
kende mantelzorger. Deze vinden plaats op 
dinsdag 22 juni 2021 om 19.00u en woensdag 
23 juni om 10.30u. Meer informatie en de in-
schrijvingslink vind je op 
www.hetacv.be/acv-ant-
werpen.  
Of stel je vraag via: 
Jef.Bollen@acv-csc.be

beidsrijp zijn kunnen we hen niet naar een 
OAO laten gaan en dus niet certificeren. Dit 
vinden we niet ok, er zijn verschillende we-
gen om de competenties te kunnen halen. 

Verschillende jongeren binnen de CDO’s 
zijn niet arbeidsrijp of arbeidsbe-

reid door allerlei redenen. 
Binnen leren en werken 

hebben we daar flexibele 
persoonlijke ontwikke-
lingstrajecten voor, op 
maat van de jongere. 
Vaak werken we met ex-
terne partners die met 

ESF middelen aan de slag 
gaan met die jongeren. Maar 

binnen de nieuwe hervorming 
zullen deze samenwerkingen met 

die partners wegvallen voor de niet-ar-
beidsbereide jongeren. 

De oplossing?
De CDO’s hebben op verschillende manie-
ren actie gevoerd. Er is een open brief ver-
stuurd, een gezamenlijke actiegroep opge-
richt en een petitie gestart. Er is wel over-
leg geweest waardoor alvast een aantal 
verbeteringen zijn aangebracht. In volgen-
de stappen worden ook de voltijdse scho-
len mee betrokken. 

>> > Verdere acties kan je volgen op:  
https://www.facebook.com/vergeetDB-
SOniet  
 
De petitie vind je op: 

>> > https://bit.ly/3iIG3xE

01.07.2021-31.08.2021
FOTOZOEKTOCHT
Pasar Aartselaar organiseert ook dit jaar 
een fotozoektocht in samenwerking met 
het gemeentebestuur. Alle details volgen 
later!
WAAR 2630 Aartselaar
WANNEER donderdag 1 juli t.e.m. 
dinsdag 31 augustus
INFO Johan Verlinden - johan.verlinden@
hotmail.be, 0485 76 54 80

04.07.2021

VRIJBROEKPARK MECHELEN
WAAR Ridder Dessainlaan, 2800 
Mechelen
WANNEER zondag 4 juli om 13.30 uur
PRIJS leden: €1, niet-leden: €1,50
INFO Johan Verlinden - johan.verlinden@
hotmail.be, 0485 76 54 80

07.07.2021
PASAR ZOMERT WUUSTWEZEL: 
HET BEERSGAT
Avondwandeling in een agrarisch 
landschap in de vallei van de Kleine Beek 

in het kader van Pasar Zomert. De 
wandeling loopt door weiden, langs bos 
en voor een stukje aan de grens met het 
Groot Schietveld. Ook de oever van de 
Kleine beek zullen we opzoeken en 
kunnen zien waar er aan de verniewing 
van de bomenrijen gewerkt wordt.
WAAR Poort van het Platteland - 
Dorpsstraat 36 - 2990 Wuustwezel 
PRIJS leden: €1, niet-leden: €1,50
INFO Eric Van Goethem, evango@skynet.
be, 0478842980

VIERDE ZOMERSE FIETSAVOND
Het doel van deze tocht is Rozendael.
WAAR Phil Bosmansplein, 2550 Kontich 
WANNEER zaterdag 26 juni om 19 uur
INFO EN INSCHRIJVEN Alex Cuypers, 03 
458 63 81, pasarkontich@gmail.com

VIJFDE ZOMERSE FIETSAVOND
Het doel van deze tocht is Kessel.
WAAR Phil Bosmansplein, 2550 Kontich 
WANNEER dinsdag 6 juli om 19 uur
INFO EN INSCHRIJVEN Alex Cuypers, 03 
458 63 81, pasarkontich@gmail.com
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CONTACT 
CM Antwerpen
Hoe kunnen wij je helpen ? 
 www.cm.be/mijncm 
@ antwerpen@cm.be
 03 221 93 39
 Elk document (behalve aan-
 gifte arbeidsongeschiktheid)
 mag in de CM-brievenbus.
 Voor de laatste stand van zaken 
 check www.cm.be/coronavirus

Webinar ‘Hoe maak je 
een recept gezonder?’
Het aanbod recepten is groot en ge-
varieerd. Voldoet je favoriete recept 
niet helemaal aan de principes van 
een gezonde voeding? Geen pro-
bleem, met enkele eenvoudige ingre-
pen maak je er een gezondere maar 
even lekkere versie van. Deze work-
shop wordt gegeven door Charlene 
Ottevaere van de Artevelde hoge-
school in Gent.
Wanneer: 14 september 2021,
19.30 - 21 uur
Waar: wereldwijde web
Inschrijven via www.cm.be/agenda
Prijs: 5 euro

Webinar ‘Beter omgaan 
met schaamte’
Wanneer mensen met psychische 
problemen in negatieve gevoelens en 
gedachten verstrikt raken, hebben ze 
de neiging om de stap naar hulp- 
verlening uit te stellen en zich uit 
sociale contacten terug te trekken. 
Hoe kun je stigmatiserende gedach-
ten en gevoelens over jezelf en ande-
ren loslaten zodat ze geen obstakel 
vormen in je leven? Dit webinar richt 
zich specifiek tot mensen met een 
chronische ziekte.
Wanneer: 24 juni 2021, 10 - 12.30 uur
Waar: Wereldwijde web
Inschrijven: 03 221 95 70 of
www.samana.be/vorming
Prijs: gratis

SAMANA ANT WERPEN
23.06.2021: WERELDWIJDE WEB
ONLINE KOOKWORKSHOP MET
MICHAEL SELS
Tijdens deze kookworkshop mét en voor 
mantelzorgers kook je samen een fijn en  
gezond gerecht.  Meekoken ? Zet de ingre-
diënten klaar en volg online. Je krijgt voor-
af een lijstje met ingrediënten. 
WANNEER 23 juni 2021, 16 – 17.15 uur
WAAR wereldwijde web
INSCHRIJVEN 03 221 95 70 of
www.samana.be/vorming
PRIJS gratis

SAMANA ANT WERPEN
23.06.2021: WERELDWIJDE WEB
ONLINE LEZING ‘ZORGENMEISJE’
Zorgenmeisje is het aangrijpende verhaal 
van Frauke en Marie, van een buitengewoon 
gewoon gezin op hun levenstocht. De lezing 
is onderdeel van de dag van de mantelzorg
WAAR wereldwijde web
WANNEER 23 juni 2021, 9.30 – 11 uur
INSCHRIJVEN: 03 221 95 70 of
www.samana.be/vorming
PRIJS gratis

Tips bij kleine ongelukjes

Eerste hulp bij spelende kinderen

Als 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.

Bloedneus
Een bloedneus ontstaat door een gespron-
gen bloedvaatje in de neus. Laat het kind 
neerzitten met het hoofd voorovergebo-
gen. 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. Ont-
smet de plaats waar de splinter zat.

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.

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.

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 an-
gel 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 versprei-
ding van het gif tegen. 

Druppel lauw water in het oor als er een 

insect in het oor zit. Op die manier komt 
het naar buiten. Raadpleeg zo snel moge-
lijk 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 scha-
duw blijven. Plaats een parasol op de kin-
derwagen.

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 kin-
derhuid herstelt ook trager van zonne-
brand. 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 bescher-
mingsfactor, 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 kun-
nen de auto wat koeler houden. 

 Surf naar www.cm.be/gezond-leven 
voor meer informatie.
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Wie helpt de 
mantelzorger?

Wat is er aan de hand in 
het deeltijds onderwijs?

Werkzoekenden staan sinds de coronapandemie nog meer 
onder druk dan in andere periodes. Maar ook voor de 
coronaperiode bestonden er een aantal onrechtvaardige 
principes binnen de werkloosheid. Het ACV wil niet aan de 
zijlijn staan, maar de situatie van mensen verbeteren. 

De voorbije jaren werd werk gemaakt van Duaal Leren.  
Hierbij verwerven leerlingen uit het secundair onderwijs,  
die de voltijdse leerplicht hebben volbracht, competenties op 
zowel de school als op de werkvloer. Scholen kunnen zelf 
kiezen of ze in het duaal leren stappen. Enkel Syntra vzw en 
de Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO) moeten hun volledige 
aanbod overzetten naar duaal leren. Deze inkanteling begint 
vanaf september 2021 en tegen 2025 zullen alle opleidingen 
leren en werken worden geschrapt. CDO’s trekken aan de 
alarmbel. De vrees is immers groot dat zwakkere leerlingen uit 
de boot zullen vallen...

Weinig werkzoekenden 
worden momenteel zo 
geteisterd als de werk-
zoekende mantelzor-

ger. Jef Bollen, de arbeidsmarktwerker van 
ACV provincie Antwerpen, heeft daarom zijn 
schouders gezet onder een project ter ver-
betering van het statuut ‘mantelzorger’.

Jef, waarom heb jij je geëngageerd voor 
dit project?
Ik werk ondertussen 30 jaar bij het ACV en ik 
heb zelden zo een onrechtvaardig stelsel ge-
zien als dit van de werkzoekende mantelzor-
ger. Ik licht het stelsel even toe:

Een werkzoekende kan een vrijstelling man-
telzorg aanvragen bij de RVA en wordt zo niet 
langer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. 
Dit om een familielid of derde te verzorgen. 

Concreet gaat het om palliatieve zorg (ook 
buiten familie), zorg aan een zwaar ziek ge-
zinslid of familielid tot en met 2e graad) of de 
zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 
21 jaar.

De vrijstelling vervangt de reguliere werk-
loosheidsuitkering in een dagbedrag van 
11,74 euro (305 EUR per maand). Vanaf maand 
25 gaat dit bedrag naar 9,54 euro. De vrijstel-
ling is ook gelimiteerd in tijd. Bij palliatieve 
zorgen is dit 2 maanden, voor een ziekte of 
een handicap kan dit tot maximaal 4 jaar aan-
gevraagd worden. 

Leren en werken
Al sinds 1984 is het deeltijds beroepson-
derwijs, of leren en werken, vaak het alter-
natief voor jongeren die moeite hebben in 
het voltijds onderwijs. Het staat voor een 
mix van leren op school en op de 
werkvloer, met grote flexibili-
teit en begeleiding op maat. 
Op die manier slaagt men 
er al jaren in de leerlin-
gen stapsgewijs, op hun 
tempo, arbeidsbereid en 
arbeidsrijp te maken. 

Wat verandert er?
In het Deeltijds onderwijs 
krijgen leerlingen 15 à 16 uur 
les op de school. De resterende 
uren worden ingevuld buiten de school. De 
combinatie van lesuren op de school en het 
werkplekleren geeft een traject van mini-
maal 28 uren per week. Bij de ‘inkanteling’ 
van het Deeltijds onderwijs in het duaal le-
ren krijgen de CDO’s even veel lesuren. Het 
verschil zit vooral in de trajecten die jonge-
ren volgen. 
Leerlingen die in het duaal leren willen 
stappen worden gescreend. Wie arbeids-
rijp en arbeidsbereid is, kan een traject in 
duaal leren aangaan. Leerlingen die ar-
beidsbereid maar nog niet arbeidsrijp zijn, 
kunnen terecht in de aanloopfase. Deze fa-
se heeft als doel om te werken aan de ar-
beidsrijpheid, zodat die leerlingen in het 
duaal traject terechtkomen. “Leerlingen 
zitten zo kort mogelijk en zo lang als nodig 
in de aanloopfase. Een aantal leerlingen 
geraken echter niet in het duaal leren, maar 
in de aanloopfase geraken zij niet gekwa-
lificeerd. (Dirk De Roover, CDO Kogeka). 

Bert Adriaensen van CDO Noorderkempen 
beaamt dit: “Als jongeren niet volledig ar-

In België vragen zeer weinig mensen de vrij-
stelling aan. In 2020 ging dit slechts over 568 
mensen.

Wat stoort jou het meeste aan het stelsel?
Je moet jezelf eens voorstellen. Je neemt de 
zorgen van je zieke echtgenoot voor jouw re-
kening. Naast de pure miserie zegt de over-
heid: “Hier is 305 euro per maand om te over-
leven en als jouw situatie na vier jaar onge-
wijzigd is gebleven, moet je toch kost wat kost 
aan het werk.” Dit is een pure trek-uw-plan 
regeling.  Iedereen weet dat je met zo een 
bedrag niet kan overleven en dat je niet kan 
voorspellen hoe lang iemand ziek blijft. Daar-
naast hebben mantelzorgers een sterke 
maatschappelijke rol. Het kost de sociale ze-
kerheid nog altijd minder wanneer een man-
telzorger de zorgen opneemt, dan wanneer 
dit in een zorginstelling wordt gedaan. We 
zouden deze mensen moeten prijzen en niet 
verder de dieperik insturen.

Jullie organiseren 2 webinars?
Omdat er interesse is in het stelsel, willen 
we mensen ook informeren. Daarom staan 
er twee webinars gepland. We leggen het 
stelsel uit en doen uit de doeken wat we van 
plan zijn om het te verbeteren.

Maar het is voornamelijk de politiek die voor 
verandering kan zorgen. Daarom organise-
ren we wandeldates met politici om hen te 
doen inzien hoe onrechtvaardig dit systeem 
is. Ik kan al zeggen dat ze niet zo happig zijn 
om met ons in gesprek te treden, maar ik kan 
heel overtuigend zijn (lacht). 

Praktisch
ACV provincie Antwerpen organiseert twee 
webinars over het statuut van de werkzoe-
kende mantelzorger. Deze vinden plaats op 
dinsdag 22 juni 2021 om 19.00u en woensdag 
23 juni om 10.30u. Meer informatie en de in-
schrijvingslink vind je op 
www.hetacv.be/acv-ant-
werpen.  
Of stel je vraag via: 
Jef.Bollen@acv-csc.be

beidsrijp zijn kunnen we hen niet naar een 
OAO laten gaan en dus niet certificeren. Dit 
vinden we niet ok, er zijn verschillende we-
gen om de competenties te kunnen halen. 

Verschillende jongeren binnen de CDO’s 
zijn niet arbeidsrijp of arbeidsbe-

reid door allerlei redenen. 
Binnen leren en werken 

hebben we daar flexibele 
persoonlijke ontwikke-
lingstrajecten voor, op 
maat van de jongere. 
Vaak werken we met ex-
terne partners die met 

ESF middelen aan de slag 
gaan met die jongeren. Maar 

binnen de nieuwe hervorming 
zullen deze samenwerkingen met 

die partners wegvallen voor de niet-ar-
beidsbereide jongeren. 

De oplossing?
De CDO’s hebben op verschillende manie-
ren actie gevoerd. Er is een open brief ver-
stuurd, een gezamenlijke actiegroep opge-
richt en een petitie gestart. Er is wel over-
leg geweest waardoor alvast een aantal 
verbeteringen zijn aangebracht. In volgen-
de stappen worden ook de voltijdse scho-
len mee betrokken. 

>> > Verdere acties kan je volgen op:  
https://www.facebook.com/vergeetDB-
SOniet  
 
De petitie vind je op: 

>> > https://bit.ly/3iIG3xE



Het leven is vaak rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en 
weer doorgaan. Net daarom staat Visie graag even stil en stellen we een Bekende 
of Boeiende Vlaming tien vragen om tot rust te komen. 
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5Van welk boek of welke film 
heb je het laatst genoten?
‘Ik heb tijdens het wandelen 

geluisterd naar het audioboek ‘De 
meeste mensen deugen’ van histo-
ricus Rutger Bregman. Hij helpt mij 
enorm om te blijven geloven in de 
goeie natuur van de mens. Mijn man 
las hetzelfde boek op zijn e-reader, 
praten over wat we allebei gelezen 
hebben laadt me echt op.
De laatste film die ik zag was Mijn 
vader is een saucisse, waar ik zelf in 
meespeel en dat de worsteling toont 
van een gezin op losse schroeven, 
maar liefdevol gebracht. Het is een 
feelgoodfilm voor de hele familie.’ 

6Wat zou je uitvinden om van 
de wereld een betere plek te 
maken? 

‘Ik moet het niet meer uitvinden, ik 
kan het alleen maar aanraden: ik eet 
sinds twee jaar bewust veganistisch. 
Want de melk, vlees- en visindustrie 
zijn zó vervuilend. Ik ben ook ambas-
sadrice van de campagne ‘Mei Plas-
ticvrij’. De impact van rietjes en wat-
tenstaafjes zijn klein bier als je weet 
dat 60 procent van de plastics in de 
oceanen van visnetten komt. Als con-
sument dragen we hier ook een ver-
antwoordelijkheid.’

7Waar op de wereld zou jij je 
nog thuis kunnen voelen? 
‘Overal, want mijn echte thuis 

ben ikzelf, als een slak die zijn huisje 
meedraagt. Verder voel ik me hele-
maal thuis in mijn huis en bij mijn ge-
zin, al heb ik ook wel momenten voor 
mezelf nodig.’ 

8Wat zou iedereen op school 
moeten leren? 
‘Mediteren. Ik heb meditatie 

pas ontdekt toen ik al voorbij de twin-
tig was. Mezelf en mijn gedachten 
observeren heeft me veel helderheid 
gebracht. Onze geest speelt vaak 
spelletjes met ons. Met meditatie kan 
je je hersenen heropvoeden en tot 
rust komen. Ook voor kinderen is dat 
belangrijk. Ook zij krijgen een stroom 
aan informatie en een massa beelden 
binnen om te verwerken. Samen op 
bed je gedachten laten lopen werkt 
enorm ontspannend, een beetje als 
een sauna voor je brein.’

1Waarvoor is er te weinig aan-
dacht in de samenleving? 
‘Voor mij mag er meer aandacht 

gaan naar het mentale welzijn, naar 
mildheid, zachtheid, traagheid ook. Al-
les moet vaak snel, de lat ligt hoog, ie-
dereen ‘moet’. Soms wordt dat te veel. 
Mijn kinderen houden mij een spiegel 
voor. Het heeft geen zin om op zondag-
avond te zitten piekeren over wat maan-
dag komt. Dan kunnen ze beter kijken of 
de buurjongens nog mogen buiten spe-
len en samen op de trampoline sprin-
gen.‘

2Welke mooie waarde dank je 
aan je ouders? 
‘Zij hebben mij getoond dat ik me 

niet blind moet staren op wat er niet 
kan, maar oog moet hebben voor wat er 
wel is. Zoek je glimlach op, al kost dat 
even moeite. Ik probeer mijn kinderen 
ook mee te geven om tevreden te zijn 
met kleine dingen: de zon zien opko-
men, een wandeling met onze kleine 
puppy.’

3Wat zou je graag beter kun-
nen? 
‘Ik zou graag beter in mijn eigen 

kracht kunnen blijven. Soms kan de 
toestand van de wereld en het klimaat 
me overweldigen. Het is een gevecht 
tussen de good en de bad vibes. Die po-
sitieve energie probeer ik te versprei-
den. Via de rollen die ik speel, via yoga, 
via de meditatie-challenges die ik deel 
op Instagram ... Aan de reacties van 
het publiek merk ik dat mensen hier 
iets aan hebben. Ik hoop dat ik zo een 
steentje kan verleggen.’

4Waaraan besteed je te veel of 
net te weinig tijd? 
‘Het is een luxeprobleem, maar 

ik neem soms te weinig voor mijn ge-
zin. Werk en privé zijn niet altijd mak-
kelijk los te koppelen. Beter dan per se 
mijn to-dolijstje af te haspelen tijdens 
de lunchpauze, wil ik tijd nemen voor 
een kom soep en een babbel met mijn 
thuiswerkende man.’ 

9Stel dat je eens zou kunnen 
afspreken met een bekend 
persoon, met wie zou je dan 

een terrasje willen doen? 
‘Ik zou gaan voor religieuze leiders: 
Boeddha, Jezus, Mohammed … Het 
voorbije jaar heb ik veel gelezen en 
stel ik me diepe vragen over de we-
reld, over de betekenis van het leven. 
Ik zou hen ten gronde uitvragen hier-
over.’

10Welk beroep zou je uit-
oefenen, als je niet kon 
doen wat je nu doet? 

‘Ik heb het geluk om alles te kunnen 
doen wat ik graag wil. Ik ben actrice, 
yogaleerkracht, ik schilder, werk ook 
aan een boek en volg een opleiding 
tot reiki-master. Voor mij is het le-
ven steeds schakelen tussen ‘play’ en 
‘pauze’, tussen werken, mijn gezin en 
tijd voor mezelf. Rust binnen mezelf 
bereiken is heel belangrijk. Daarvoor 
durf ik grenzen te stellen.’




