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Puinhopen van
staal en beton
‘Ik hoor ineens een doffe, zware bonk boven mij in
het gebouw. De ene na de andere. Het lijken wel inslagen die elkaar sneller en sneller opvolgen in een
onregelmatige cadans. Het is een stortvloed van
lawaai. Stenen, en staal, misschien wel van bominslagen. De benedenruimte vult zich razendsnel met
stof, en ik hoor menselijke geluiden. Roepen, ijzingwekkende menselijke kreten. Het gaat door merg
en been. Ik weet niet wat er gebeurt. Verdoofd lopen
mijn collega en ik naar de uitgang vlakbij. Naar buiten, naar de straat, naar frisse lucht, naar de open
hemel, naar zuurstof. Ik stop ergens met lopen en
draai mij naar het gebouw om en ik sta als een menselijke machine naar die stofwolk te kijken en puinhopen van staal en beton.’

MICHAEL DE LAUSNAY

Ronny Matthysen van ACVBIE Antwerpen las deze
getuigenis voor op het herdenkingsmoment voor
de vijf bouwvakkers die omkwamen bij de instorting van een school in Antwerpen. De tekst werd
geschreven door Ahmed, een loodgieter die op het
moment van de instorting op de werf werkte.

LANGDURIG ZIEKEN

VANAF EIND AUGUSTUS

Werk is vaak oorzaak

Visie wordt vernieuwd

Meer dan 470 000 mensen waren vorig jaar langer dan
twaalf maanden arbeidsongeschikt. Dat is meer dan
een verdubbeling ten opzichte van 2004. Uit een enquête
van CM blijkt dat ruim 37 procent van de bevraagden
door een mentaal probleem thuiszit. Meer dan de helft
van de langdurig zieken die bevraagd werden, achten de
werksituatie mee verantwoordelijk voor de arbeids
ongeschiktheid.

Het nummer van Visie dat je nu in de handen houdt, is het
laatste in zijn vertrouwde vorm. Het volgende nummer, dat
op 26 augustus verschijnt, zal er helemaal anders uitzien.
Visie wordt een aantrekkelijk magazine, met straffe reporta
ges en sterke duiding bij de actualiteit. We blijven natuurlijk
de vinger aan de pols houden over de thema’s die ertoe doen.
Hou dus zeker vanaf 26 augustus je brievenbus in de gaten!
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VAN DE WEEK

20 DAGEN VERLOF.
DAT IS ZÓ GEPASSEERD!
MARC LEEMANS VOORZITTER ACV

M

ijn eerste herinneringen
aan vakanties bestaan uit
Chirokampen en uit bezoeken aan sociale vakantiehuizen. Ons gezin was niet rijk. Tijd en
vakantie waren als het ware een luxegoed. Een extraatje. Waar mijn grootouders zelfs nooit aan toegekomen
zijn. Voor hen was een daguitstap
naar zee een unieke gebeurtenis waar
ze een leven lang aan terugdachten.
In België kwam het recht op jaarlijkse
vakantie dan ook pas vrij laat, in 1936,
na een massale staking. Die eerste
zes dagen verlof legden de basis voor
de uitbouw van de betaalde vakantie,
tot twintig dagen vanaf 1974. Sindsdien evolueerde het recht op vakantie
nog wel wat, maar grote hervormingen bleven uit.

Een grote groep werknemers heeft
inmiddels wel meer betaalde verlofdagen dan de wettelijke twintig vakantiedagen. Met aanvullende vakantiedagen op sector- of bedrijfsvlak of
met arbeidstijdverkorting omgezet in
extra dagen verlof. Het recht op jaarlijkse vakantie is voor vele werknemers dus maar een onderdeel van
een ruimer palet aan uitstapmogelijkheden. Lees goed: vele werknemers.
Er bestaat namelijk een enorme ongelijkheid binnen de werknemersgroep. Ook binnen tweeverdienersgezinnen. Tracht zo maar af te stemmen
met de gezinsnoden, zeker wanneer
er onvoldoende vrijheid is om de verlofperiodes te kiezen. Gecombineerd

met de evolutie van grootouders-oprust naar grootouders-langer-aanhet-werk is het voor heel wat gezinnen met kinderen het hele jaar door
passen en meten om werk en familie
te combineren. Daarbij zijn extra dagen verlof bijzonder welkom.

‘In de praktijk valt
tijdsautonomie tegen.
Men is vooral autonoom
om méér uren te kloppen’
Tegelijkertijd is een andere evolutie
bezig, die van de verschrompeling van
het verlof. Toenemende flex-wetgeving laat toe om verplichte inhaalrust
voor overuren te vervangen door de
uitbetaling ervan. Het ongemotiveerde tijdkrediet is afgevoerd. ICT-innovaties maken bedrijf en werknemer
permanent geconnecteerd, dag en
nacht, vakantie of niet, waar ook ter
wereld. Zo lezen vele werknemers
permanent hun werkmails. Plaats- en
tijdsonafhankelijk werken laten een
werknemer toe om te kiezen waar en
wanneer hij werkt. Als het werk maar
gedaan is. In de praktijk valt die tijdsautonomie tegen. Men is vooral autonoom om méér uren te kloppen.
Onze samenleving is alsmaar welvarender geworden. Tegelijk moeten we
alsmaar harder en langer werken.
Tijd wordt meer en meer een schaars
goed. Dat streven naar meer vrije tijd

zou mensen ook samen kunnen brengen in een strijd voor een beter en
evenwichtiger leven. De ’twintigers’
zitten verspreid over alle beroepsgroepen en sectoren, van lage tot
hoge lonen. En in alle leeftijdsgroepen. Vaak zien we dat mensen subtiel
tegen elkaar worden opgezet als een
bepaalde groep erop vooruitgaat. U
kent het wel: ‘de betaalbaarheid’, ‘de
toekomst van de volgende generaties’
... Het wordt zeer gemakkelijk aangehaald. Merkwaardig genoeg om sociale vooruitgang waarbij vooral die
toekomstige generaties baat zouden
hebben af te blokken. En opvallend
genoeg vooral door diegenen die het
nu al goed voor elkaar hebben. Die
opgeklopte en valse tegenstellingen
kunnen we hier overstijgen.
Begin september organiseert de regering een werkgelegenheidsconferentie. Het centrale vraagstuk op die
conferentie lijkt me hoe we werken
draaglijk en plezant kunnen houden.
Het lijkt me het ideale moment om
het – 45 jaar na de laatste grote doorbraak – opnieuw te hebben over het
recht op jaarlijkse vakantie. Begin
september, dan zijn de meeste geesten daar ook wel nog vatbaar voor.
Ik wens u alvast een leuke en deugddoende zomervakantie. En dank iedereen in de horeca, in pretparken, op
de luchthaven ... die ervoor zorgt dat
we na harde maanden kunnen genieten van deze vakantie.
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DE QUOTE
‘Lachen is geen luxe, het is
een essentieel kenmerk van
de sociale dieren die we zijn.
En je moet het dus doen in
groep. De connectie die je
voelt als je tezamen lacht,
reproduceer je niet achter
een scherm.’
Comedian Michael Van Peel
in De Standaard

HET CIJFER

46,6
In het Canadese Lytton werd het oude
warmterecord uit 1937 verbroken door een
temperatuur van 46,6 graden Celsius. Momenteel kampen heel wat landen uit
Noord-Europa, Noord-Amerika en Rusland
met hittegolven. Dat is ongewoon in juni.

M/V/X VAN DE WEEK

Seppe Nobels
Samen met vzw GATAM zet sterrenchef
Seppe Nobels zich in om kansengroepen
te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Daarom zijn ze met het leer- en werkproject Instroom begonnen. In dit pop-uprestaurant
in Antwerpen werken uitsluitend anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen. Zij
brengen er samen met Seppe Nobels een
gastronomische versie van gerechten uit
hun heimat. Zo kunnen ze een eerste werkervaring opdoen en Nederlands leren, terwijl ze de juiste ondersteuning krijgen om
op de reguliere arbeidsmarkt terecht te
kunnen.

ACTUEEL

3

Community Health Workers maken kwetsbare personen wegwijs in het zorgaanbod

Op zoek naar zorgnoden op het terrein
Mensen in een kwetsbare situatie
vinden moeilijk toegang tot de eerstelijnsgezondheidszorg. 50
Community Health Workers die
starten in een proefproject helpen
hen op weg.
TEKS T PHILIP HOORNE
FOTO JAMES ARTHUR

B

egin dit jaar gaf de ministerraad
groen licht om Community
Health Workers in te zetten. Het
project werd toevertrouwd aan
het Nationaal Intermutualistisch College,
een samenwerkingsverband tussen de
ziekenfondsen. 50 Community Health Workers werden aangeworven in Brussel en
een aantal Vlaamse en Waalse steden.
Voorlopig gaat het om een proefproject van
negen maanden.
In 2020 publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg een studie
waaruit bleek dat almaar meer mensen
niet de snelste en beste toegang vinden tot
de gezondheidszorg. Dikwijls is dit een
probleem van communicatie. Wie niet
weet tot welke instantie zich te wenden,
loopt al snel verloren en doet soms geen
moeite meer. Dat kan leiden tot een slepende ziekte en een verhoogde kans op
armoede, maar ook tot vereenzaming,
wanhoop en frustratie. De pandemie
maakte alles nog moeilijker.

Bruggenbouwers
Het stadsbestuur en het OCMW van Gent
startten drie jaar geleden al met Community Health Workers op vrijwillige basis.
Daar komen nu beroepskrachten bij. De
andere Vlaamse steden waar professionele
Community Health Workers werden aangetrokken zijn Antwerpen, Genk, Oostende
en Tienen. ‘De Community Health Workers
gaan het terrein op om na te gaan wat de
zorgnoden zijn’, zegt de Gentse coördinator-coach Ann Hendriks. ‘Mensen vinden
moeilijk hun weg naar allerlei voorzieningen. Onze Community Health Workers
slaan de brug tussen kwetsbare, moeilijk
bereikbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Ze hebben niet
alleen oog voor lichamelijk leed, maar ook
voor psychische problemen. Een belangrijke taak momenteel is mensen informeren over de coronamaatregelen en alles
wat met vaccinatie te maken heeft.’

Over de drempel
De Community Health Workers verlagen
de drempel tussen kwetsbare mensen en
zorgaanbieders. Concreet gaat dit vaak
over kleine dingen. ‘Ze herinneren mensen
aan een doktersafspraak via een telefoontje of een sms. Ze halen mensen thuis op
om samen het openbaar vervoer te nemen’, licht Hendriks toe. ‘Ze tonen de weg
op straat, maar net zo goed in het ziekenhuis of de polikliniek. Ze geven uitleg over

Ann Hendriks coacht de Community Health Workers in Gent. Salah Issa, die tandarts in Libanon was, is een van hen.

‘Ik kreeg veel steun en wil nu zelf helpen’
De Palestijnse Salah Issa, die opgroeide in Libanon, is een Gentse
Community Health Worker.
‘Het leven in mijn geboorteland was
hard. Mensen hielpen elkaar om hun
levensomstandigheden te verbeteren’,
vertelt Salah Issa. Hij studeerde in 1985
af als tandarts en oefende het beroep
meer dan een kwarteeuw uit vooraleer
hij naar ons land kwam. Hij heeft veel
ervaring opgedaan in het omgaan met
mensen, het begrijpen van hun klachten en het zoeken naar oplossingen.
‘De steun die ik in België kreeg, zette
mij ertoe aan om ook hier anderen te
helpen. Niet als tandarts, want mijn
diploma is in België niet erkend’, legt

‘De belangrijkste opdracht
van de Community Health
Workers is aanwezig zijn,
een luisterend oor bieden,
mensen hun verhaal laten
vertellen’
ANN HENDRIKS

de verschillende gezondheidsdiensten en
-rechten. Soms worden ze ingeschakeld
als tolk. Wat ze niet doen is taken overne-

Salah uit. Toch komt dat diploma hem
van pas om bij mensen mond- en tandproblemen te herkennen. Hij wordt regelmatig gevraagd als tolk. In die rol
komt hij met veel mensen in contact.
Hij ontmoette een man die het fysiek
en emotioneel zwaar had. ‘De man
wilde dat ik hem zou helpen om een
afspraak te maken met een dokter in
het ziekenhuis’, zegt Salah. ‘De hele
tijd hield hij een zakdoek voor zijn ene
oog.’ Salah merkte dat het oog ontbrak
en dat de oogholte ontstoken was. De
arts deed een klinisch onderzoek,
nam röntgenfoto’s en schreef medicatie voor. Dankzij de juiste behandeling
kreeg de man een kunstoog en een bril

men die toebehoren aan een arts, een
maatschappelijk werker, een gezondheidspromotor of een andere professionele zorgverlener.’
Bij deze grote en minder grote vormen van
bijstand en hulpverlening hoort iets wat
misschien wel de allerbelangrijkste
opdracht is van een Community Health
Worker: aanwezig zijn, een luisterend oor
bieden, mensen hun verhaal laten vertellen. Signalen over structurele hindernissen en tekorten in het gezondheidslandschap worden gemeld aan de bevoegde
beleidsmakers.

om het zicht van het resterende oog te
verbeteren.
‘Tijdens onze gesprekken kwam ik
erachter dat hij gescheiden was. Dat
gebeurde nadat hij en zijn vrouw in
België waren aangekomen. Ze hebben een dochter, die bij hem woonde
in onhygiënische omstandigheden’,
gaat Salah verder. ‘De maatschappelijk
werkster vroeg me hem te overtuigen
zijn dochter naar haar moeder te sturen. Eerst weigerde hij. Door veel met
hem te praten, slaagde ik erin hem te
overhalen de opvoeding van het meisje
aan haar moeder over te dragen. Een
oplossing die uiteindelijk iedereen tevreden stemde.’

Lokale samenwerking
Hoe bereiken de Community Health Workers het doelpubliek? Hendriks: ‘In eerste
instantie hebben we de lidorganisaties van
het Gentse Solidariteitsfonds gevraagd of zij
van de diensten van een Community Health
Worker gebruik konden maken. Het fonds
bestaat uit kleine vzw’s, die op een laagdrempelige en zeer toegankelijke wijze de
gezondheid en het welbevinden nastreven
van mensen in armoede, mensen die dakloos of thuisloos zijn, mensen op de vlucht,
mensen zonder wettig verblijf en andere
groepen die het hard te verduren krijgen in
onze samenleving.’
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Enquête bij CM-leden over arbeidsongeschiktheid

Helft ziek door het werk
Steeds meer mensen kunnen door
ziekte niet werken. Vaak ligt het
werk zelf mee aan de basis.
Dat blijkt uit een bevraging van CM.
Tijd en begeleiding krijgen, is
belangrijk om te herstellen en
terug te keren. Met die conclusies
wil CM aan de slag.
TEKS TEN MARTINE CREVE
FOTO STEFAAN VAN HUL

H

et aantal invaliden, dat zijn mensen die langer dan een jaar
arbeidsongeschikt zijn, is in zestien jaar tijd verdubbeld. Van
221 000 in 2004 tot 471 000 in 2020. Ook de
uitgaven voor de invaliditeitsuitkeringen
liepen navenant op van 3,4 miljard euro in
2010 tot 6,7 miljard in 2019.
CM wil mee nadenken over hoe de risico’s
op arbeidsongeschiktheid beperkt kunnen
worden en over een betere begeleiding
bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt.
Een enquête eind 2019 bij 4 350 CM-leden
bracht hun situatie bij arbeidsongeschiktheid in kaart.
Ruim 37 procent schrijft de afwezigheid op
het werk toe aan een mentaal probleem.
Ziekten van het bewegingsstelsel of bindweefsel zoals reuma en artrose houden
samen met verstuikingen en breuken ruim

Meest voorkomende aandoeningen naar soort werk
Hoofdzakelijk
handenarbeid
15,6%

Hoofdzakelijk
hoofdarbeid
22,0%

Burn-out

10,5%

28,9%

Ziekten van het bewegingsstelsel
en het bindweefstel

32,4%

14,4%

Verstuikingen, breuken, letsels

17,7%

9,4%

Kanker

5,1%

7,4%

Hart- en vaatziekten

3,9%

4,0%

Aandoening
Psychische aandoening (bv. angststoornis)

Bij arbeidsongeschiktheid komen leden in
contact met de adviserend arts van het ziekenfonds. De deelnemers aan de enquête
verwachten dat de adviserend arts luistert
naar hun verhaal en naar hoe zij hun ziekte
ervaren. Ook vragen ze advies voor hun herstel en voor hun werkhervatting. Ze rekenen
erop dat de adviserend arts met alle elementen in hun dossier rekening houdt alvorens een beslissing te nemen. Het gesprek
en de rol van de adviserend arts vooraf goed
kaderen voorkomt stress en angst voor het
contact.

Aanpassingen op de werkvloer
47 procent van de bevraagde leden thuis.
Andere aandoeningen waardoor ze arbeidsongeschikt worden, zijn onder meer
kanker (7,7 procent), hart- en vaatziekten
(5,3 procent) en ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen, bijvoorbeeld de ziekte
van Parkinson (5,4 procent).
Uit de enquête blijkt dat de deelnemers die
vooral met het hoofd werken meer kans lopen op een psychische aandoening dan wie
met de handen werkt.

Werk mee verantwoordelijk
Opvallend is dat 56 procent van de bevraagden de werksituatie mee verantwoordelijk acht voor de arbeidsongeschiktheid.
Twee soorten factoren worden als oorzaak
genoemd. Dat is enerzijds alles wat verband houdt met de werkorganisatie en de
interpersoonlijke relaties. Hier staat de
hoge werkdruk met stip op een. Anderzijds

gaat het om fysieke gevolgen van de werkactiviteit, met fysiek zwaar werk als voornaamste reden van uitval.

Hogere ziekte-uitkering
Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid is tijd nemen om volledig te herstellen
heel belangrijk voor de deelnemers aan de
enquête. Sociale contacten blijven houden
vinden ze essentieel. Voor sommigen biedt
contact blijven houden met het werk een
houvast, voor anderen is vrijwilligerswerk
een waardevol alternatief.
Wie arbeidsongeschikt wordt, heeft recht
op een ziekte-uitkering. Om die aan te vragen, dringen de bevraagde CM-leden wel
aan op informatie en hulp van het ziekenfonds. Bovendien zou een hogere uitkering
hen de tijd geven om volledig te genezen.
Nu dwingen de lage inkomsten hen vaak
om te vroeg weer aan de slag te gaan.

Terugkeren naar het werk vergt inspanningen. De meeste deelnemers aan de
enquête (79 procent) volgden geen cursus
of opleiding om hen te helpen opnieuw te
starten. Vooral naaste vrienden en familie
(58 procent) en de huisarts of behandelende arts (55 procent) hebben geholpen om
weer aan het werk te gaan. 37 procent ondervond steun van de werkgever. De rol van
de leidinggevende heeft een grote invloed
op de terugkeer naar het werk. Weinig medewerking van de leidinggevende kan de
werkhervatting bemoeilijken. Ook aanpassingen op het werk zoals minder uren werken en de inhoud van de job herbekijken,
spelen in belangrijke mate mee. Ondanks
het feit dat de helft van de ondervraagden
er nood aan had, kreeg 40 procent van hen
geen aanpassingen.

‘Veel mogelijkheden in progressieve en gedeeltelijke werkhervatting’
Els Timmermans (39) uit Borgerhout
werd tijdens haar proefperiode ontslagen
wegens ziekte. Vrijwilligerswerk hielp
haar om de draad langzaam weer op te
pakken.
Els ging aan de slag in de sociale dienst
van een hogeschool. In haar proefperiode
werd ze ziek. Els kampt sinds haar 17de
met een psychische kwetsbaarheid. Een
bipolaire stoornis speelt haar ernstig parten. ‘Volgens de directrice van de sociale
dienst kon ik daardoor niet functioneren
en ik werd ontslagen. Van mijn collega’s
kreeg ik wel begrip’, vertelt Els. ‘Mijn behandelende arts vermoedt dat het ontslag
er mee voor gezorgd heeft dat ik toen nog
veel dieper ben weggezakt.’

Eigenwaarde opgekrikt
Er volgden verschillende ziekenhuisopnames. Els kreeg begeleiding en ging
in therapie. Werken ging lange tijd niet,
waardoor ze op invaliditeit belandde. ‘In
het begin dacht ik dat het mij nooit zou
lukken om nog te werken.’ Toen het geleidelijk aan beter ging, wilde Els weer iets
doen. Voor een job was het te vroeg. Vrijwilligerswerk was de oplossing. ‘Daardoor
voelde ik mij weer nuttig. Dat krikte mijn
eigenwaarde op.’

Els kreeg in die moeilijke periode hulp van
de behandelende arts en van familie om
de ziekte-uitkering aan te vragen. ‘Want
die administratieve procedures zijn omslachtig’, weet Els. ‘Als je ziek bent, heb
je niet de energie om dat allemaal zelf uit
te zoeken.’ Gaandeweg ontdekte Els dat
er tegemoetkomingen gelden voor wie als
invalide erkend is. Soms kwam ze dat per
toeval pas na jaren te weten. ‘Die info zou
eerder al welkom geweest zijn. Want als je
ziek bent, is je budget beperkt.’

Toestemming vragen
Sinds kort is Els deeltijds (25 procent) aan
het werk. Zij deed vrijwilligerswerk in de
opleiding tot ervaringsdeskundige in de
geestelijke gezondheidszorg. De school
bood haar de kans om dat als betaalde job
te doen en daar is ze heel blij om. ‘Daarvoor moest ik toestemming vragen aan de
adviserend arts. Dat gaf stress. Je durft
niet goed al je dromen uit te spreken uit
schrik om het vangnet te verliezen’, bekent Els.

‘Misschien beslist die arts dan te snel
dat je weer veel meer kunt werken. Maar
houd je dat niet vol, dan kan dat nadelige
gevolgen hebben voor je ziekte-uitkering
nadien.’ Voor elke wijziging in haar werksituatie moet Els een aanvraag indienen bij
de adviserend arts. Dat begrijpt Els, maar
ze vindt al die paperassen ingewikkeld. ‘Ik
stuurde eens een verkeerd document terug, wat de beslissing vertraagde.’
100 procent werken zal voor Els nooit
lukken. Niet omdat ze dat niet wil, maar
omdat ze het niet kan. Ze combineert
een deeltijdse job met enkele uren
vrijwilligerswerk. ‘Voor arbeidsongeschikte mensen wordt vaak
gestreefd naar volledige tewerkstelling terwijl er zoveel
mogelijkheden zitten in
progressieve en gedeeltelijke werkhervatting’,
concludeert Els.
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Begin juni kwam de G7 bijeen in Groot-Brittannië. Er werd een akkoord
gesloten over een internationale minimumbelasting van 15 procent.

Een stap dichter bij rechtvaardige fiscaliteit?

Donkere wolken
boven het belastingparadijs
Financiële directeurs en fiscalisten zetten bezorgd hun cocktail aan de
kant. Nu de plannen voor een internationale minimumbelasting vorm krijgen, lijkt het tijdperk van belastingparadijzen ten einde. Een belangrijke
stap in de goede richting, maar de duivel zit ’m in de details.
TEKS T SIMON BELLENS FOTO BELGA

O

nder impuls van de nieuwe president van de Verenigde Staten
Joe Biden bereikten de zeven
grootste industrielanden (G7)
begin juni een akkoord over een internationale minimumbelasting van 15 procent.
Dat moet een einde maken aan de race to
the bottom van belastingparadijzen om
multinationals met tal van fiscale voordelen te lokken. De gevolgen daarvan zijn bekend: in Ierland — dat tot nu een belastingtarief van 12,5 procent aanrekende en
welig met extra gunstregelingen strooide
— betaalde elektronicagigant Apple in
2014 0,005 procent vennootschapsbelasting. Pogingen van de Europese Commissie om ruim 13 miljard euro aan belastinginkomsten terug te vorderen, liepen vorig
jaar nog spaak.
Het akkoord van de G7 bevat twee pijlers.
De eerste slaat op de allergrootste multinationals en stelt dat bedrijven met een
jaarlijkse omzet van minstens 20 miljard
dollar en meer dan 10 procent winstmarge
belastingen moeten betalen. Die worden
verdeeld over de landen waar hun klanten
wonen — een omkering van de logica dat
bedrijven enkel betalen waar ze een fysieke vestiging hebben. De tweede pijler geeft
overheden het recht om minimaal 15 procent winstbelasting te heffen op bedrijven
met een omzet van minstens 750 miljoen
euro. ‘Een historisch akkoord op een kantelpunt in onze geschiedenis’, aldus Belgisch minister van Financiën Vincent Van
Peteghem.

Relance financieren
Die tweede pijler is een zeer efficiënte

maatregel tegen belastingparadijzen, gelooft professor internationale fiscaliteit
aan de KU Leuven Luc De Broe. ‘Voor hen
is het spel over. De regel zit zeer goed in
elkaar: het land van het hoofdkwartier
mag 15 procent heffen, maar als dat niet
zou gebeuren, dan mag het eerstvolgende
land waar de vennootschap een vestiging
heeft, belastingen heffen tot de 15 procent
bereikt is, enzovoort. Ook alle betalingen
richting het belastingparadijs, zoals royalty’s of interesten, vallen onder de 15-procent-regel in het land van waaruit de betaling vertrekt.’

‘Voor multinationals die
belastingen willen
ontduiken
is het spel over’
LUC DE BROE,
PROFESSOR INTERNATIONALE FISCALITEIT

‘Het is belangrijk om te erkennen dat dit
een stap in de goede richting is’, beaamt
Leïla Oulhaj, expert fiscale rechtvaardigheid bij CNCD, de Franstalige tegenhanger
van 11.11.11. ‘Maar 15 procent volstaat
niet. De extra opbrengsten zijn bedoeld om
landen hun relance na de coronacrisis te
helpen financieren, maar daarvoor is veel
meer nodig. Het oorspronkelijke voorstel
van Biden van 21 procent was daarin veel
realistischer.’
Hoeveel inkomsten erbij komen, is niet
gemakkelijk te berekenen. Het zopas opgerichte EU Tax Observatory schatte de

meerinkomsten voor de Europese Unie
op 48 miljard euro per jaar, waarvan maar
liefst 10,5 miljard euro per jaar voor de
Belgische schatkist. Volgens De Broe zijn
die cijfers echter ‘totaal uit de lucht gegrepen’. ‘De vennootschapsbelasting levert in
België zo’n 20 miljard euro per jaar op. Het
is absurd dat daar nog eens de helft zou
bijkomen.’
Ook minister Van Peteghem houdt een
slag om de arm: ‘Het zou voorbarig zijn om
nu al schattingen te maken van wat deze
minimumbelasting voor ons land zou kunnen genereren. Daarvoor moeten we eerst
zeker weten hoe hoog de belasting zal zijn
en op wie ze precies van toepassing wordt.’

Klucht
Over de eerste pijler verheugt De Broe zich
dan weer een pak minder: ‘Dat is eigenlijk een trieste klucht. De intentie was om
tech-giganten te belasten waar ze klanten
hebben, maar dat zagen de VS niet zitten,
omdat veel belastinginkomsten van Amerikaanse bedrijven als Facebook daardoor
naar andere landen zouden gaan. Met de
huidige normen bereik je de grootste 100
multinationals. Maar Amazon ontspringt
daarbij bijvoorbeeld de dans omdat het
geen winstmarge van 10 procent heeft.
Bovendien zijn er al uitzonderingen voor
banken en verzekeraars, en olie- en gasbedrijven.’
Hoewel de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
beide pijlers tot nog toe altijd aan elkaar
gekoppeld heeft, vermoedt De Broe dat de
eerste pijler de eindstreep niet zal halen en
dat de OESO uiteindelijk vrede zal nemen
met ten minste de minimumbelasting. ‘Tot
woede van de VS heeft de Europese Unie al
aangegeven dat de G20 dan wel mag verder onderhandelen over de eerste pijler,
maar dat het zelf sowieso vanaf 2023 belastingen zal heffen op internetbedrijven.’
Volgens minister Van Peteghem is het

wachten op de concrete afspraken om te
zien of het nog nodig is om in te zetten op
een aparte digitaks. Volgende week komt
die G20, de negentien meest geïndustrialiseerde landen ter wereld en de Europese
Unie, samen om de voorstellen van de G7
te bespreken. Daar wordt het ook uitkijken
naar de positie van China, dat nog niet helemaal gewonnen lijkt voor de minimumbelasting.

Bronlanden
Ondanks het optimisme heeft ook de
tweede pijler zijn criticasters. Volgens
Chiara Putaturo, expert ongelijkheid en
rechtvaardige belastingen van Oxfam, zou
60 procent van de nieuwe inkomsten naar
de G7-landen zelf gaan. ‘De landen van de
hoofdvestiging, die dus het prioritaire heffingsrecht hebben, zijn vooral rijkere landen. Pas als zij geen volledig tarief van 15
procent aanhouden, komen de bronlanden
aan de beurt. Waar de grondstoffen worden ontgonnen en werknemers werken,
winnen landen dus niet noodzakelijk veel.’
Om alle 140-tal landen die onder toezicht
van de OESO onderhandelen mee te krijgen, is het volgens professor De Broe belangrijk dat het uiteindelijke verdrag daarvoor een oplossing vindt. ‘Eigenlijk moet
je de regel omdraaien zodat in de eerste
plaats de bronlanden 15 procent mogen
heffen op betalingen naar het land van de
hoofdvestiging.’
Om tot een echt rechtvaardige internationale fiscaliteit te komen moet het minimumtarief nog verder stijgen, zeggen
Putaturo en Oulhaj in koor. Bovendien
zijn alle uitzonderingsregels uit den boze.
Maar ook de volgorde van het heffingsrecht moet veranderen om te verhinderen
dat vooral de rijkste landen hierbij winnen.
‘Het is rechtvaardiger als bedrijven hun
eerlijke deel betalen’, besluit Putaturo,
‘maar rechtvaardigheid hangt ook af van
wie daarvan profiteert.’
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Neem een duik
in open water

D

e laatste tijd is er weer veel te doen rond
de slechte waterkwaliteit van de Vlaamse waterlopen, denk maar aan PFOS.
Een slecht idee om in openlucht te gaan
zwemmen dus? Niet per se, dat er gevaren verbonden zijn aan zwemmen in open water waarvan
de zwemmer zich best bewust is, dat klopt. Maar
dit geldt net zo goed voor fietsen. Veilig in open
water zwemmen kan zeker en bovendien zijn er
ongelooflijk veel voordelen aan verbonden.
Sporten is gezond, dat weten we al langer. Zwemmen heeft daarenboven nog nét dat tikkeltje meer:
we ‘zweven’ in het water waardoor de gewrichten
minder sterk belast worden zoals bij pakweg lopen. Dat zorgt er ook voor dat het toegankelijk is
voor iedereen. Jong of oud, maakt niet uit. Ook
verschillende fysieke beperkingen vormen geen
probleem.
Zwemmen zorgt naast een beter fysiek welzijn ook
voor een verhoogd mentaal welzijn. Zeker buiten,
in het groen zorgt zwemmen voor extra ontspanning en werkt het dus stressverlagend. Daarnaast
kunnen plekken waar je buiten kan zwemmen een
ontmoetingsplaats zijn. Nog lekker even napraten
op de oever op een mooie (zomer)avond, gezellig,
toch?
Het is ook goed voor onze natuur. Als openwaterzwemmer ben je deel van de natuur en leer je die
ook beter te appreciëren en respecteren. Het verhoogt het bewustzijn rond waterkwaliteit en het
belang van proper, natuurlijk water, iets waarvan
ook planten en dieren zullen meeprofiteren.
Ten slotte is buiten zwemmen ook gewoon zo
heerlijk! Niets zorgt voor meer verkoeling dan in
het water te plonsen wanneer het kwik richting de
30 graden stijgt, zoals half juni het geval was. Elders in Europa, met Zwitserland en de Scandinavische landen voorop, is zwemmen in open water
al lange tijd zeer populair. In je badpak een baantje gaan zwemmen in het nabije meer is daar niet
vreemd. Ook in België is zwemmen in open water in opmars, al is het wel even zoeken naar een
locatie waar het van de wet mag. Er is politieke
interesse in de vraag naar meer open zwemwater,
maar een wezenlijke vooruitgang blijft voorlopig
uit.
De volgende keer dat het zo warm is, spring ik alvast het water in. Doe je mee?

Tijd. Dat is het belangrijkste wat mensen vragen wanneer ze door ziekte of een ongeval
buiten strijd zijn. De tijd kunnen nemen om te
herstellen van kanker, een depressie of zware
rugproblemen. En de tijd krijgen om weer de
oude te worden of om de ziekte te aanvaarden
en te leren leven met de beperkingen. Het is
een van de meest gehoorde opmerkingen in
een grootschalige bevraging die CM voerde
naar de ervaringen, noden en verwachtingen
van mensen die arbeidsongeschikt zijn.
Logisch, zou je denken, maar jammer genoeg
is het nog altijd geen evidentie. Van alle mensen die in het onderzoek aangaven ervaring te
hebben met werkhervatting, voelde meer dan
een op de vijf zich gedwongen om aan het werk
te gaan. Ongeveer evenveel deelnemers zeggen openhartig dat ze onvoldoende hersteld
waren en te vroeg herbegonnen zijn met werken.
Het zegt veel over de stigma’s waar mensen
die langdurig ziek zijn nog altijd mee geconfronteerd worden. Zo erg zullen die rugproblemen wel niet zijn, als iemand in staat is om
wandelingen te maken. Wie af en toe afspreekt
met vrienden, kan toch niet zo slecht in zijn vel
zitten. En moet die collega met een burn-out
echt wel maanden thuisblijven?
Op vijftien jaar tijd is het aantal mensen dat al
langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, meer
dan verdubbeld. Met meer dan 470 000 zijn ze
ondertussen. Het zijn cijfers om van te duizelen. Durven we nu echt nog te denken dat al die
mensen voor hun plezier thuis zitten? Dat zij
ervoor kiezen om niet te kunnen werken? En
dat we dus vooral druk moeten uitoefenen om
de draad zo snel mogelijk op te pikken?

Wie dat beweert, is blind voor de echte problemen. Uiteraard is het cruciaal om zoveel mogelijk mensen opnieuw aan de slag te krijgen en
moeten we nog meer inzetten op re-integratie
op de werkvloer. Maar nog belangrijker is om
ons de vraag te stellen hoe het komt dat zoveel
mensen langdurig out zijn. Als meer dan de helft
van de deelnemers aan onze studie aangeeft dat
de arbeidsongeschiktheid verband houdt met
het werk – hoge werkdruk, fysiek zwaar werk,
slechte relaties met leidinggevenden of collega’s – kunnen we dan niet veel beter voorkomen
dat mensen uitvallen en moeten we niet vooral
inzetten op welzijn op de werkvloer?

‘Als meer dan de helft van de
deelnemers aan onze studie
aangeeft dat de arbeids
ongeschiktheid verband houdt
met het werk, moeten we dan
niet vooral inzetten op welzijn
op de werkvloer?’
Het zal een totaal-aanpak vergen om deze immense maatschappelijke uitdaging aan te gaan
waarbij alle actoren – politiek, werkgevers, vakbonden, ziekenfondsen, … – hun verantwoordelijkheid zullen moeten opnemen. Maar falen is
simpelweg geen optie. Mensen werken niet enkel om geld te verdienen. Een job geeft ook zin
aan het leven, biedt mensen een sociaal netwerk
om op terug te vallen en geeft de voldoening zich
nuttig te kunnen maken voor de samenleving.
Maar dan moeten we er wel alles aan doen om
het werk leefbaar te houden. In plaats van ziek
te maken, moet een job gezond houden.
Lees ook pagina 4

Jouw
kijk

De bus
Onze deelgemeente Niel-bij-As
wordt volledig afgesloten van
het openbaar vervoer. Bus 11,
van Maaseik naar Genk, bedient
Dorne en Niel-bij-As niet meer.
Als dat zo verdergaat kunnen wij
nergens meer geraken. We hebben De Lijn gecontacteerd en
kregen als antwoord dat ze niet
alle haltes konden bedienen.

We moesten maar niet kleinzielig doen. Er zouden deelfietsen,
taxi’s en deelauto’s in de plaats
komen. Maar dat is allemaal niet
geregeld door De Lijn. Schoolkinderen met een busabonnement
moeten dus nog bijbetalen om
aan een bushalte te geraken. Wij,
zeventigers, hebben een abonnement maar moeten ook bijbetalen. Ik zie me niet met een deelfiets rijden of een taxi bellen om

naar een halte te gaan. Minder
gegoede mensen kunnen nergens meer geraken: niet op werk
of de kinderen niet op school. Ook
de oudere mensen zijn de dupe.
Lambert Daniels
Wat is jouw kijk? Wil je reageren
op een artikel of de actualiteit?
Mail ons op
lezers@visieredactie.be

ACTUEEL
Eén controle om de 25 jaar om veiligheid op werk te garanderen

Onderzoek

Controle nog
meer onder druk
tijdens corona

© Belga

Veiligheid geen prioriteit
Er is nauwelijks controle van de veiligheid op de werkvloer. Inspecteurs
kunnen iedere werkplek gemiddeld
slechts één keer om de 25 jaar
bezoeken. De oorzaak? Steeds minder personeel voor de inspectiediensten. Nochtans daalt het aantal
ernstige of dodelijke arbeidsongevallen al drie decennia niet. Regels
alleen zijn niet goed genoeg.
Controle is ook belangrijk.

Tijdens de coronapandemie controleren de inspectiediensten ook de naleving van
de veiligheidsmaatregelen, zoals hier in de kantoren van de Audi-fabriek in Vorst.

TEKS T NILS DE NEUBOURG

S

lechts één keer om de 25 jaar.
Zo ‘vaak’ kan een inspecteur
gemiddeld langskomen op de
werkvloer om het welzijn van
werknemers te controleren. Door een
personeelstekort bij de inspectiedienst
zijn regelmatige controles onmogelijk.
Het ACV kwam tot die conclusie op basis
van recente cijfers en berekeningen.
‘Een werkgever kan gerust zijn: tot 2046
hoeft hij slechts één controle te verwachten’, zegt Kris Van Eyck van de
dienst Onderneming van het ACV. In
2012 duurde het gemiddeld nog 21,5
jaar voor een inspecteur een bezoek kon
brengen aan iedere werkgever.
Het aantal inspecteurs is al lange tijd
aan het dalen. Waar de inspectiedienst
Toezicht op het Welzijn op het Werk in
2004 nog 164 inspecteurs in dienst had,
zijn dat er dit jaar nog slechts 139. Van

Eyck: ‘Een daling van 25 inspecteurs dus,
terwijl in 2004 eigenlijk nog de belofte
gedaan werd om net meer inspecteurs
in te zetten.’ Die belofte maakte deel uit
van het roemruchte Federaal actieplan
voor de reductie van arbeidsongevallen.
177 inspecteurs werden beloofd. ‘Daar
staan we momenteel dus ver vanaf.’

Daling, maar ...
Dat plan moest het aantal arbeidsongevallen gevoelig doen dalen. Het Federaal
agentschap voor beroepsrisico’s Fedris
tekende in 2006 nog 185 000 arbeidsongevallen op in de privésector, in 2019
waren er dat nog 146 500. Een daling
is er ondertussen dus wel, zij het onvoldoende voor Van Eyck. ‘Die daling is
maar de helft van het verhaal, want het
aantal ernstige ongevallen, waarbij de
werknemer het leven laat of levenslang
de gevolgen draagt, is eigenlijk de laatste dertig jaar niet gedaald.’ De statistieken van Fedris laten zelfs een kleine

stijging zien bij blijvende arbeidsongeschiktheid.
En de controles blijken nodig. In de helft
van de uitgevoerde controles werd een
overtreding op de welzijnsreglementering vastgesteld door de controleurs.
Dat schreef de inspectie nog in het
laatste gepubliceerde jaarverslag uit ...
2012. Want door het gebrek aan personeel wordt ook een jaarverslag sindsdien niet meer opgemaakt.
‘Met het personeelsaantal kan de inspectie onmogelijk alle opdrachten naar
behoren uitvoeren, ondanks de harde en
efficiënte inzet van de inspecteurs zelf’,
zucht Van Eyck. ‘Zeker als je weet dat
ze nog meer op hun bord krijgen. Want
sinds een tijdje hebben ze – terecht –
ook aandacht voor psychosociale risico’s
en worden ze ingeschakeld in de procedures voor re-integratietrajecten bij
langdurige ziekte.’

MANTELZORG,
WA’S
DA?
HERKEN JIJ EEN MANTELZORGER?
Wij wel! En bij ons sta je er niet alleen voor. CM biedt je
graag hulp en ondersteuning. Ga naar cm.be/mantelzorg.
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De pandemie bezorgde controlediensten
nog meer werkdruk. Want sinds maart 2020
moeten inspecteurs ook nog eens toekijken
op hygiënevoorschriften als afstandsregels
en mondmaskers of het naleven van de
thuiswerkplicht voor wie dat kan. ‘De vraag
is zelfs of we met meer en betere controle
op de gezondheid en veiligheid op het werk
de pandemie misschien niet sneller hadden kunnen beheersen.’ Die vraag rijst bij
Frederic De Wispelaere en Dirk Gillis. De
onderzoekers van het onderzoeksinstituut
HIVA aan de KU Leuven gingen na hoe controlediensten handelden tijdens de coronapandemie. ‘Het besluit is dat zeker tijdens de
eerste maanden van de pandemie de handhaving van de veiligheidsregels ruimschoots
onvoldoende was. De schade voor de volksgezondheid en economie hadden we zo misschien zelfs nog meer kunnen beperken.’
Naast de regels om onze gezondheid te garanderen, werden er ook allerlei compensaties en ondersteuningsmaatregelen aangeboden om bedrijven door de storm loodsen.
Maar ook daar werden fouten gemaakt, vinden de onderzoekers. ‘De aanpak was vooral
preventief en adviserend, om in eerste instantie de economische brand te blussen. Dat
was naïef, want net in economisch moeilijke
periodes zien we fraude toenemen.’ Andere
schattingen lijken de wetenschappers gelijk
te geven. Het onderzoeksbureau Graydon
schatte in april dat tussen vijf en tien procent
van alle corona-overheidssteun misbruikt
werd. Het advies van De Wispelaere en Gillis na hun onderzoek? ‘Nood aan meer geld
en personeel voor inspectiediensten, naast
meer aandacht voor veiligheid en gezondheid
op het werk en de handhaving ervan.’

‘Mijn tante die
elke woensdag
op mij past’
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De welvaartsenveloppe ontleed:

Deze uitkeringen
gaan omhoog
op 1 juli
Na maandenlang getouwtrek kwam er in april dan
toch duidelijkheid over de verdeling van de meer dan
700 miljoen euro van de welvaartsenveloppe voor
2021-2022. Daarmee worden de diverse sociale uitkeringen verbeterd. Een groot deel van de afgesproken
verhogingen gaat in op 1 juli. Die komen bovenop de
verbeteringen die de federale regering eind vorig jaar
besliste.
TEKS T DOMINIC ZEHNDER

Minimumuitkeringen gaan omhoog
Op 1 juli stijgt een groot deel van de minimumuitkeringen, na
een eerste reeks verbeteringen op 1 januari 2021. Een van de
belangrijkste eisen van het ACV tijdens de onderhandelingen
was het stelselmatig optrekken van de laagste uitkeringen
richting de Europese armoedegrens. Met de verhogingen wordt
alvast een stap in de goede richting gezet. Alle minimumuitkeringen gaan er met minstens twee procent op vooruit. Voor de
gepensioneerden komt er eveneens twee procent bij, boven op
de verhoging met elf procent in vier stappen, waarover de regering eerder al besliste.
Op aandringen van het ACV stijgen voor het eerst ook de minimumuitkeringen voor zieken en invaliden. Voor de personen
met gezinslast die regelmatig gewerkt hebben, stijgt het minimum met 2,5 procent. Voor de andere minima is in een stijging
voorzien van twee procent, zoals voor alleenstaanden en samenwonenden zonder gezinslast.
De sterkste verhogingen worden genoteerd bij de minima van
werklozen, omdat die vandaag het laagst zijn. De minimumuitkering voor tijdelijke werklozen stijgt met 3,5 procent ongeacht
de gezinstoestand. Bij de uitkeringen voor volledig werklozen
– inclusief SWT en jongeren met een inschakelingsuitkering
– hangt de stijging van de gezinssituatie af. De minimumuitkering van gezinshoofden en bevoorrechte samenwonenden
gaat met 3,5 procent omhoog. Bij alleenstaanden komt er 2,4
procent bij. Bij de andere samenwonenden is dat twee procent.

Ook berekeningsplafonds worden verhoogd
Niet enkel de minimumuitkeringen gaan erop vooruit. Ook bij
de berekeningsplafonds wordt er winst geboekt. Vanaf 1 juli
stijgen de plafonds voor alle nieuwe gevallen van arbeidsongeschiktheid met 1,1 procent. Ook bij de plafonds van de werkloosheidsuitkering komt er 1,1 procent bij, met uitzondering
van SWT waar het plafond met één procent stijgt. Dat geldt
voor alle bestaande en nieuwe uitkeringen. Voor het plafond
voor nieuwe gepensioneerden is het wachten op 1 januari
2022, omdat daar op jaarbasis moet worden gewerkt.
Ook diverse andere uitkeringen, waaronder bijstandsuitkeringen zoals het leefloon, worden verhoogd. Een gedetailleerd
overzicht van alle wijzigingen vind je op de website van het
ACV.

>>> www.hetacv.be

MADE IN BELGIUM
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FOTO JAMES ARTHUR
TEKS T SIMON BELLENS

Diepvriesgroentenfabrikant Ardo
Er werken 4 000 mensen bij Ardo, van wie
1 400 in België
Uit Ardooie-Koolskamp-Kortemark
(West-Vlaanderen), en met 21 productie-,
verpakkings- en distributiesites in 9 landen,
waaronder het Verenigd Koninkrijk en Costa Rica
Exporteert jaarlijks ruim 940 000 ton groenten
van 3 500 telers naar meer dan 100 landen

100 %

Belgische
diepvriesgroenten
Evert Declercq (24)
ELEKTRICIEN

‘Ik kom niet zo vaak in de koelruimtes en als ik
weet dat het maar voor vijf minuten is, kleed ik
me niet speciaal om. Duurt dat langer, dan hangt
er aangepaste kledij klaar: bivakmutsen, thermische kledij met dikke jassen en broeken om over je
gewone outfit te trekken, verwarmde laarzen met schapenwol ... De heftruckchauffeurs rijden zelfs met verwarmde heftrucks. Bij een langere interventie in de diepvriezer is het wel
op je tanden bijten, maar eigenlijk klinkt min 18 graden erger
dan het is.’

Judy Inghelbrecht (27)
KWALITEITSCONTROLE

‘Mijn werk sluit goed aan bij mijn opleiding voedingsmiddelentechnologie. Staalnames tijdens
het productieproces analyseer ik op verschillende parameters zoals bacteriën, pesticiden
of zware metalen. Slechts zeer zelden voldoen de
groenten niet aan de kwaliteitseisen, maar de controle
moet gebeuren. We volgen het ritme van de natuur. Sinds enkele weken verwerken we continu spinazie, de klok rond, elke
dag van de week. Ondertussen zijn we gestart met de erwtjes
en daarna begint het bonenseizoen.
’

Dirk Nuyts (58)
LOGISTIEK

‘Dagelijks laden we wel vijftig tot zeventig
vrachtwagens voor verspreiding binnen Europa
en nog eens een dertig- à veertigtal containers
voor wereldwijde verdeling. Zowel afgewerkte diepvriesgroenten als halffabricaten voor pizza’s of soep. Ik waardeer de familiale sfeer in het bedrijf, mensen groeten elkaar
bij voornaam. Dat gaf de doorslag om hier na een interimcontract voltijds te blijven werken. Ik was bang dat ik gezien mijn
leeftijd geen plaats meer had op de arbeidsmarkt, maar Ardo
weet ervaring te appreciëren en heeft me een kans gegeven.’
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Stress en schaamte

Armoede, een voltijdse
De veelbekeken tv-reeks op één ‘Zorgen voor mama’
en het boek ‘De achterblijvers’ volgen beide een aantal
gezinnen. In ‘Zorgen voor mama’ ligt de focus op
moeders in armoede, in ‘De achterblijvers’ gaat het om
lagere middenklasse die maar één tik nodig heeft om in
diezelfde ellende te verzeilen. We brachten Claudia Di
Vaio, sociaal werker uit ‘Zorgen voor mama’ en Geert
Schuermans, auteur van ‘De achterblijvers’, samen voor
een gesprek.
TEKS T AN-SOFIE BESSEMANS
FOTO KURT LIEFSOONS

C

laudia Di Vaio is sociaal werker bij Opgroeien, het vroegere Kind en Gezin. ‘Een grote
groep mensen in Vlaanderen leeft in armoede’, begint ze. ‘Het programma wil de
dagelijkse worsteling van mensen laten zien, hun
krachten en kwetsbaarheden. We wilden ook dat de
kijker zich met hen kon verbinden.’
Auteur Geert Schuermans is socioloog. ‘Ik wilde in
mijn boek de groep net boven die armen tonen. Ook
over mensen uit de lage middenklasse bestaan veel
vooroordelen. Er wordt vaak over hen gesproken,
maar we laten hen niet aan het woord. Niemand kijkt
naar wat die mensen kunnen. Het gaat nochtans om
een gigantische groep: tel de armen en die lage middenklasse samen en je komt aan drie miljoen mensen in ons land.’
Wat treft jullie het meest aan de verhalen van de
mensen die je volgde?
Di Vaio: ‘Ik zie elke dag hoe ze nooit de keuze hebben. Armoede is een voltijdse baan. Je moet van
alles, er komt veel papierwerk en stress bij kijken.
Schaamte soms ook, omdat je er niet bij hoort. Je
kunt niet kiezen hoe je woont, je mag al van geluk
spreken als je een dak boven je hoofd en eten hebt.
Je moet je continu in bochten wringen en excuses
uitvinden: waarom heb je dit gedaan, waarom heb
je dat niet gedaan? Dat is heel slopend: het tast je
mentale bandbreedte aan, jezelf als persoon, je gezin. Het leidt vaak tot spanningen.’
Schuermans: ‘Mij treft het vooral dat armoede voortkomt uit ons systeem, maar vaak wordt voorgesteld
als een individuele verantwoordelijkheid. Iedereen
van ons maakt fouten. Stel: je huis brandt af en je
brandverzekering was niet in orde. Vervolgens blijft
er een ziekenhuisfactuur liggen. Voor je het weet
kom je in een spiraal van schulden. Niet iedereen

‘In Hasselt wacht je tien tot twaalf jaar op
een sociale woning. Een woning op de
privémarkt neemt een enorme hap uit je
budget. Met een laag of onzeker inkomen
trek je altijd aan het kortste eind’
CLAUDIA DI VAIO, SOCIAAL WERKER

Claudia Di Vaio: ‘Bij armoede komt veel stress kijken. Schaamte soms ook, omdat je er niet bij hoort.’
heeft dezelfde hulpbronnen. Ik kan een brief lezen,
mijn vrouw is juriste, we kunnen rekenen op ons
netwerk. Dat stelt mij in staat om problemen op te
lossen.’

mand om op haar kinderen te passen, geen laptop
of computervaardigheden. De verwachtingen liggen
erg hoog. En tegelijk is het zo belangrijk dat mensen
hun werk gráág doen.’

Is werk de uitweg uit armoede?
Schuermans: ‘Werk geeft mensen een hoger inkomen, het kan hen zelfvertrouwen geven en een netwerk. Maar niet elke baan is de oplossing: een job
moet goed betaald zijn, moet zekerheid bieden, je
moet er rechten mee kunnen opbouwen. Langs alle
kanten staan die pijlers onder druk. In plaats van dat
op te lossen, heeft de politiek – ook progressieve
partijen – een peperduur controleapparaat uitgebouwd dat van wantrouwen uitgaat. Neem Sofie in
mijn boek. Zij neemt noodgedwongen uitzendcontract na uitzendcontract aan, en in volle coronacrisis
moet ze nog sollicitatiebewijzen voorleggen. Als we
mensen niet met een straf bedreigen, zouden ze niet
willen werken. Maar dat misverstand maakt wel dat
mensen onder enorme druk gezet worden om slecht
betaald, weinig kwaliteitsvol werk aan te nemen. Op
die manier heeft de actieve welvaartsstaat het leven
van mensen aan de onderkant enorm verslechterd:
Ik vind het dan ook hemeltergend dat zogezegd linkse partijen ook vandaag nog steeds liever de plichten
van mensen benadrukken, dan het over rechten te
durven hebben.’

Jullie zien heel wat hefbomen om mensen een beter leven te geven. Wat zijn de belangrijkste?
Di Vaio: ‘Heel wat gezinnen hebben geen goede huisvesting. Een goede thuis hebben is zo belangrijk. In
Hasselt wacht je tien tot twaalf jaar op een sociale
woning. Een woning op de privémarkt neemt een
enorme hap uit je budget. Met een laag of onzeker
inkomen trek je altijd aan het kortste eind.’

Di Vaio: ‘Werk geeft structuur aan je leven. Maar wat
als je kind ziek is en je kunt niet op een partner terugvallen? Dan heb je opnieuw een probleem. Het is
belangrijk dat je je werk kunt afstemmen op je situatie. We moeten drempels wegnemen. Betaalbare
en flexibele kinderopvang kan helpen, en meer mogelijkheden om te leren op de werkvloer. Kijk naar
Ellen in ‘Zorgen voor mama’ die ervan droomt om
zich bij te scholen. Hoe moet zij dat waarmaken? Ze
heeft haar inkomen nodig om te overleven, heeft nie-

‘Hulp moet ook toegankelijker zijn, minder versnipperd en op het juiste moment komen – de wachttijden zijn vaak enorm. Vanuit Kind en Gezin kom ik bij
gezinnen thuis omdat er een kindje is geboren. Je
stoot dan op problemen die verder reiken dan je tijd
en je feitelijke opdracht toelaten. Wat je op tv ziet, is
maar een fractie van wat ik doe als sociaal werker.
En als sociaal werkers zouden we nog meer willen
doen. Helaas zijn er niet voldoende tijd en middelen.’

‘Mijn advies aan politici is:
ga de wijken in. Spreek met mensen,
luister naar wat flexibiliteit betekent
voor wie geen lange opleiding
heeft gehad’
GEERT SCHUERMANS, AUTEUR

Schuermans: ‘Ik zou gaan voor veel hogere uitkeringen. De zekerheid dat je rondkomt, zorgt voor rust
in je hoofd. Als je dat hebt, kom je veel sneller tot
vooruitgang. We zien armoedebestrijding in Vlaan-
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ZIT DAT
VEILIG IN DE ZON

Hoelang blijft zonnecrème houdbaar?
Heb je snel zonnecrème nodig om
je te beschermen tegen de zon? De
kans is groot dat je nog een tube in
je kast hebt staan. Je bekijkt toch
best de houdbaarheidsdatum vooraleer je de zonnecrème gebruikt. De
meeste producenten vermelden op
hun zonnecrèmes een PNO of ‘periode na opening’ van 12 maanden.
Dat betekent dat het product gedurende die periode optimaal werkt.
Daarna vermindert de werking van
de UV-filters, maar dat gaat traag.
Na een jaar zal een zonnecrème
met beschermingsfactor 50 misschien nog beschermingsfactor 45
of 40 hebben. Die factor geeft de
intensiteit van de UV-bescherming
aan. De zonnecrème biedt na een
jaar dus nog voldoende bescherming. Dat bevestigen dermatolo-

gen en dat heeft eerder onderzoek
van Test-Aankoop ook aangetoond.
Vele zonnecrèmes bevatten octocryleen, een zonnefilter, en benzofenon, een onzuivere stof in zeer
lage concentratie. Benzofenon is
mogelijk kankerverwekkend. Maar
dat is tot nu toe niet bewezen. Onderzoekers hebben aangetoond dat
vervallen zonnecrèmes een iets
hogere concentratie benzofenon
bevatten. Dat komt omdat een deel
van het octocryleen na verloop van
tijd wordt omgezet in benzofenon.
Of die toename enige betekenis
heeft, is onduidelijk. Wel is overtuigend aangetoond dat overmatige
blootstelling aan UV-straling de
belangrijkste oorzaak is van huidkanker. Jezelf beschermen met een

zonnecrème met UV-filter is dus
noodzakelijk. Omdat het op dit moment nog onzeker is of de hogere
concentratie benzofenon schadelijk is, raadt Gezondheid en Wetenschap aan de zonnecrème niet
langer dan een jaar te gebruiken.
Het blijft wel belangrijk om de zonnecrème goed te bewaren. Doe dat
op een koele, donkere plaats. Temperatuur- en lichtschommelingen
tasten de UV-filters aan. Houd de
crème uit de zon. Wikkel hem bijvoorbeeld in je handdoek. Sluit de
tube goed. Hoe minder zuurstof
in de tube komt, hoe beter. Als de
crème verkleurd is of niet mooi
glad meer is, werkt die niet meer
voldoende. Dan doe je de tube beter
weg.

NA OVERLIJDEN VAN PARTNER OF KIND
Geert Schuermans: ‘De mensen in mijn boek
hebben het gevoel dat het beleid hen niet ziet.’
deren te veel als hulpverlening. Het punt is herverdeling, anders is het geen armoedebestrijding. De basis
is het geldtekort. Je hoort vaak dat mensen niet genoeg veerkracht zouden hebben. Maar mensen hebben
veerkracht! Alleen wordt die veerkracht te veel belast.
Dat kunnen we oplossen door het geldprobleem weg te
nemen. Veerkracht wordt stilaan een excuus voor politici die niet aan herverdeling willen doen. We moeten
opletten voor psychologisering van armoede. Armoede
gaat over hoe we de samenleving vormgeven. Waarmee
ik zeker niet wil zeggen dat hulpverlening of psychische
zorg niet van belang zijn.’
Geert, jij botste vaak op politieke onverschilligheid.
Schuermans: ‘De mensen in mijn boek haken politiek
af. Ze hebben het gevoel dat het beleid hen niet ziet of
zelfs tegenwerkt. Ik denk dat ze daar zelfs gelijk in hebben. De ene maakt zich daar boos om, de ander is gelaten en denkt hij geen recht van spreken heeft omdat
hij niet lang gestudeerd heeft. Is dat democratie? Mijn
advies aan politici is: ga de wijken in. Spreek met mensen, luister naar wat flexibiliteit betekent voor wie geen
lange opleiding heeft gehad. We hebben de mond vol
over participatie, maar al te vaak is het enkel op maat
van mensen uit hogere inkomensgroepen. Hoe raakt iemand die in ploegen werkt of voor zijn gezin moet zorgen op een buurtvergadering? Ik geloof wel dat politici
iets doen als de verhalen tot bij hen raken.’
Di Vaio: ‘Ook veel gezinnen bij wie ik kom, voelen zich
door de politiek in de steek gelaten. Het programma
heeft wel wat lokale solidariteit opgebracht. Sommige mama’s kregen brieven in de bus van mensen die
hen graag hulp aanbieden. Maar politiek blijft het veel
te stil. Het tv-programma behaalde 800 000 kijkers in
Vlaanderen, maar er zijn slechts een paar parlementaire vragen rond gesteld. Hopelijk is dit meteen het begin
van meer aandacht voor de impact van armoede.’

Op hoeveel dagen rouwverlof heb ik recht?
Werknemers die een kind, echtgenoot of samenwonende partner
verliezen hebben voortaan recht op
tien dagen rouwverlof. Tot nu toe
werden hiervoor maar drie dagen
recht op betaalde afwezigheid toegekend.
Ook pleegouders hebben recht op
tien dagen rouwverlof wanneer
een pleegkind, dat in het kader van
langdurige pleegzorg deel uitmaakt
van het gezin, overlijdt. Eveneens

binnen het kader van de langdurige
pleegzorg krijgt het pleegkind drie
dagen rouwverlof bij het overlijden
van een pleegouder. Bij kortdurende pleegzorg (pleegzorg minder
dan zes maanden) wordt slechts in
één dag rouwverlof voorzien bij het
overlijden van een pleegkind.
De eerste drie dagen rouwverlof
worden opgenomen in de periode
tussen het overlijden en de begrafenis. De overige zeven dagen mag

de werknemer vrij vastleggen binnen het jaar na het overlijden.
Deze nieuwe regeling treedt deze
maand in werking. De exacte datum van inwerkingtreding is afhankelijk van de publicatie in het
Belgisch Staatsblad. Vanaf dat
ogenblik krijgen ook werknemers
die het afgelopen jaar (pleeg-)kind,
partner of samenwonende partner
verloren, alsnog recht op de extra
dagen rouwverlof.

VAKANTIE

Wanneer kan ik een beroep doen
op de CM-reisbijstand?
Ga je op vakantie naar het buitenland, check dan vooraf of de CMreisbijstand geldt voor je bestemming. De CM-reisbijstand betaalt
dringende medische zorg op vakantie in het buitenland terug. Dat is
het geval voor de landen van Westen Centraal-Europa en het Middellandse Zeegebied. Voor jongeren
die recht hebben op kinderbijslag
geldt de CM-reisbijstand wereldwijd. Maar je kunt er geen beroep
op doen in landen of regio’s die een
negatief reisadvies kregen van de
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken op het moment van je
vertrek. Omdat er geen algemeen

reisverbod bestaat, geldt de CMreisbijstand ook in landen en regio’s
die door een hoger risico op een
besmetting met Covid-19 code rood
krijgen.
Hou er rekening mee dat het land
van je bestemming door corona wel
nog reisbeperkingen kan toepassen, waardoor Mutas geen toelating
krijgt om te repatriëren of andere
acties te ondernemen die in normale omstandigheden wel deel uitmaken van de CM-reisbijstand.
Voor de CM-reisbijstand heb je
voor bepaalde landen specifieke

documenten nodig. Voor Spanje en
Australië is dat de Europese Ziekteverzekeringskaart. Vraag ze tijdig
aan. Heb je kosten voor dringende
medische zorg in het buitenland?
Bewaar bij ambulante zorg (buiten
het ziekenhuis) alle betaalbewijzen
en bezorg ze bij je thuiskomst aan
het ziekenfonds voor terugbetaling.
Bij opname in het ziekenhuis moet
je binnen de 48 uur de alarmcentrale Mutas (0032 2 272 09 00) verwittigen. De rekening wordt dan nadien
geregeld met het ziekenfonds.

>>> www.cm.be/reisbijstand
www.diplomatie.belgium.be
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TOT JE DIENST

ACV-LEDENBIJDRAGE

Automatische indexering
De ledenbijdrage van het ACV wordt op 1 juli
automatisch geïndexeerd. Daardoor stijgt de
ledenbijdrage voor niet-actieven en deeltijdsen gemiddeld met 0,04 euro en voor actieven
met 0,07 euro per maand. Een overzicht van
alle (verminderde) bijdragen vind je op www.
hetacv.be/lidmaatschap/bijdragen-en-premies. Al je voordelen vind je op www.acvvoordelen.be.

KONING BOUDEWIJNSTICHING

Coronavaccins
voor derdewereldlanden
Een aantal landen, waaronder België, is met
vaccinatie goed op weg om de Covid-pandemie in te de dijken. In een groot deel van de
wereld is dat nog niet het geval. Momenteel
gaat slechts één procent van alle vaccins naar
de arme landen. Je kunt helpen door de actie A Vaccine for Everyone te steunen met een
bijdrage op het rekeningnummer BE 10 0000
0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting,
met vermelding van de gestructureerde mededeling +++623/3640/20093+++. Giften vanaf
40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

VACATURES
Visie zoekt
Creatief redacteur
100 % - onbepaalde duur - Schaarbeek
www.beweging.net

Sociaal akkoord voor 2021-2022 goedgekeurd

Minimumloon stijgt
voor het eerst sinds 2008
Met 58,68 procent van de stemmen heeft de achterban van het
ACV het ontwerp van het sociaal
akkoord goedgekeurd. Ook de
andere sociale partners gaven hun
akkoord. De belangrijkste vooruitgang kon worden geboekt voor de
minimumlonen. Toch moesten er
ook enkele compromissen gesloten
worden. Wat staat er juist in het
goedgekeurde akkoord?
TEKS T DOMINIC ZEHNDER
FOTO ID/IVAN PUT

Verhoging van minimumloon
Voor het eerst sinds 2008 valt er goed
nieuws te melden over de minimumlonen. Het huidige systeem met drie verschillende minima op basis van leeftijd
en anciënniteit wordt vervangen door
één vast minimumbedrag van 1 702
euro bruto voor iedereen. Daardoor
stijgt het laagste minimumloon met negen procent. Tegen april 2026 wordt het
minimumloon in twee stappen van 35
euro verder opgetrokken tot 1 772 euro.
Deze stijging staat uiteraard los van de
indexering, die nog boven op de verhoging komt.

CM zoekt
Adjunct Service Delivery Manager AI,
data & analytics
Business Expert
100 % - onbepaalde duur - Brussel/
thuiswerk

Tegelijk wordt de werkbonus verhoogd,
zodat de werknemers netto meer overhouden. Ook werknemers met een loon
tot 2 621 euro bruto per maand kunnen
gedeeltelijk meegenieten van die verhoogde werkbonus.

Stafmedewerker CM-Zorgkas
100 % - onbepaalde duur - Brussel en Gent

SWT en landingsbanen

Stafmedewerker Productbeheer CMdiensten en -voordelen
100 % - onbepaalde duur - werkplaats
bespreekbaar
Stafmedewerker Verzekeringsdistributie
100 % - onbepaalde duur - Brussel en
Vlaanderen
Productbeheer VMOB Hospitaalplan
100 % - onbepaalde duur - werkplaats
bespreekbaar
www.cmjobs.be
COV zoekt
Sociaal-juridisch medewerker
100 % - onbepaalde duur - Schaarbeek
www.cov.be
Pronet Verzekeringen zoekt
Relatiebeheerder
100 % - onbepaalde duur
www.beweging.net
ACV zoekt
Stafmedewerkers Vormingsdienst
100 % - onbepaalde duur - Schaarbeek
www.hetacv.be/vacatures

Er is ook goed nieuws voor het SWT, het
vroegere brugpensioen, en de landingsbanen. De bijzondere SWT-stelsels blij-

Het sociaal akkoord verlengt de SWT-regelingen tot 30 juni 2023.
Ook voor landingsbanen en minimumlonen werd een akkoord gesloten.

ven behouden vanaf 60 jaar, of vanaf 58
jaar voor het medisch SWT. Voor het
medisch SWT blijft de vrijstelling van
beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
behouden. In de andere afwijkende regimes kan een vrijstelling aangevraagd
worden vanaf 62 jaar of na een loopbaan
van 42 jaar. De SWT-regelingen worden
verlengd tot 30 juni 2023.

urenstelsels. Daardoor kunnen 120 vrijwillige overuren extra per jaar ingeboekt
worden, zonder recht op overloontoeslag of recuperatierust. Ook het financiële gunstregime voor reguliere overuren wordt verlengd tot eind juni 2023.
Het ACV vreest dat het uitbreiden van de
overuurregelingen neerkomt op een uitbreiding van de arbeidstijd.

Ook over de vier vijfde en halftijdse landingsbanen is een akkoord gesloten. De
leeftijd voor zware beroepen, bedrijven
in moeilijkheden of herstructurering en
voor werknemers met 35 jaar loopbaan
wordt gelijkgetrokken naar 55 jaar.

De onrechtvaardige loonnormwet blijft
bovendien als een donkere wolk boven
het akkoord hangen. Omdat de sociale
partners geen akkoord bereikten over de
loonsverhogingen in 2021-2022, voert de
regering eenzijdig een maximale loonsverhoging van 0,4 procent in. Die wordt
wel aangevuld met een premie van 500
euro netto in de vorm van consumptiebonnen, in bedrijven die een goed resultaat behaalden in het voorbije jaar. Die
waardebonnen kunnen echter beperkt
gebruikt worden.

Overuren en loonnormwet
Zoals in elk compromis moest er ook
hier wat water bij de wijn gedaan worden. De werkgeversorganisaties haalden hun slag thuis met een verlenging
en uitbreiding van de flexibelere over-

Het wondermooie eiland Malta
Een zonnig klimaat, een heerlijke mediterrane keuken, steile
kliffen, historische dorpjes en een heldere azuurblauwe zee.
Dit alles kan je vinden op de Maltese eilanden. In de middeleeuwse hoofdstad Valletta wandel je van de ene trekpleister
naar de andere door de charmante straatjes. Je verblijft in een
schitterend viersterrenhotel.
Reis mee van 17 tot 24 oktober 2021 voor 1 265 euro. De
toeslag voor een single kamer bedraagt 200 euro.

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

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

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

LAND VAN AALST
IN BEWEGING

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

VISIE 12 - 01 JULI 2021
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REGIOREDACTIE
Korenlei 20
9000 GENT
visie.middenvlaanderen@beweging.net

ijsjes in ruil voor buurgevoel op een bloedhete Geraardsbergse dag.

‘Veiligheid voor spelende kinderen is
duidelijk topprioriteit in Onkerzele’
De ijsjesactie in Onkerzele in kader van Buurtgevoel van
Vlaanderen was lang niet de eerste in de regio. Maar
ongetwijfeld wel de meest ‘passende’. Onze ijskar zorgde die
dag voor de nodige verkoeling op een snikhete
woensdagnamiddag. Trekker Herman Dhondt deelde met veel
enthousiasme koele ijsjes uit voor een warme buurt in de
omgeving van de gekende Gavers.
Hoe zijn jullie aan die actie begonnen?
Hoe zijn jullie tewerk gegaan?
Mijn interesse was direct gewekt toen Liesbeth Soetens (Beweging.net) ernaar vroeg

na onze succesvolle “boomplantactie”. Ik
ben actief in heel wat verenigingen en was
een drietal jaar lang penningmeester bij de
dorpsraad van Onkerzele (in de periode voor

ik gemeenteraadslid werd). En daardoor
durf ik zeggen dat ik toch wat voeling heb
in de buurt. De voorbereiding vroeg wel wat
werk , maar daarvoor kon in rekenen op de
hulp van mijn echtgenote Marianne. Enkele andere leden van beweging.net en een
gewillige buurman, hadden al laten weten
dat ze wilden helpen bij aanbellen, bevraging en bij het verdelen van de ijsjes.
Is alles verlopen zoals jullie gepland
hebben?
Het was met stip één van de heetste dagen
van de voorbije maanden en dus vielen de
ijsjes in de smaak bij de buurtbewoners. En

dat ondanks het feit dat velen vermoedelijk
verfrissing waren gaan zoeken in het nabijgelegen Provinciaal Domein De Gavers. Ook
toevallige wandelaars bevroegen we, met
een ijsje als beloning. Wat me wel opviel is
dat we bewust de uitnodiging 2-3 dagen op
voorhand bezorgden, maar dat er desondanks weinig lezers waren. Maar goed: al
snel waren er ijsjes te kort en moesten we
noodgedwongen langs bij de lokale supermarkt.
Heb je nieuwe dingen ontdekt over je
eigen buurt?
Hoewel Breekpot een vrij afgesloten wijk is
met max. 30 km/u, scoort verkeersveiligheid het hoogst. Kinderen kunnen blijkbaar
niet meer veilig buiten spelen. Er is hier duidelijk gebrek aan speelruimte in de eigen
buurt. Gelukkig zijn de GAVERS dichtbij.
Maar daar zend je kleinere kinderen niet
zomaar alleen naartoe…
Hoe ga je er nog verder mee aan de slag?
We gaan de resultaten nog eens goed bekijken en er dan mee naar de verantwoordelijke schepenen van Geraardsbergen
gaan.
Nog goesting in dergelijke acties?
Na de boomplantactie is dit mijn tweede actie waar ik actief bij betrokken ben; dit
smaakt naar nog…
Bedankt Herman

■ ook plaatselijk voorzitter Erik Van Laecke krijgt een ijsje van de Onkerzeelse
vrijwilligers

PASAR ZOMERT IN SCHELDELAND
EN VLAAMSE ARDENNEN
Vorige week stelden we met veel enthousiasme de nieuwe editie van Pasar zomert
voor. Tussen de vele georganiseerde zomerwandelingen stond er eentje met verkeerde gegevens. Bij deze de juiste versie. Alle overige wandelingen zijn te bekijken via de
website. En trouwens sterk aangeraden!
WOE 4 AUGUSTUS . Start: Zaal ‘t Hoefijzer, Heilig Hartplein 5, Woubrechtegem (Herzele)
Contact: Johan Backaert, johan.backaert@telenet.be, 0496 62 83 77
Blikvangers: oude pastorie, H.Hartbeeld voor slachtoffers WOI en WOII, nieuwe opengestelde wandelwegen
>>> Info en inschrijven: www.pasar.be/herzele

Algemene info over alle wandelingen: www.pasar.be/zomert

■ En wat zijn jouw prioriteiten
voor de wijk?

REGIO

ACV DIENST VERLENING

Wist je dat...

… je via www.afspraakACV.be eenvoudig zelf een telefonische afspraak
kan maken bij ACV Oost-Vlaanderen?
Een dienstverlener belt je op het door
jou gekozen moment op. Indien nodig
zal je op afspraak kunnen langskomen. Zo garanderen we de social distancing en de veiligheid.
… je online je werkloosheidsdossier
op de voet kan volgen? En je eigen gegevens up-to-date kan houden? Surf
naar www.mijnacv.be en meld je aan
met je eID of itsme.
... je werkloosheidsdocumenten
(stempelkaarten, groene klevers … )
vlot kan bestellen via
www.hetacv.be/bestel-documenten
... je op www.hetacv.be/contact alle
contactmogelijkheden op één pagina
gebundeld vindt? Zo kan je via een
postcodemodule het e-mailadres van
je dichtstbijzijnde ACV-kantoor vinden
of de contactgegevens van de beroepscentrale die je sector en bedrijf
opvolgt. Je vindt er ook vragenformulieren over veel voorkomende onderwerpen.

De Schooltas zoekt
vrijwilligers met
goesting
Als partner van de techniekacademie
in Zele is de vereniging De Schooltas
op zoek naar (reserve) techniekmentoren.
Wil je graag op een creatieve manier
techniek overbrengen aan kinderen
van 10 tot 12 jaar? Kan je je een paar
uurtjes vrij maken op woensdagnamiddag vanaf 29 september tot en
met 15 december? Dan ben jij misschien de (reserve)persoon die wij
zoeken om ‘techniekmentor’ te worden bij de Schooltas in Zele.
Samen met een andere techniekmentor begeleid je een groepje van 20 kinderen in het realiseren van projecten.
Vrijwilligers kunnen studenten zijn,
maar ook leerkrachten of gepensioneerden. Je hoeft zelf geen technische knobbel te hebben, de ‘goesting’
is veel belangrijker!
Elke vrijwilliger kan rekenen op vorming en ondersteuning, een vrijwilligersvergoeding en een vergoeding
voor vervoersonkosten.
>>> Heb je interesse of wil je meer
informatie, stuur dan een mailtje
naar deschooltas@gmail.com.

Tijdig op het werk dankzij Max Mobiel shuttle service

Max Mobiel brengt werk
dichterbij
Max Mobiel organiseert collectief werknemersvervoer in de Gentse regio. Het bundelt pendelaars van
en naar verschillende bedrijven in eenzelfde bedrijventerrein of industriezone en brengt hen tot aan de
deur van hun bedrijf. Door te vertrekken vanaf strategisch gekozen mobipunten is Max Mobiel een
handige aanvulling op het openbaar vervoer. We vragen operationeel coördinator Marnix Vanhemel om
wat uitleg over de unieke werking van Max Mobiel.
TEKS T JAN MAERTENS

Havengebieden en
bedrijventerreinen zijn soms
moeilijk bereikbaar
Marnix Vanhemel: ‘Havengebieden of andere bedrijventerreinen ondervinden een
beperkte aanwezigheid van openbaar vervoer, niettegenstaande ze grote en belangrijke tewerstellingspolen zijn.
Zonder (eigen) wagen kom je bijna niet ter
plaatse, tenzij je met de fiets tussen tientonners wil laveren en niet al te ver van je
werk woont. Heb je de moed en het geluk
niet dan ben je aangewezen op de vervoersmiddelen die voorhanden zijn, namelijk een
wagen en meestal onvoldoende openbaar
vervoer. Je zal het maar tegenkomen: Op
een dag vind je de job van je leven en dan
geraak je niet op de plaats waar je moet zijn.
Geen trein, geen bus die je kan brengen en
de tweede auto die je vorig jaar afgezworen
had, lijkt nu het grootste gemis.

Max Mobiel biedt aanvullend
collectief vervoer aan
Marnix Vanhemel: ‘Vzw Max Mobiel wil hieraan tegemoetkomen. We zijn een initiatief
dat sinds 2007 een gevestigde waarde is in
het Gentse. We bieden collectief woonwerkvervoer aan als aanvulling op het
openbaar vervoer, daar waar dit vervoer niet
of onvoldoende bestaat. We zetten kleine
shuttlebussen in om werknemers van de
nodige flexibiliteit en kwaliteit te voorzien.’

Bedrijven kunnen zich
inschrijven op Max Mobiel
Marnix Vanhemel: ‘Max Mobiel richt zich op
bedrijven en uitzendkantoren die hun werknemers deze alternatieve vorm van vervoer
willen aanbieden. Het volstaat te checken
of Max Mobiel aanwezig is in de bedrijvenzone van je tewerkstelling en je werkgever
te overtuigen om contact op te nemen met
ons. Dit gebeurt meestal via de hr-dienst.
Zo kunnen we deze service voor het bedrijf
en al zijn werknemers activeren en wordt
Max Mobiel een alternatieve aanbieder
binnen het mobiliteitsplan van jouw werkgever.’

Eenvoudig reserveren via een
handige app
Marnix Vanhemel: ‘Eenmaal onze service
geactiveerd is, kijken we voor een afstaphalte aan de bedrijfsingang. Max Mobiel verkoopt zijn ritten vanuit bekende mobiliteitshubs, zoals treinstations, tot aan de
bedrijfsingang zodat ook bij regenweer je
pak zo droog mogelijk blijft. Als werknemer
kan je reserveren via een app op je smartphone. In een paar eenvoudige stappen is

©Max Mobiel
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■

Max Mobiel brengt pendelaars van het station tot aan de deur van hun bedrijf in de
Gentse regio.

je reservatie voor die dag gemaakt en houd
je overzicht op je geplande ritten. Onze
Mbus-app geeft je zicht op de beschikbare
uren en de verschillende haltes en bij een
reservatie kan je de status van de rit opvolgen. Je hebt geen twijfel meer of je bus de
halte al gepasseerd is, de app geeft je de
nodig informatie. Jij klikt en maakt de

‘Je kan via een app op je
smartphone in enkele
eenvoudige stappen je rit
reserveren’
MARNIX VANHEMEL MAX MOBIEL

reservatie, het systeem doet de rest en
zorgt ervoor dat de juiste bus wordt ingezet, naargelang de vraag op het specifieke
moment. Want ook daar wil Max Mobiel scoren. Bij Max Mobiel zal je niet snel slecht
gevulde bussen zien rijden omdat we het
aanbod aanpassen aan de vraag. Daar heeft
zowel het klimaat als de filedruk véél baat
bij.’

Wat het kost
Marnix Vanhemel: ‘Een comfortabele en gegarandeerde zitplaats bij Max Mobiel heeft
een prijskaartje, maar ticketprijzen worden
dankzij de steun van de Vlaamse overheid
en de Stad Gent laag gehouden. Mobiliteit
mag binnen de gekozen regio’s geen drempel zijn om aan werk te geraken. Alle rit-

ten worden gereden door professionele
chauffeurs in (mini)bussen van 8 plaatsen
of 16 plaatsen. Bij heel grote vraag zetten
we touringcars in. Wij zetten alles in het
werk om comfortabel te reizen zodat je zich
hierover al geen zorgen maken moet. En de
afrekening van de reservaties? Die worden
maandelijks via de werkgever geregeld,
waarna de werkgever de keuze heeft dat al
dan niet op je loonbrief te verrekenen.’ 

Max Mobiel
is actief in de Gentse (vervoer)regio
en specialiseert zich in collectief
woon-werkvervoer in het hele Gentse zeehavengebied.
Naast de Gentse zeehaven hebben ze
trajecten naar het Axxes Businesspark in Merelbeke (via het Eiland
Zwijnaarde), het Technologiepark in
Zwijnaarde en het Drongen I Industrieterrein langs de E40.
Ze staan ook open om op vraag nieuwe initiatieven op te starten.
Ticketprijzen voor de pendelaar
variëren van 2 euro tot 3,30 euro
naargelang de afstand.
>>> www.max-mobiel.be

REGIO
Zorgend Vrijwilligerswerk

Bouw jij mee aan een
zorgzaam Vlaanderen?

CM-Oppas aan huis – Opvallend
goed gezelschap

De coronacijfers gaan in dalende lijn, de
maatregelen worden versoepeld, ook voor
onze oppasdiensten. Concreet betekent dit
dat we nieuwe klanten kunnen opstarten en
bij onze bestaande klanten staan we opnieuw niet-essentiële oppas toe. Zo krijgt
de mantelzorger even de tijd om terug te
ademhalen en het sociale leven of hobby’s
te hervatten.

Je neemt af en toe de zorg over van familieleden die instaan voor een zorgbehoevende. Je houdt toezicht en zorgt voor gezelschap. Je biedt hulp waar nodig, zoals
bij het eten of toiletbezoek. Er is ook nood
aan nachtoppassers. Je overnacht dan bij
de persoon in kwestie. De klant voorziet
slaapplaats. Als vrijwilliger kies je zelf hoe
vaak, wanneer en in welke situaties je gaat
oppassen en je gaat aan de slag in je eigen
gemeente.
Meer weten? Surf naar www.cm.be/oppas.

Door deze heropstart hebben we nood aan
extra vrijwilligers. Je biedt gezelschap en
toezicht bij de zorgbehoevende, maakt een
wandeling in de omgeving, speelt samen
een gezelschapsspel, leest de krant …
Kortom, je brengt een aangename tijd door.
Ben jij opvallend goed gezelschap? De
dankbaarheid van deze mensen is groot.

Gezonde Buurtbank vaste
waarde in SintGillis-Waas
Op woensdag 23 juni werd de Gezonde
Buurt-bank in de bib van Sint-Gillis-Waas
officieel ingehuldigd. ‘Het begon als een
kleinschalig initiatief om mensen op deze
bank samen te brengen tijdens de lockdown en draaide al snel uit tot een begrip
tot ver buiten Sint-Gillis-Waas’, vertelt
CM-consulent Patrick Cerpentier.
De uitdaging om mensen te mobiliseren

CM-Mobiel – Opvallend goed
vervoerd
Als chauffeur vervoer je minder mobiele
mensen die zelf (tijdelijk) niet met de auto
kunnen rijden of het openbaar vervoer kunnen nemen. Je brengt ze naar de dokter, het
ziekenhuis of een andere medische consultatie. Je begeleidt hen indien nodig van de
deur tot de auto. Je haalt ze tijdig op en on-

voor gezondheid was het voorbije jaar groter dan ooit. De nood echter ook. Patrick
Cerpentier, CM-consulent in Sint-GillisWaas en trekker van de groep vrijwilligers
in de gemeente, liet zich niet ontmoedigen
door de coronaregels. Hij vond een creatieve oplossing om mensen toch bij elkaar te
brengen en elkaar te inspireren en aan te
moedigen tijdens de lockdown.

OKRA gaat niet op
vakantie
Of wat dacht je? Meer dan een jaar hebben we elkaar gemist, was elk contact
op afstand of virtueel. Deze zomer grijpen we de kans om de knop om te draaien, terug naar OKRA, zoals het hoort.
Het gonst van de activiteit op dit moment.
De trefpunten maken zich klaar om te
gaan wandelen en fietsen, de petanqueballen zijn opgeblonken, het kubbspel
staat klaar en het kriebelt om te gaan
dansen. Sport is een sterkhouder in
OKRA, ook nu is het onze troefkaart naar
de vrijheid. En niet te vergeten, de ontmoetingsmomenten. Ook die zullen binnenkort terug opstarten. Gewoon samen
zijn en luisteren naar elkaars verhaal.

Zit zorgen voor anderen in je bloed? Wil je een aantal
uurtjes per week iets doen voor je medemens? CM
Zorgend Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen is voor
bepaalde gemeenten op zoek naar vrijwilligers die het
lokale team van vrijwilligers kunnen versterken.
Samen maken we van jouw regio de meest zorgzame
in Vlaanderen!

Ben jij opvallend goed
gezelschap?

dersteunt hen bij het in- en uitstappen. Het
vervoer kan ook sociale doeleinden hebben
zoals vervoer naar een dagcentrum, vrijetijdsbesteding, winkel … Dankzij jou loopt
alles op wieltjes. Je beslist zelf op welke
tijdstippen en voor welke aanvragen we jou
mogen contacteren.
Het vervoer gebeurt steeds met eigen wagen voor mensen uit jouw eigen gemeente.
Meer weten? Surf naar www.cm.be/cmmobiel.
Wij bieden aan elke vrijwilliger:
■ een kostenvergoeding en verzekering
■ vorming en ondersteuning
■ waardering en ontmoeting

Interesse om te starten als
vrijwilliger of graag wat extra
info?
Surf naar www.cm.be/over-cm/vrijwilliger-worden of neem contact op met ons via
zorgendvrijwilligerswerk.oostvlaanderen@
cm.be of 09 267 59 05.

plaats heeft gekregen in de gemeente en
hoop dat mensen de weg blijven vinden naar
hier om een babbeltje te slaan en elkaar te
inspireren.’

Een uitstap, reis, voordracht … ook dat
ligt binnenkort terug binnen onze mogelijkheden. 78 trefpunten in Waas en Dender, met evenveel verschillende ambities en plannen voor een mooi najaar,
voor die 12.000 leden die we te lang hebben gemist. Wat we ook doen, OKRA is
altijd een schot in de roos.
Nee, we nemen dus geen zomervakantie, we nemen het ervan nu het opnieuw
kan.
Om de bewegingsmicrobe nog wat meer
voedsel te geven, organiseert onze regionale werkgroep Sport deze zomer
fietstochten en wandelingen voor de
straffe mannen en vrouwen onder ons.
60 km fietsen of 20 km wandelen, dat is
al meer dan een ‘rondje rond de kerktoren’.
Voor onze petanquers en kubbers die
zich willen meten met anderen zijn er de
tornooien aan het eind van de zomer. Niet
zomaar een balletje of stokje gooien,
maar wedstrijden volgens de officiële
regels.
Kriebelt het intussen ook bij jou?
Mail naar waasendender@okra.be en je
ontvangt alle info.

Meer info over Gezonde Buurt
www.gezondebuurt.be
Foto: Patrick Cerpentier en Lieve Brys

Patrick: ‘Ik nodigde tientallen mensen uit
op de Gezonde Buurt-bank en filmde hun
getuigenis, bemoedigend woordje of creatieve uiting. Die filmpjes publiceerde ik op
Facebook. Na enkele weken werd dit een
begrip tot ver buiten Sint-Gillis-Waas en
stond er een wachtrij van mensen die plaats
wilden nemen op de bank. Ik ben dan ook
heel trots dat de bank vandaag een vaste

CONTACT

CM Waas en Dender
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Een vraag voor CM? Op www.cm.be vind je heel wat info. Je kunt ook een CM-medewerker bellen op 03 760 38 11: maandag tot donderdag van 8.30 tot 12.15 uur en van
13.30 tot 17 uur; vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur. Heb je vragen over thuiszorg of nood aan advies of extra ondersteuning? Bel 078 152 152 of surf naar www.cm.be/zorglijn
voor meer info.
Dienstverlening in de CM-kantoren
De afspraakmogelijkheden zijn verhoogd en sommige kantoren zijn opnieuw open. Volg de laatste stand van zaken op www.cm.be.

16 UITLAATKLEP
Het leven is vaak rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan. Net daarom staat Visie graag even stil en stellen we een Bekende
of Boeiende Vlaming tien vragen om tot rust te komen.

Deze week sportjournalist en radiomaker Aster Nzeyimana (27).

TEKS T DOMINIC ZEHNDER
FOTO ID/ FREDERIK BEYENS

Aster,

1

Waarvoor is er te weinig aandacht in de
samenleving?

‘Er wordt nog te vaak naar werk gekeken
als hét belangrijkste goed in het leven. Zeker
bij de oudere generaties heerst nog steeds de
mentaliteit dat het leven vooral uit werken en
presteren moet bestaan en dat je pas vanaf je
pensioen mag genieten. Een goede work-life
balance is daarom enorm belangrijk. Gelukkig
is daar intussen meer aandacht voor. Het leven
wordt anders een ratrace waarin alles alsmaar
beter en sneller moet en waar geen aandacht
meer is voor je mentale gezondheid.’

2

Welke mooie waarde dank je aan je ouders?

‘Van mijn mama heb ik geleerd dat wanneer je iets doet, je het met volle overgave moet
doen. Vroeger was ik een fervent voetballer en
ging ik drie tot vier keer in de week trainen.
Wanneer ik eens zei dat ik geen zin had om te
trainen, dan kreeg ik een berisping .‘Ofwel doe
je je iets voor de volle honderd procent, ofwel
stop je ermee’, zei ze dan. Een wijze levensles,
die ik tot vandaag met me mee draag.’

3

Wat zou je graag beter kunnen?

‘Zingen en dansen, dat is toch een werkpunt. (lacht) En vooral schrijven. Mijn
collega Filip Joos heeft een geweldige pen en
schrijft moeiteloos de beste stukken. Dat zou
ik ook graag kunnen. Ik kan wel schrijven hoor,
maar wanneer ik mij eraan zet dan kost mij dat
veel tijd en moeite.’

4

Waaraan besteed je te weinig tijd?

‘Aan koken besteed ik geen tijd. Ik doe
dat echt niet graag. Ik heb mezelf al vaak
voorgenomen om het te leren, maar finaal ontbreekt telkens weer de zin om er tijd in te steken. Ik heb al een drukke job, dus elke vrije
minuut die ik heb, besteed ik aan Lize, mijn
vriendin, en mijn vrienden. Voor andere dingen
blijft dan maar weinig tijd over.’

5

Van welk boek of welke film heb je het
laatst genoten?

‘De fantastische HBO-reeks Succession.
Dat is een smakelijke satirische dramareeks
over een mediamagnaat die wel erg op Rupert
Murdoch lijkt. Het verhaal zit perfect in elkaar
en wordt met de nodige humor verteld. Die
reeks heb ik echt verslonden. Gelukkig staat
een derde seizoen in de steigers.’

6

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

‘Een machine om zeewater in zoetwater
om te zetten, zonder dat het veel energie kost.
Dan zou iedereen waar ook ter wereld eenvoudig toegang hebben tot drinkbaar water, wat

toch een van de grootste uitdagingen van onze
tijd is.’

7

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

‘Ik ben al vaak naar Londen geweest en
daar zou ik mij direct thuis kunnen voelen. Maar
wel op voorwaarde dat ik mijn werk als voetbalcommentator en sportjournalist zou kunnen
doen. Anders zou ik er zelfs niet over nadenken.
Als het van mijn vriendin afhangt, dan verhuizen we morgen naar Zuid-Afrika. Zij is daar helemaal door gefascineerd. Ik heb er intussen al
zoveel foto’s en video’s van gezien, dat het voelt
alsof ik er zelf al geweest ben.’ (lacht)

8

Wat zou iedereen op school moeten leren?

‘Boekhouden en hoe je je financiën goed
op orde moet houden. En vooral hoe je een belastingbrief moet invullen. Ik heb op papier de
beste opleidingen gevolgd, maar van financiële
onderwerpen heb ik nog steeds geen verstand.
Daar stel ik mij wel vragen bij. Je wordt verondersteld om dat allemaal te kunnen en te weten, maar het is toch een volledig vak apart. Hoe
doen andere mensen dat?’

9

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

‘Ik zou graag eens een glaasje drinken en over
het leven filosoferen met Plato. En met Thomas
Jefferson, de derde president van de Verenigde
Staten. Hij was dan wel een slavenhouder, maar
hij heeft heel hard zijn stempel gedrukt op Amerika zoals we het vandaag kennen. Hij oversteeg
de politiek omdat hij tegelijk ook filosoof, wetenschapper en kunstenaar was. Daarom lijkt
hij mij een boeiender gesprekspartner dan andere Amerikaanse presidenten uit die periode,
zoals George Washington die vooral met de Onafhankelijkheidsoorlog bezig was.’

10

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

‘Als ik er het talent voor had, dan
zou ik graag in de entertainmentwereld staan.
Als zanger, danser of acteur. Onlangs stond ik
samen met Lize op een filmset voor een kleine
rol, maar ik bakte er niets van. Ik bewonder acteurs daar echt voor, hoe zij zomaar in de huid
van iemand anders kunnen kruipen.’
‘Als ik binnen mijn eigen talenten zou blijven,
dan ging ik mijn rechtendiploma behaald hebben en uiteindelijk in een verkoopfunctie geëindigd zijn. Ideeën pitchen en dingen aan de man
brengen ligt mij wel.’

