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Alles
wordt anders
Niets zal ooit nog hetzelfde zijn.
Daarover discussiëren Luc Van Gorp
en Marc Van Ranst vanaf pagina 8.
Maar ook bij Visie verandert er veel.
Jullie krijgen voortaan een volledig
vernieuwd magazine voorgeschoteld.
We worden nog meer uitgesproken
‘het blad met een mening voor een
wereld in beweging’. Een frisse magazine-look, nieuwe rubrieken die inspireren, interviews en artikels die tot nadenken en actie aanzetten. Binnenkort ook
digitaal.
Dit keer luidt mijn tip dan ook: pak Visie
vast, snuister door de pagina’s, laat je
overtuigen door de vertrouwde kwaliteit
en laat je verrassen door de vernieuwing.
Geniet ervan. Wij doen dat ook alvast,
met het volledige team.
Veel leesplezier!
We zijn benieuwd naar jullie reacties.
Mail naar lezers@visieredactie.be
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Het (klimaat)
geduld is op
Foto ID / Valentin Bianchi
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of langer in ons hoofd hangen. Onderstaande foto sprak tot

W

de verbeelding van Peter Wouters, voorzitter beweging.net

e kennen intussen de
dramatische gevolgen van
de overstromingen in ons
land, met de onthutsende
beelden van Pepinster op kop. Gelukkig
sprongen vrijwilligers en verenigingen bij
om gemeentelijke diensten en civiele
bescherming te helpen met noodhulp en
heropbouw. Bij ramp en tegenspoed komt
onze beste kant boven. Het is ontroerend

om te zien, al weten we dat het op het
terrein zoeken en wroeten is om alles
gedaan te krijgen. Respect!
Tegelijk knaagt er iets. De klimaatrapporten
zijn duidelijk: ons land vertoont te veel
klimaatgeduld. En dat duldt het klimaat niet!
Er is actie nodig. Ons beschermen tegen
extreem weer is goed. Beter is de oorzaak
aan te pakken. We moeten allemaal
geholpen worden om in een ander tijdperk

te komen. Een tijdperk waarin onze
klimaataanpak assertief onze leefwereld
binnendringt. Een goed leven uitbouwen
kan immers samenvallen met klimaatvriendelijk gedrag van alle bedrijven,
overheden en mensen.
Eis dus gerust mee dat onze overheden ons
helpen met heldere afspraken en begeleidende maatregelen. Ik zie je op 10 oktober
op de klimaatbetoging in Brussel!
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Actueel. Nationale werkgelegenheidsconferentie

Drie ideeën voor een
gelukkigere loopbaan
Op 7 en 8 september organiseert de federale regering een nationale
werkgelegenheidsconferentie. Vakbonden, werkgeversorganisaties,
vertegenwoordigers van alle regeringen en middenveldpartners komen
er samen om de arbeidsmarkt van de toekomst uit te tekenen. ‘Wij
verwachten concrete voorstellen over de volledige loopbaan.’
¬ Tekst Simon Bellens ¬ Foto David Taquin

H

armonieuze eindeloopbanen.
Zo luidt het thema van de
allereerste werkgelegenheidsconferentie, een initiatief van
federaal minister van Werk Pierre-Yves
Dermagne (PS). Harmonieuze codetaal
voor langer werken? Om de ambitie uit het
regeerakkoord waar te maken dat de
Belgische werkzaamheidsgraad (het
aandeel werkende personen in de totale
bevolking van 20 tot 64 jaar) stijgt van 70
naar 80 procent in 2030, belooft het
immers voorstellen te regenen om oudere
werkzoekenden en langdurig zieken te
activeren.
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‘We moeten de conferentie opentrekken
naar alle aspecten van een volledige en
gezonde loopbaan’, zegt Nationaal
Secretaris van het ACV Anne Léonard. ‘Aan
het einde van de conferentie verwachten
wij concrete voorstellen die niet alleen
eindeloopbanen herdenken, maar
loopbanen in het algemeen. Wij hopen dat
de regering net zo ambitieus is.’

Tandemplan
‘Steeds meer jongeren komen namelijk op
de arbeidsmarkt als uitzendkrachten of
met studentenstatuten’, vertelt Léonard.
‘Daarvan draag je op het einde van je

carrière de gevolgen. Wij vinden dat
werkgevers die vaak kiezen voor precaire
contracten een bijkomende bijdrage
moeten leveren.’
Om jongeren volwaardige arbeidsmarktkansen te bieden, wil het ACV eindeloopbanen matchen met startkansen: ‘Als
oudere werknemers minder gaan werken,
komt er tijd vrij voor de aanwerving van
beginners. Hun ervaring kunnen ze dan
inzetten om die jongeren te begeleiden.
Ooit bestond dat tandemplan in de
Franstalige gezondheidszorg, maar het
vergt wel investeringen, van werkgevers of
collectief.’

Arbeidsduurvermindering
Volgens Matthias Somers van Denktank
Minerva, een van de genodigden op de
conferentie, stijgt de laatste jaren de
‘problematische werkdruk’. ‘Dat zorgt
vooral voor uitval op het einde van een
loopbaan, maar ook bij jonge dertigers
zien we een piek. De combinatie van een

Actueel. Technisch omscholen

Om het aanbod aan technische profielen te stimuleren,
begonnen ondernemer Bien Vanderstappen, softwareontwikkelaar Piet Verguts en docent Werner Van den
Broeck in 2018 met de start-up TEO. Aan de hand van
een digitaal platform en thuisbezorgde leerkoffers
scholen deelnemers zich zelfstandig om.
¬ Tekst Simon Bellens

carrière met jonge kinderen of een
verbouwing is voor hen niet meer haalbaar. Wil je mensen langer laten werken?
Kijk dan naar de zwaarte tijdens de
loopbaan.’
De discussie over langdurig zieken (vorig
jaar ruim 460 000) focust volgens Somers
op activering zonder te kijken naar de
oorzaken. ‘Een groot deel daarvan zijn
oudere mannelijke arbeiders die vroeger
op vervroegd pensioen konden, maar
daarvoor nu niet meer in aanmerking
komen. Het is belangrijker om eerder in de
loopbaan na te denken over hoe hun werk
werkbaar blijft.’
Bovendien staan 55-plussers vaak in voor
de opvang van kinderen. ‘Als die zelf
langer moeten werken, dreigt de uitval net
groter te worden. We moeten erop letten
dat werkzaamheidsmaatregelen geen
tegenovergestelde effecten hebben.’
‘Werknemers vragen vandaag meer tijd in
verschillende fases van hun loopbaan’,
zegt Léonard. ‘Maar als we allemaal
minder werken en dat werk beter verdelen, creëren we kansen voor nieuwe banen.
Daarbij mogen we het genderaspect niet
uit het oog verliezen. Vrouwen nemen nog
steeds de meeste zorgtaken op. Als we
willen dat zij langer werken, moet de
arbeidsmarkt daarmee rekening houden.’

55-60-65-plan
‘Mensen hebben het recht om te weten
waar ze in hun loopbaan aan toe zijn’,
stipuleert Léonard. ‘Vanaf 55 jaar moet
iedereen de kans hebben op een landingsbaan, vanaf 60 op brugpensioen en vanaf
65 op een volwaardig pensioen. Nu hangt
dat af van strenge voorwaarden en
sectorale cao’s die de sociale partners elke
twee jaar moeten vernieuwen. Wij willen
tot een duurzamer perspectief komen, het
liefst vastgelegd in een wet.’

‘Stop met zoeken naar
de ideale kandidaat’

W

ij proberen bedrijven
duidelijk te maken:
stop met het zoeken
naar de ideale kandidaat. Kijk
naar leervermogen en motivatie
in plaats van naar een cv. Er is
veel talent in je eigen bedrijf
waarvan je misschien nog geen
weet hebt.’ Volgens Bien Vanderstappen vergt de zoektocht naar
technische profielen een
mentaliteitswijziging bij organisaties.
Andersom ondervinden geïnteresseerden vaak heel wat
drempels om zich om te scholen,
zoals een weinig flexibel leerschema of al te schoolse aanpak.
Door voor een goed combineerbare opleiding te zorgen en
kandidaten te begeleiden tot aan
de vacature, probeert TEO die
drempels weg te nemen. Dankzij
een subsidie van het Europees
Sociaal Fonds en ondersteund
door ACV Innovatief zetten ze
met het project Iedereen TEO sinds

vorig jaar specifiek in op kwetsbare profielen die zich willen
omscholen naar een technisch
knelpuntberoep.
Motivatie, leervermogen, een
zekere digitale geletterdheid en
de mogelijkheid om zelfstandig
te werken en te focussen — dat
zijn cruciale vereisten voor de
opleiding, aldus Vanderstappen.
‘Je moet snel veel informatie
verwerken’, geeft ze toe. ‘Maar
ook als dat niet lukt proberen we
kandidaten verder te helpen door
hen te verwijzen naar andere
opleidingen en instanties,
waarmee we de lijntjes erg kort
willen houden. Veel mensen
hadden wel technisch onderwijs
kunnen doorlopen, maar
kwamen daar door diverse
redenen niet toe. Daarvoor zou je
niet de rest van je carrière
moeten boeten.’
~ Meer info:
www.iedereenteo.be

NIEUWE FUNCTIE DANKZIJ TEO
Sabrina Dufraimont (28) uit Kortrijk stootte per toeval op de TEO-opleiding.
Na haar bachelor in de psychologie combineerde ze een baan als orderpicker bij
heftruckdistributeur TVH met een functie als zorgbegeleider. Niet zo haar ding,
vertelt ze. ‘Ik had altijd interesse voor elektriciteit en techniek. Als kind hielp ik
mijn vader bij verbouwingswerken, kabels doortrekken, stopcontacten verbinden … het planmatige sprak me aan. Maar ik durfde niet voor een middelbare
school te kiezen waar ik een van de weinige meisjes zou zijn.’
Na theoretische testen op basis van onlinefilmpjes en een praktijkopleiding
thuis met verschillende werkboxen, wees TEO Sabrina’s werkgever TVH op het
technisch talent in hun eigen rangen. ‘Zonder TEO had ik wellicht niet gedurfd
om voor de functie te solliciteren’, zegt Dufraimont. Uitgerekend bij het bedrijf
waar ze eerst in het magazijn werkte, sleutelt ze nu als problem solver aan de
machines.
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Knipsels. Voorgesneden

FISCALE FRAUDE
MILIEU PLASTICSOEP

Binnenkort statiegeld
op plastic flessen?
De kans dat er in de toekomst statiegeld komt
op plastic flessen, is weer wat groter geworden.
De vraag van een Europees burgerinitiatief is
juridisch toelaatbaar beoordeeld. Als de
initiatiefnemers één miljoen handtekeningen
van Europeanen uit minimaal zeven lidstaten
verzamelen, dan moet de Europese Commissie
zich uitspreken over de vraag voor de invoering
van statiegeld. Een groot deel van de niet-ingezamelde plastic flessen komt uiteindelijk in
zee terecht. Statiegeld moet dat tegengaan.

MENTAAL WELZIJN STUDENTENSTRESS

Studenten doen vaker
een beroep op de psycholoog
Vorig academiejaar brachten 16 812 studenten
minstens één bezoek aan de studentenpsycholoog. Dat is een stijging met bijna 5 000
studenten ten opzichte van 2014-2015, of 40
procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams
Parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg.
Elke Vlaamse universiteit of hogeschool is
verplicht om medische en psychologische
hulpverlening aan te bieden. Het parlementslid
wijt de stijging aan de toenemende druk op
studenten, onder meer onder invloed van
sociale media.

We doen het nog steeds
graag in het zwart
De eerste zes maanden van dit jaar
werden 151 dossiers voor fiscale
regularisatie ingediend, samen goed
voor 190 miljoen euro. Dat
meldt De Morgen, op basis
van cijfers van het Contactpunt Regularisatie. De zwarte
economie van ons land
bedraagt naar schatting 16,2
procent van het bruto
binnenlands product. ‘Als je
weet dat de gemiddelde
belastingdruk in ons land
zo’n 43 procent is, gaat het
over 25 à 30 miljard euro
gemiste fiscale inkomsten
voor onze overheid’, zegt
VUB-professor fiscaal recht
Michel Maus in de krant. Het
gaat dan om grootschalige
fraude, maar net zo goed om

‘huis-tuin-en-keukenfraude’ zoals de
babysitter of de schilder die in het
zwart worden betaald.
Maus wijst op de hoge en
ongelijke belastingdruk als
verantwoordelijke voor onze
voorliefde voor zwart geld.
‘De schenking van een
familiale onderneming
wordt bijvoorbeeld fel
fiscaal bevoordeeld. Maar
een arbeider die erft, betaalt
zware successierechten. Of
nog: een alleenstaande
zonder kinderen betaalt
52 procent belastingen op
zijn loon. Terwijl de
meerwaarde op aandelen
niet belast wordt. Dat
creëert foert-reacties.’

PENSIOENHERVORMING
TECHNOLOGIE VASTE TELEFOON VIA INTERNET

Ook na de loopbaan is
niet iedereen gelijk

D
Telefoonkabel verdwijnt in
Groot-Brittannië
Vanaf 2025 zullen de Britten niet meer met
hun vaste telefoon en de traditionele koperdraadlijn kunnen bellen. Alle huistelefoons
zullen worden overgeschakeld op een internetverbinding via glasvezelkabels. Wie geen
internetverbinding heeft, zal een eenvoudige
internetverbinding kunnen krijgen. Ook in
andere Europese landen, zoals het onze, wordt
gewerkt aan de overschakeling naar glasvezelverbindingen.
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e federale regering wil dit
najaar werk maken van een
pensioenhervorming. Uit een
studie van statistisch bureau Sigedis
blijkt dat die pensioenen erg ongelijk
zijn als het gaat om de ‘tweede pijler’,
zoals een groepsverzekering. In 2019
had 36 procent van de werknemers
geen tweede pensioenpijler. Voor de
werknemers voor wie wel een bijdrage
wordt gestort, blijkt dat er grote
verschillen zijn in hoeveel die bijdrage
bedraagt. Vooral de lagere lonen
hinken achterop.

partners, werk van maak, moet er
eveneens voor instaan dat de aanvullende pensioenen op een sociaal
rechtvaardige en eerlijke manier
worden georganiseerd.’
Van 27 september tot 1 oktober
organiseren CM, ACV, beweging.net,
OKRA en WSM de Week van de
pensioenen. Er zijn webinars en
debatten, met op 1 oktober een
online gesprek met pensioenminister
Lalieux.
~ Meer info: www.cm.be/pensioen

Pensioenminister Karine Lalieux (PS)
gaf in De Standaard aan dat recht te
willen zetten. ‘De pensioenhervorming
waar ik, samen met de sociale
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Gloednieuw magazine

Onze kinderen
zullen in een andere,
hardere wereld
moeten leven. Grote
delen van de planeet
zullen over twintig
jaar, misschien al
eerder, onleefbaar
worden

Je merkte het vast al op, Visie ziet er
anders uit. Voor je ligt een aantrekkelijk magazine waar met een uitgebreid
team hard aan gewerkt is. ACV, CM en
beweging.net ontwikkelden dit nieuwe
magazine om je als lezer te informeren, inspireren en verrassen.
Voortaan ontvang je iedere maand dit
nieuwe blad met artikels, interviews
en reportages die stof tot nadenken
geven. We brengen de verhalen van
gewone mensen en vullen die aan met
opiniemakers en deskundigen.
Dankzij deze aanpak laten we
duidelijk onze stem weerklinken.
Maar laten we ook andere stemmen

toe om een open blik op onze samenleving te behouden.
Leden van ACV BIE, ACV-CSC METEA,
ACV Transcom en ACV Voeding en
Diensten ontvangen daarnaast ook
maandelijks een bijzondere uitgave
van Visie.
Maar daar stopt het niet bij. Binnenkort kun je ook digitaal van Visie
genieten. Daarover vertellen we een
volgende keer meer.
Voortaan dus nog meer dan ooit: een
mening voor een wereld in beweging.

¬ AUTEUR PETER VERHELST
in De Morgen

31
HET CIJFER

Nog tot 5 september zullen 31 Belgische atleten (en één begeleider op de tandem) ons land vertegenwoordigen op de Paralympische Spelen in Tokyo. Delegatieleider Olek Kazimirowski
ambieert tien olympische medailles.
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Verhaal. Is er leven na corona?
MARC VAN RANST EN LUC VAN GORP TREKKEN LESSEN UIT DE CORONACRISIS

Corona liet
ons de beperkingen
van de planeet
herontdekken
8 ¬ VISIE

Anderhalf jaar, zo lang bepaalt corona voor een deel ons leven.
Nog altijd belanden elke dag mensen in het ziekenhuis met ernstige symptomen, maar omdat ondertussen bijna driekwart van de
Belgen minstens één vaccin heeft gekregen, kijken steeds meer
mensen uit naar versoepelingen en een ‘leven na corona’. Maar
geraken we ooit van corona verlost, en wat heeft de coronacrisis ons
geleerd? We vroegen het aan CM-voorzitter Luc Van Gorp en viroloog professor Marc Van Ranst.
¬ Tekst Wim Troch ¬ Foto Sophie Nuytten

I

n Nederland wordt 1 november naar
voren geschoven als een ‘bevrijdingsdag’. Die dag moeten alle coronamaatregelen zoals de mondmaskerplicht of beperkingen in capaciteit de
schop op. In ons land werden al heel wat
maatregelen versoepeld, maar van zo’n
formeel eindpunt is er alsnog geen sprake.

Mogen we dromen van een leven
na corona?

BIO
MARC VAN RANST (56)
Viroloog
Sinds 1999 hoogleraar
aan de KU Leuven
Sinds 2007 griepcommissaris
Tijdens de coronacrisis lid van
de ‘Risk Assessment Group’
en van het Wetenschappelijk
Comité coronavirus

LUC VAN GORP (55)
Voorzitter CM
Is verpleegkundige
Volgde opleiding filosofie
en godgeleerdheid
Sinds 2015 voorzitter van CM
Auteur van meerdere boeken,
waaronder Mensenmaat.
Pleidooi voor imperfectie

VAN RANST ¬ ‘Op de vraag of de coronapandemie in ons land ooit voorbij zal
zijn, is het antwoord: ja. Zal corona
verdwijnen? Neen. Het virus zal blijven
circuleren, maar zal verzwakken tot iets
wat tussen de griep en een ernstige
verkoudheid zweeft. Zo zijn er trouwens
nog andere virussen.’
VAN GORP ¬ ‘Ergens hoop ik dat de crisis
net lang genoeg geduurd heeft, om ons
gedrag ten goede te kunnen veranderen.
Het virus heeft getoond dat hoe wij
vandaag leven niet vol te houden is.
Gelukkig groeit dit besef stilaan bij een
aantal mensen.’

U hoopt dat we ons gedrag veranderen. Wat moeten we dan voortaan
anders aanpakken?
VAN GORP ¬ ‘Een heleboel dingen moeten
anders. In mijn boek (Mensenmaat. Een
pleidooi voor imperfectie, red.) heb ik het
daarover. De manier waarop we onze
gezondheid, het onderwijs, de ouderenzorg, de politiek ... organiseren. Allemaal is
het aan een fundamentele herziening toe.
Ook hoe we omgaan met milieu en
klimaat. Onlangs was ik in een grootwarenhuis. De voorraad aan verse
producten die er tegen sluitingstijd nog
lag, was enorm. Een medewerker was
gebraden kippen aan het afprijzen, in de
hoop dat er toch nog iemand één van die

twintig kippen zou kopen. Dat gebeurt
elke dag. Dat soort verspilling is op termijn
onhoudbaar.’
VAN RANST ¬ ‘Wat volgens mij een blijver
zal zijn na deze coronaperiode, is het
thuiswerk. We hebben ontdekt dat het niet
zaligmakend is, maar dat het wel kan.
Daarnaast denk ik dat mensen sneller
zullen thuisblijven bij een verkoudheid, of
wanneer hun kinderen verkouden zijn. Ik
hoop dat nu iedereen beseft hoe snel je
anderen kunt besmetten, want een
verkoudheid is even besmettelijk als covid.
Voor heel wat mensen is het mogelijk om
toch een deel van hun werk te doen thuis,
zelfs met een verkoudheid. Misschien niet
voor de volle 100 procent, maar dat
compenseert dan voor de momenten
waarop mensen aan 120 procent hun werk
doen. Thuiswerk zal voor velen een blijver
zijn.’

Vanuit ons
perfectiemodel lijkt
het middenveld niet
nodig, maar de wereld
is niet perfect
¬ LUC VAN GORP
En het mondmasker,
is dat ook een blijver?
VAN RANST ¬ ‘Als het van mij afhangt
niet. Ik ben eerder een voorstander van
goede ventilatie op plaatsen waar veel volk
is. Wanneer er goede luchtcirculatie is, verkleint de kans op virusoverdracht. Dat
vraagt natuurlijk om investeringen. In
klaslokalen of op onze bussen bijvoorbeeld. Op de meeste treinen is de ventilatie excellent. Overigens, goede ventilatie is
niet alleen goed om besmettingen tegen te
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>>

Verhaal. Is er leven na corona?

het gaat over ‘tragere crisissen’ zoals
het klimaat. Het compromis dat je
bereikt is eerbaar. Dat is minder radicaal
dan wanneer je alleen de politici of
alleen de experten zou laten doen. De
lijnen waren kort en dat heeft gewerkt.’

ID / KRIS VAN EXEL

Werd het middenveld voldoende
betrokken?

Marc Van Ranst: ‘De zorgsector heeft de volgende jaren geen enorme besparingen te vrezen,
hoewel het geheugen van sommigen kort is.’

>>

gaan. Gezonde lucht verbetert ook het
leervermogen van leerlingen.’
VAN GORP ¬ ‘Blijvend een mondmasker
is niet oké. Dat is niet hoe we mens
willen zijn. Dat gezegd zijnde, misschien
moeten we ook wel durven na te
denken of we soms niet met te veel op
dezelfde plek waren? Theaterzalen,
festivalweides, vergadercomplexen,
restaurants en refters: het werd
allemaal volgepropt en dat gaf me nooit
een prettig gevoel. Misschien moet dat
voortaan toch ook anders.’

Ons zorgsysteem heeft zich de
voorbije achttien maanden robuust getoond. Hebben we de
coronacrisis goed aangepakt?
VAN RANST ¬ ‘Men heeft keihard
gewerkt in ziekenhuizen. Daar was
terecht appreciatie voor. De zorgsector

heeft de volgende jaren geen enorme
besparingen te vrezen, hoewel het
geheugen van sommigen kort is.
Een ander verhaal is het voor de
rusthuizen. Dat is een fragiele sector, en
we hebben daar de crisis gehad die er
zat aan te komen. Daar moet meer
aandacht naar gaan. Zowel voor het
personeel, dat vaak in minimumbezettingen moet werken, als voor de
bewoners, wie we niet altijd een fijne
oude dag bezorgen. We hebben daar van
zorgkundigen dingen gevraagd die
eigenlijk door verpleegkundigen moeten
gebeuren. Het wordt een uitdaging om
dat op een betaalbare manier te
verbeteren.’
‘Een aantal mensen vindt het samenwerkingsmodel tussen politici en
wetenschappers – ook al was het niet
perfect – iets om te continueren, ook als

Samenleving van morgen

Mensenmaat op tournee
In zijn nieuwe boek Mensenmaat. Een pleidooi voor imperfectie schetst CM-voorzitter Luc Van
Gorp een beeld van een wereld op mensenmaat. Alles moet alsmaar sneller, beter en efficiënter.
Het ideaalbeeld dat de klassieke instituten, waaronder ook de gezondheidszorg, ons voorspiegelen, legt een onleefbare druk op de mens. In het najaar gaat Luc Van Gorp met zijn boek op tournee door Vlaanderen. Hij ontvangt telkens een andere gast met wie hij in gesprek gaat over de
samenleving van morgen. Met focus op een specifiek thema.
~ Meer info en inschrijven: www.cm.be/mensenmaat
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VAN GORP ¬ ‘We leefden voor corona
met een regering die het middenveld
liever kwijt dan rijk was. Dat is het
gevoel dat sterk leefde. Ik heb toch een
kentering gevoeld, onder meer bij het
opzetten van contact tracing. Op twee
weken tijd hebben we met de ziekenfondsen in Vlaanderen tal van mensen
gevonden om het contactonderzoek
mee in goede banen te leiden. Ik ben
ervan overtuigd dat op dat moment
alleen het georganiseerde middenveld
in staat was zo een immense operatie
samen met de overheid op poten te
zetten. Ik kijk ook naar wat deze zomer
in Wallonië is gebeurd. Wat daar aan
solidariteit is getoond! Ik hoop dat dit
een wake-upcall is. Het middenveld is
het samenbrengen van initiatieven die
met een groot engagement en op basis
van vrijwilligheid het verschil willen
maken. Vanuit ons perfectiemodel lijkt
het middenveld niet nodig, maar de
wereld is niet perfect. Je hebt dus altijd
dat soort initiatieven nodig. Mocht het
middenveld weggeknipt worden, zouden
we in een veel somberdere, koudere
samenleving wonen.’

Als jullie één positief aspect uit de
coronapandemie moeten benoemen, wat springt er dan uit?
VAN RANST ¬ ‘Er zijn verschillende
positieve aspecten uit de coronacrisis
voortgekomen. De weerbaarheid van de
samenleving sprong er voor mij wel uit.
De wil die er is om in crisistijd samen
voor een gemeenschappelijk doel te
gaan, dat zal me bijblijven.’
VAN GORP ¬ ‘Misschien ben ik naïef,
maar ik heb echt de hoop dat de dingen
nu kunnen veranderen en dat we ons
gedrag zullen aanpassen. Ik hoop dat de
coronacrisis het momentum gecreëerd
heeft waarop we onze planeet in al zijn
beperktheden herontdekt hebben.’

FEIT OF
FABEL?

Zijn de Belgische
pensioenen te laag?

MINE DALEMANS

We vragen het aan.

Factcheck.

Sofie Martino – Projectleider
‘Herstel na covid’ bij CM

ID / IGOR VAN DE POEL

Ik ondervind nog
steeds problemen
na een COVID-19besmetting.
Waar kan ik terecht?
Lange tijd nadat ze een COVID-19-besmetting opliepen,
voelen veel patiënten zich nog
steeds niet de oude. Veel mensen
signaleren langdurige lichamelijke en/of cognitieve gevolgen.
CM biedt dit najaar een reeks
extra initiatieven aan om leden
te ondersteunen in hun herstel
na COVID-19.

EERDER
WAAR !

Belgische gepensioneerden krijgen gemiddeld 66 procent
van hun laatste nettoloon. Voor 13,8 procent van hen dreigt
een armoederisico.

Volgens het OESO rapport
Pensions at a Glance ontving
een gepensioneerde in België
in 2019 gemiddeld 66 procent
van zijn laatste nettoloon.
Iets beter dan het Europese
gemiddelde (63%), maar veel
minder dan in Frankrijk,
Nederland en Luxemburg
(73-90%). Pijnpunt is vooral
het grote verschil tussen het
laatste nettoloon en het
nettopensioen bij Belgische
zelfstandigen en werknemers. Maar de vervangingsratio, de verhouding tussen het
laatste salaris en het
pensioen, zegt uiteraard niet
alles. Volgens het Pension
Adequacy Report 2021 van de
Europese Commissie is het
totale armoederisico voor de

Belgische gepensioneerden
niet zo ver af van de situatie
in Nederland en Oostenrijk.
Op het vlak van gelijkheid
doen we het ook niet slecht,
omdat onze laagste pensioenen een betere vervangingsratio hebben ten opzichte van
de hogere pensioenen.
Toch blijft het wettelijk
pensioen vaak onvoldoende.
‘Het moet mensen een
voldoende hoge levenstandaard garanderen,’ stelt
Delphine Schedin van Okra,
‘maar lang niet elke gepensioneerde kan ervan leven.’
‘Het is niet logisch dat hoewel
het armoederisico bij de
actieve bevolking gelukkig is
gedaald tot 4,8 procent, het

nog altijd rond de 13,4
procent is zodra deze groep
gepensioneerd is’, zegt
socialezekerheidsexpert Jozef
Pacolet (HIVA - KU Leuven).
‘België is zeker niet de
slechtste leerling, maar in
heel Europa is de adequaatheid van de pensioenen nog
niet goed genoeg. In België
gaat het met het optrekken
van de laagste pensioenen en
het optrekken van het
loonplafond voor de overige
pensioenen wel in de goede
richting’, aldus Pacolet. Dat
nieuwe generaties vrouwen
ook langer actief blijven op
de arbeidsmarkt en zo meer
pensioen opbouwen, helpt
uiteraard ook.

Wie lid is van CM kan gratis een
beroep doen op ergobegeleiding
en woonadvies. De ergotherapeut helpt bijvoorbeeld met het
trainen van je geheugen en
concentratie of leert je omgaan
met je vermoeidheid.
Ook met een specifiek digitaal
aanbod wil CM de fysieke en
mentale gezondheid van
COVID-19-patiënten met
blijvende klachten ondersteunen. Zo is er een cursusaanbod
met Hans Van Alphen om
verantwoord opnieuw te starten
met sporten na een besmetting.
Of een online reeks met Erna
Claes om te leren omgaan met
mentale onrust na een COVID-19-besmetting.
~ CM bundelde het aanbod en
heel wat informatie over herstel
na COVID-19 op de website
www.cm.be/herstel-na-covid.
Daar vind je ook alles terug
over de terugbetaling van je
medische kosten en kun je je
meteen inschrijven voor het
online aanbod.
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Achtergrond. Consumptiecheques

Hoe de cheques
jouw pensioen slopen
Een cadeaubon als loon? Het klinkt absurd, maar het is in België vaak de
realiteit. Met de consumptiecheque en de coronapremie als nieuwste vormen
van zo’n loonextraatje. De creatieve vergoeding mag dan wel interessant zijn
om aan het eind van de maand meer over te houden, de afrekening komt later.
¬ Tekst Nils De Neubourg ¬ Illustratie Rutger Van Parys

M

et de tijd groeiden de
alternatieve verloningsvormen uit tot een
typisch Belgische koterij:
maaltijdcheques, ecocheques, salariswagens – met of zonder tankkaart –
winstpremies enzovoort.
Met corona werd die
lijst nog wat langer
dankzij de consumptiecheque. Om
werknemers te
bedanken voor hun
inzet tijdens de
pandemie kon het loon
aangevuld worden met
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de zogenaamde consumptiecheques.
Intussen ontvingen 720 000 mensen, of
een kwart van de werknemers in de
privésector, een consumptiecheque. De
totale waarde van al die cheques
bedraagt 151 miljoen euro, zegt VIA, de
sectororganisatie van de cheques.
Het klinkt misschien aantrekkelijker om
100 euro aan consumptie- of maaltijdcheques te krijgen dan 100 euro bruto
opslag, waarvan een deel naar belastingen en sociale zekerheid gaat. Maar ook
de overheid ziet die cheques louter als
extraatje. Dat betekent dat ze er dus ook
geen rekening mee houdt wanneer je
ziek wordt. Dan verlies je namelijk niet
alleen je cheques, maar wordt je
uitkering berekend op basis van je
basisloon zonder al die extra’s.
Hetzelfde geldt ook
voor je vakantiegeld
of dertiende
maand, of je
werkloosheidsuitkering wanneer je je
baan verliest. En
vergeet ook je
pensioen niet, want
ook dat wordt berekend
zonder alle extralegale
voordelen.

2,6 miljard euro
Voor veel van die extralegale voordelen
betaal je geen of weinig belastingen en
sociale bijdragen. Dat is ook meteen de
reden waarom ze zo populair zijn. Tot
voor kort had de overheid er zelfs het
raden naar hoeveel de sociale zekerheid
misliep door die fiscale koterij. In 2019
bood een eerste onderzoek daar
eindelijk zicht op. Het resultaat was niet
min: 2,6 miljard euro. Dat geld lopen
onder andere gepensioneerden en
zieken dus mis.
In opdracht van de RSZ en de FOD
Sociale Zekerheid namen SD Worx en
Antwerp Management School meer dan
een miljoen loonbrieven onder de loep.
Zij concludeerden toen zelfs dat die 2,6
miljard een onderschatting was. Het
onderzoek liet nog minstens 33
extralegale voordelen links liggen. Met
de consumptiecheque komt er daar dus
nog een bij. De rekening voor de sociale
zekerheid valt in werkelijkheid dus
steeds hoger en hoger uit.

Mislukte taxshift
Waarom is de Belg zo tuk op die manier
van belonen? ‘Omdat werkgevers naar
alle mogelijke manieren zoeken om
gewone verhogingen van de brutolonen
te vermijden’, legt Chris Serroyen, hoofd
van de ACV-studiedienst uit. ‘Zo betalen
ze namelijk minder of geen belastingen
en sociale bijdragen.’

De belangrijkste
cheques in cijfers
Maaltijdcheques (in 2020)
WIE? 2,1 miljoen werknemers

HOEVEEL? 394 miljoen cheques

TOTALE WAARDE? 2,58 miljard euro
Moest de taxshift dat dan niet tegengaan?
Andere inkomsten wat hoger belasten
zodat werknemers meer overhouden van
hun brutoloon, ook na loonsopslag?
Serroyen: ‘Die taxshift leverde voor de
werkgevers een aanzienlijke vermindering
van sociale bijdragen op. Maar het leidde
niet tot minder alternatieve loonvoordelen. Want zo werkt het immers niet. Zelfs
als je de belastingen en sociale bijdragen
op het gewone brutoloon zou halveren,
dan nog zullen werkgevers zo veel
mogelijk gebruikmaken van de premies,
cheques en andere loonvoordelen met de
laagste belastingen en bijdragen. Het is
dus vooral kwestie om die alternatieve
loonvoordelen zo veel mogelijk te beperken.’

Die waarde verdubbelde in de laatste 15 jaar

Ecocheques (in 2020)
WIE? 2 miljoen werknemers

TOTALE WAARDE? 318 miljoen euro

Consumptiecheques (tot juli 2021)
WIE? 720 000 werknemers

TOTALE WAARDE? 151 miljoen euro

GEMIDDELDE WAARDE PER WERKNEMER: 210 euro
Bron: Voucher Issuers Association

Speeltje
Voorlopig valt dat signaal volgens de
vakbond in dovemansoren. ‘De regering
heeft zelfs al een nieuw speeltje gelanceerd na de consumptiecheques: de
zogenaamde coronapremie. Eigenlijk is
het niets anders dan een nieuw soort
cheque, ter vervanging van de consumptiecheques. Vanaf 1 augustus kunnen
werkgevers een coronapremie geven.’ Al is
er volgens de expert wel een beetje
vooruitgang: ‘De werkgevers betalen
daarop een sociale bijdrage van 16,5
procent.’
De coronapremie zou als bedanking
dienen voor de inzet van het personeel
tijdens de pandemie, bovenop de afgesproken loonsverhoging van 0,4 procent in
bedrijven met goede resultaten. ‘Maar
werkgevers zullen proberen dit nieuwe
speeltje te gebruiken om zelfs die schamele loonsverhoging met 0,4 procent om te
zetten in coronapremies. De gelegenheid
maakt de dief.’
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Burgerpanel.

ELKE MAAND LATEN DRIE LEZERS HUN LICHT SCHIJNEN OVER EEN NETELIGE KWESTIE
INTERVIEW AN-SOFIE BESSEMANS EN DOMINIC ZEHNDER ¬ FOTOS’S GUY PUTTEMANS

3 LEZERS

Omar (39)
Pieter (38)
Pieter is marketing manager
en papa.

Omar is logistiek medewerker
en is getrouwd.

Karen (36)
Karen is sociologe
en woont in Brussel.

DE STELLING

HUN MENING

,
Vliegen moet gevoelig duurder
worden om het klimaat te redden’
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,
Pieter: Hogesnelheids,
treinnet is een must

,
Omar: Ruimer kijken,,ook
naar andere sectoren

,
Karen: ,Minder of niet
vliegen

‘Ja, vliegen moet duurder worden. Het is
ronduit absurd dat fors vervuilende
lijnvluchten goedkoper zijn dan trein
reizen, onder meer omdat de internationale luchtvaartsector geen emissierechten betaalt. Heel wat Belgische steden
hebben al lage-emissiezones ingevoerd,
maar in de lucht daarboven vormt
CO2-uitstoot geen probleem? Ik zou net
denken dat de klimaatkwestie zich daar
afspeelt …’
‘Versta me niet verkeerd: ik gun iedereen
zijn snoepreisje. Daarom is een Europees
hogesnelheidstreinnet een must voor
mij. Ik kan er echt van genieten om met
de TGV te reizen. Al moet men daar
misschien wel eens denken over een
maximaal aantal koffers per persoon.’
(lacht)

‘De luchtvaart is verantwoordelijk voor
iets meer dan 2,5 procent van de
CO2-uitstoot. Het duurder maken van
vliegtickets zal het probleem van de
klimaatvervuiling niet oplossen. Want
wie niet begaan is met het milieu zal
blijven vliegen, koste wat kost.’
‘We moeten ruimer kijken, ook naar
andere sectoren en hun klimaatimpact,
en prioriteiten kiezen. Alternatieve
biobrandstoftechnologie kan misschien
oplossingen bieden. Als je vluchten
duurder maakt, is de gewone burger
weer de dupe.’
‘We hebben nood aan een eerlijk
klimaatbeleid. Pas wanneer ze het in
hun portefeuille voelen, zullen grote
vervuilers hun uitstoot mogelijk echt
verminderen.’

‘Minder of niet vliegen is een van de
meest efficiënte manieren om je
individuele uitstoot te verminderen.
Omdat een vliegtuigreis niet-essentieel
is, is het invoeren van hogere belastingen op vliegtickets een logische stap in
ons klimaatbeleid. Nochtans is slechts
een kleine minderheid verantwoordelijk
voor het grootste deel van de vliegreizen. Belgische cijfers zijn er niet, maar
in Frankrijk is twee procent van de
bevolking verantwoordelijk voor 50
procent van de vliegreizen. Een belasting op vliegreizen moet hier rekening
mee houden. Wie slechts zelden vliegt
mag dat aan een prijsje doen, maar
neem je meerdere keren per jaar het
vliegtuig, dan mag de fiscus zijn best
doen om je op andere gedachten te
brengen.’

De herontdekking
van de overheid
Rampspoed waar onze politieke leiders
niet meteen een antwoord op hadden.
Ik kan daar begrip voor opbrengen, rampen slaan nu eenmaal onverwacht en
hard toe. Wat ik veel minder aanvaardbaar vind, is dat mondmaskers alleen
nog maar in China bleken geproduceerd
te worden. Dat zorginstellingen zo

Na een aarzelende
start herpakken onze
regeringen zich

is. We ontdekken het belang van goed
uitgebouwde overheidsdiensten. Een
overheid die met een sterke sociale zekerheid mensen steunt die niet kunnen
werken. Die met premies zorgt dat bedrijven niet massaal op de fles gaan. Die
de zorgsector eindelijk extra middelen
gaf. Al moet het gezegd: de overheid kan
niet alles alleen oplossen. Burgerinitiatieven zorgen voor helpende handen in
de coronacrisis. Zoals we ook solidaire
krachten zien om de schade van de watersnood op te ruimen.

zwaar onderbemand waren dat studenten en gepensioneerden vrijwillig moesten bijspringen. Dat de civiele bescherming zo sterk afgebouwd was dat ze
nog bitter weinig bescherming en hulp
kon bieden aan landgenoten die redding zochten op daken.
Na een aarzelende start herpakken
onze regeringen zich. Het besef groeit
dat de mondiale vrije markt eerder deel
van het probleem dan van de oplossing

Laat ons met de harde lessen die we
kregen ook politiek aan de slag gaan.
Dat is nodig, want rampspoed kunnen
we structureel alleen maar het hoofd
bieden met gezamenlijke en gecoördineerde inspanningen. We dragen allemaal flink bij, dus we moeten op de
overheid kunnen rekenen. Dat betekent
dat we duidelijke keuzes moeten maken. Zullen we nog aanvaarden dat
steenrijke mensen en machtige bedrij-

Forum

ID / TIM DIRVEN

Onze wereld davert op zijn grondvesten. Een wereldwijde gezondheidscrisis
kostte aan duizenden landgenoten het leven. En deze zomer stond ons land
onder hoogwater, tientallen mensen lieten het leven.

ven veel minder bijdragen dan hun
draagkracht toestaat? Zouden we de
overheidsmiddelen die we pompen in
salariswagens niet beter besteden aan
openbaar vervoer? Zijn steeds minder
werkgeversbijdragen aan de noodlijdende sociale zekerheid een slimme keuze?
Die vragen stellen, is ze beantwoorden.
Andere keuzes resten er trouwens niet.

MARC LEEMANS,
Voorzitter ACV

STEVEN DELARUE, Expert meertaligheid Onderwijscentrum Gent

Taalscreening bij kleuters
Bij de start van het nieuwe schooljaar
hebben alle kleuterscholen in Vlaanderen er
de mond van vol: de KOALA. Een gloednieuwe taalscreening, die vanaf oktober jaarlijks
wordt afgenomen bij alle
vijfjarige kleuters.
De screening komt
er op vraag van
minister van
Onderwijs Ben
Weyts (N-VA), die
bezorgd is over het
taalniveau bij
leerlingen in het
Nederlandstalig
onderwijs.

Want uit onderzoek blijkt dat dat niveau al
een tijdje daalt, en via zo’n taalscreening
– die de taalvaardigheid van kinderen in
kaart wil brengen – kunnen scholen inzicht
krijgen in wie het goed doet en wie wat extra
hulp nodig heeft. In dat opzicht is de komst
van de KOALA een verrijking voor ons
onderwijs, dat elk instrument om de groei en
vorderingen van kinderen en jongeren op te
volgen goed kan gebruiken.
Maar er zijn ook valkuilen bij het inzetten op
(taal)testen. Een test is altijd een momentopname: wie de ene dag slecht scoort, had het
de dag nadien misschien een pak beter
gedaan. Taalontwikkeling is bij kleuters
bovendien een grillig proces dat zich niet zo

makkelijk laat vertalen in een testscore. De
resultaten van een instrument als de KOALA
moet je daarom altijd naast andere inzichten
leggen, zoals klasobservaties of gesprekjes
met kleuters. In combinatie met die informatie krijgt zo’n testscore écht betekenis:
een leraar die denkt dat het bij een kleuter
moeilijk loopt qua taal, en dat in de KOALA
bevestigd ziet, kan op basis daarvan extra
taalstimulering bieden aan die kleuter, zodat
die later goed voorbereid kan starten in het
eerste leerjaar.
Daar zit ’m de kracht van zo’n test: als een
aanvulling op, en geen vervanging van de
professionaliteit van leraren op de klasvloer.

Wil je iets kwijt aan de redactie? Mail naar lezersbrieven@visie.be
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De (werk)
banken staan
klaar
Het is nog stil in de Vlaamse
klassen. De stoelen staan op tafel,
de machines wachten geruisloos op
de eerste druk op de knop.
Vanaf 1 september kan het Vlaams
onderwijs opnieuw opstarten, met
honderd procent contactonderwijs.
Een (letterlijke) verademing, ook voor
de naar schatting 160 000 leerlingen die vanaf volgende week plaatsnemen achter de werkbanken en in
de praktijkruimtes van het technischen beroepssecundair onderwijs in
Vlaanderen. Zij kiezen voor een
praktijkgerichte opleiding en doen
tijdens hun schoolloopbaan heel wat
ervaring op. Na het afstuderen zijn ze
zeer gegeerd op de arbeidsmarkt.
Hier, in het Richtpunt Campus
Eeklo van het Provinciaal onderwijs,
zullen zo’n duizend leerlingen op
1 september door de schoolpoort
wandelen, vertelt directiemede
werker Sonia Dentijn.
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Uit ervaring. De huisarts
ELKE MAAND LATEN WE IEMAND AAN HET WOORD DIE VANUIT ZIJN OF HAAR WERK
NAAR DE WERELD KIJKT. DEZE MAAND IS DAT HUISARTS FRAN.

‘Boeren? Die krijg je nog niet
naar het ziekenhuis
als ze kanker hebben’
¬ Tekst Amélie Janssens ¬ Illustratie Peter Goes

A

ls mensen online een
consultatie boeken bij onze
groepspraktijk moeten ze
een reden invullen. Daar
staan soms al volledige diagnoses
ingevuld, met namen waarvan wij nog
nooit hebben gehoord. (lacht) Dokter
Google heeft dus zeker een invloed.’
‘Maar het is wel goed dat ze die
gedachten heel duidelijk uitspreken.
Soms vraag ik er zelf naar: heb je al een
idee wat het zou kunnen zijn? Zo voelen ze
zich echt gehoord. Mensen weten veel
meer, doen opzoekingswerk. En dus is
het aan ons om hen goed te begeleiden
en alles haarfijn uit te leggen. Soms
zelfs met foto’s erbij.’
Het is volgens Fran* deel van een
algemene evolutie: gezondheid wordt
meer en meer een gedeelde verantwoordelijkheid. ‘Als patiënt heb je tegenwoordig meer toegang tot jouw persoonlijke medische gegevens,
bijvoorbeeld via CoZo (het Collaboratief
Zorgplatform) of mijngezondheid.be. Ik
vind dat een goede zaak omdat het
bijdraagt tot het preventief werken waar
ik zo van hou. Als je zelf inzicht krijgt in
je gezondheid, kun je die ook zelf meer
in handen nemen.’

Schuldgevoel
Toch blijkt dat niet voor iedereen even
eenvoudig. ‘Daar blijft schuldgevoel toch

Er is nog veel schrik
om de baas
en de collega’s teleur
te stellen
¬ HUISARTS FRAN
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een grote rol in spelen. Het
mag allemaal niet te lang
duren. Ik dacht dat corona dit
zou veranderen, maar ik zie
nu alweer veel mensen die
symptomen minimaliseren om
toch maar niet thuis te moeten
blijven van het werk. Op de tanden
bijten, dat idee zit vastgeroest.
Schrik om de baas en de
collega’s teleur te stellen.
Terwijl je door thuis te
blijven natuurlijk ook je
collega’s beschermt.’
‘Het ergst van al? De
boeren. (lacht) Die krijg
je zelfs niet naar het
ziekenhuis als ze kanker
hebben. Want: wie gaat er mijn
koeien melken? Daar moet je
dan wel paternalistisch
optreden, en zelfs een beetje
over de grens gaan, hen wat
schrik aanjagen.’

Respect
Wat deze huisarts wel
graag opmerkt, is dat het
respect voor de job niet is
verdwenen. ‘Je wordt nog
altijd geconsulteerd vanwege je
kunnen en je kennis. Soms gaan
mensen zelfs wat te ver in dat respect.
En heb ik de indruk dat ze ook in de
privésfeer minder toenadering zoeken
door mijn werk. Dan hebben ouders van
de school van ons kindje naar het
gsm-nummer van mijn man gevraagd
want waarschijnlijk wil jij jouw gsm-nummer niet geven. Inderdaad, ik maak de
bewuste keuze om geen gsm-nummers
aan patiënten te geven. Maar ik wil
gerust vrienden maken, hoor.’

‘Ik geef toe, ik heb het liefst dat patiënten me met dokter en mijn familienaam
aanspreken. Niet omdat ik vind dat ik
beter ben, integendeel. Het helpt me
gewoon om in mijn rol te blijven. Ik moet
vanop een afstand kunnen kijken naar
iemand. En dat lukt me veel beter als er
ook echt wat afstand gecreëerd wordt.
Om die reden wil ik ook geen familie als
patiënt. Mijn moeder is daar nog wel
boos over geweest. Maar ik zei: De dag
waarop jij naar mij luistert en alles doet wat
ik je zeg, dan word ik jouw dokter.’ (lacht)

Kort.
NIEUWE CAO’S

Ingang landingsbanen

Assertiever geworden
Je moet dus wel stevig in je schoenen
staan, als huisarts. ‘We zijn zelf zeker
assertiever geworden. Vooral oudere
mensen die de vroegere manier van
werken gewend zijn, hebben het daar
moeilijk mee. In onze groepspraktijk
werken we bijvoorbeeld allemaal één
dag niet. En we starten om 8u30, nadat
we de kinderen naar school hebben
gebracht. Dat levert soms frustraties
op. Zo kreeg ik telefoon van iemand
die een bloedafname nodig had
voor een labo-onderzoek. Dat moest
nuchter gebeuren, dus wilde ze dat
zo vroeg mogelijk ‘s ochtends. Ik stelde
haar een alternatief voor. We werken
samen met een labo. Die medewerkers
komen vanaf half zeven ‘s ochtends bij
de mensen thuis en je kunt er ook zelf
zo vroeg terecht. Mijn huisarts deed dat
wel, sneerde ze, waarna ze zei dat ze wel
een andere dokter zou zoeken. Dat is
natuurlijk haar volste recht. Ik ben op
een punt gekomen waarop ik ook
mezelf niet ga veranderen of in bochten
ga wringen voor de patiënt.’
Van huisarts veranderen hoeft volgens
huisarts Fran ook helemaal geen
schande te zijn. ‘Mensen zijn daar soms
bang voor. Na mijn zwangerschapsverlof vertelden patiënten me achteraf heel
voorzichtig dat ze eens bij een andere
arts hadden aangeklopt. Sommige
artsen kunnen daar inderdaad moeilijk
mee om. In onze praktijk vinden we dat
je moet uitzoeken met wie je de beste
klik hebt. Een patiënt moet zich goed
voelen bij zijn dokter, alleen dan kun je
samen een traject afleggen.’
*Fran is een schuilnaam

Wie zijn arbeidsprestaties wil verminderen, kan vanaf
55 jaar een beroep doen op een landingsbaan (tijdkrediet eindeloopbaan) met een uitkering van de RVA.
Voorwaarde is wel dat je een loopbaan van 35 jaar
kunt voorleggen, een zwaar beroep hebt of werkt bij
een onderneming in moeilijkheden of herstructurering. In het verleden was een 1/5 vermindering
mogelijk vanaf 55 jaar, een halftijdse pas vanaf 57 jaar.
De leeftijdsverlaging vanaf 55 jaar gaat in voor een
landingsbaan die je opneemt in de periode van 1
januari 2021 tot en met 30 juni 2023. Om een uitkering
te krijgen moet er daarnaast een cao zijn op het
niveau van je sector. Die cao’s worden verwacht vanaf
september, net als de cao’s rond SWT.

NIEUW SPORTSEIZOEN

Tegemoetkoming lidgeld
sportvereniging
1 september: ook de duizenden sportverenigingen in
Vlaanderen lopen weer warm voor een nieuw seizoen.
Om sporters aan te moedigen, heeft elk CM-lid recht
op een jaarlijkse tegemoetkoming van 15 euro per
persoon op het lidgeld van erkende sportclubs. Ook bij
erkende jog- en zweminitiaties als start-to-run en
start-to-swim wordt tussengekomen in het lesgeld.
Schoolsport die wordt aangeboden buiten het reguliere
lessenpakket, komt eveneens in aanmerking.
~ Meer info: www.cm.be

Vacatures
CM zoekt
• HR Business Partners
• Employer Branding Specialist
• HR-Procesverantwoordelijke
Compensations & Benefits
Onbepaalde duur - voltijds - Schaarbeek
• Stafmedewerker Digitale Projecten
Onbepaalde duur - voltijds - Brussel en Vlaanderen
• Coördinator premie- en rappelbeheer VMOB
Onbepaalde duur - voltijds - Gent, Brussel en flexibel
• Teamverantwoordelijke
Support en Interne Controle
Onbepaalde duur - voltijds - werkplaats bespreekbaar
~ Meer info: www.cmjobs.be
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Cultuur. Een selectie

1.

2.

MUSICAL DAENS,
PRIESTER-STRIJDER

EXPO Open Monumentendag

Honderden
erfgoedplekken in
Vlaanderen
Op zondag 12 september is het Open Monumentendag. Breng een bezoekje aan
een van de honderden erfgoedplekken
overal in Vlaanderen en laat je verrassen
door het thema inclusie. Zo vertelt een
gids op de militaire begraafplaats van
Tyne Cot in Passendale het verhaal van
gesneuvelden afkomstig uit alle windstreken. In Mechelen kan je een dementievriendelijke wandeling doen en in Leuven word je op sleeptouw genomen door
de LGBTQ+-geschiedenis van de stad.
Het Stadsmus in Hasselt voert
je met een kritische audiogids
en kijkwijzer naar het
Leopold II-monument en de
Limburgse kolonisten in
Congo. Op de tentoonstelling
Goed OmRINGd in de H. Kruiskerk in Lebbeke maak je kennis met huwelijksrituelen van
Vlaanderen tot Afrika.

Nog tot eind dit jaar kun je in Puurs naar
Daens, de musical gaan kijken. De musical is
een bewerking van de film die Stijn Coninx
maakte en gaat terug op het boek Pieter Daens
van Louis Paul Boon, die zijn inspiratie vond in
waargebeurde feiten. De musical toont de
erbarmelijke levensomstandigheden van de
textielarbeiders in Aalst in 1888. Met op de
achtergrond de verboden liefde tussen een
katholiek meisje en een socialist, strijdt de
Sudoku
sociaal bewogen priester Daens voor een beter
lot voor de uitgebuite arbeiders.

3.

~ www.openmonumentendag.be

EXPO

Kathedralen van de industrie

© Corlazzzoli

~ www.daens.be

Breintrein
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~ www.industriemuseum.be
© De Puzzelaar
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Tot en met 26 september kun je in het Industrie
museum in Gent de tentoonstelling Kathedralen van
de industrie van Alexander Dumarey zien. De fotograaf
spiegelt zwart-witbeelden van voormalige Gentse
textielfabrieken met kleurenfoto’s die hij op dezelfde
plek vandaag heeft gemaakt. Hebben de fabrieken de
tand des tijds doorstaan? In het museum, dat ondergebracht is in een oude katoenfabriek, vind je enkele
topstukken, zoals een spinmachine, die getuigen van
het bewogen industrieel verleden van de stad.
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Actrice en verpleegkundige

Elise

Bundervoet

gevat
in 5
woorden

Echtheid
‘Ik heb bewust voor palliatieve verpleegkunde gekozen omdat dat om het
existentiële gaat. Je werkt met een
patiënt die weet dat die er over een
bepaalde tijd niet meer zal zijn. Dan kun
je niet zeggen: ik ga hier op automatische
piloot en ik laat niets meer binnenkomen. De
ander voelt meteen wanneer je er met je
hoofd niet bij bent. Dat is net zoals op
een podium staan, eigenlijk. Daar gaat
het ook over echtheid, kwetsbaarheid en
in het moment leven.’

Veerkracht
‘Ik kan echt perplex staan van de veerkracht van sommige
mensen. Hoe zij kunnen omgaan met moeilijke situaties
waarvan ik zelfs niet zou weten hoe ik er aan zou moeten
beginnen. Dat toont echt hoe sterk de mens is. Zoals
mensen die hun kind verliezen of mensen in oorlogsgebieden die ondanks alle miserie waarin ze zitten er toch weer
op de een of andere manier bovenop geraken. Dat getuigt
van een levenskracht en overlevingsdrang die in ons
allemaal zit en op dat moment het stuur overneemt.’

Bewondering
‘Ik kan er absoluut niet tegen als mensen mij op
een voetstuk plaatsen. Alles wat ik doe, doe ik
nooit alleen. Je kunt bijvoorbeeld geen zorg
verlenen als er geen patiënten zijn om voor te
zorgen. Net zoals je evenmin een voorstelling
kunt spelen zonder dat er een publiek is. En dan
heb ik het nog niet over de dokters en het
schoonmaakpersoneel in de ziekenhuizen, of de
techniekers en schrijvers bij een voorstelling. Je
bent altijd slechts een deel van het geheel, een
schakel in een lange ketting. Ik vind niet dat ik
daar uitspring.’

Geluk
‘De mooiste momenten zijn wanneer ik even
samen ben met mijn kinderen. Dan overzie ik mijn
leven en prijs ik mezelf gelukkig om die groep
warme mensen om mij heen. Ze zijn mijn steun
en toeverlaat. Dat is voor mij de essentie van het
leven, het geluk van die momenten. Pas op, mijn
kinderen moeten daarvoor niet constant bij mij
zijn. Als ik zie hoe zelfstandig ze zijn en dat ze
weer een stap verder staan in het leven, dan kan ik
daar vol trots en bewondering naar kijken.
Kinderen maak je om ze te kunnen loslaten en
hun eigen leven te laten leiden.’

Moedeloos
‘Ik verlies mijn moed niet snel, maar
tijdens de lockdown voelde ik mij soms
wel moedeloos. Ik werkte toen eerst drie
maanden voor Artsen Zonder Grenzen
en daarna als tijdelijke hulpkracht op de
covidafdeling van verschillende rusthuizen. De schrijnende situaties die ik daar
heb meegemaakt acht je niet voor
mogelijk. Mensen die geen afscheid
konden nemen, koppels die uit elkaar
werden gehaald, die apart van elkaar
moesten sterven ... Covid heeft op dat
moment echt ingehakt op de menselijkheid van de stervensbegeleiding. Ik denk
wel dat we veel waardevolle lessen
geleerd hebben, zodat we een volgende
pandemie beter zouden aanpakken.’

De theatervoorstelling De dag die komt met
Elise Bundervoet is nu op tour door Vlaanderen.
Alle informatie op www.vzwboey.com

¬ Tekst Dominic Zehnder ¬ Foto ID / Bob Van Mol

