RUTGER VAN PARYS

bpost

| AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X | jaargang 77 | p806000 |

BELGIE(N) - BELGIQUE

BELGIE(N)
BELGIQUE
BELGIE(N)
--BELGIQUE
PBPP
B- 00000

00000
B-00000
PB- PP B-

15
| WEST-VLAANDEREN | 23 ¬ 09 ¬ 2021 | MAANDELIJKSE UITGAVE | volgend nR 21.10.2021

BL AD ME T EEN MENING VOOR EEN WERELD IN BEWEGING

27 en

Een au pair vertelt
uitbuiting van
huisarbeiders

opgebrand

Plan tijdig
je eigen zorg

Het burgerpanel
Kun je echte liefde
online vinden?

West-Vlaanderen
Meer trage wegen,
en snel

4 Actueel

Zorgplanning:
praat over je toekomst

6 Knipsels
8 Het verhaal
Jong en opgebrand

11 Factcheck

Is luizenshampoo de beste methode
tegen luizen?

12 Achtergrond

Huisarbeiders nog steeds slachtoffer van
uitbuiting: een au pair vertelt.

14 Burgerpanel

Echte liefde vind je niet online

16 Beeld van de maand
Sint-Pieters-Leeuw
5 september 2021, 14:46

18 Uit ervaring

Een andere kijk op de wereld.
Deze maand: De internettechnieker

19 Kort
20 Cultuur
21 Regio

Feiten en verhalen uit jouw streek

De keuze van Amélie Janssens, hoofdredacteur Visie

inhoud.

Sommige beelden maken sterke emoties los. Ze blijven dan weken of langer in ons hoofd hangen. Onderstaande foto sprak tot

de verbeelding van Luc Van Gorp, voorzitter CM.

Praten
helpt
Dat moeten we zo stilaan toch weten.
En toch blijven we het moeilijk hebben
om het over bepaalde delicate onderwerpen te hebben met onze dierbaren. Zoals
over onze wensen als we – verwacht of
onverwacht – zorg nodig hebben.
Nochtans helpt het de patiënt vooruit als
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Terug naar
vroeger?
ID / Marc De Roeck

N

a corona zou het allemaal
anders zijn. Geen geraas meer
om werk en gezin gecombineerd te krijgen, want we
zouden veel meer thuiswerken. Net zoals
we voortaan twee keer zouden nadenken
voor we consumptiegoederen van de andere
kant van de wereld zouden overvliegen. Als
we nu nog niet door hadden dat er iets mis
was met het klimaat, wanneer dan wel? In

het Rijk der Vrijheid zou welzijn voorrang
krijgen op economie. En we zouden nooit
de inspanningen vergeten van al die
mensen die het land tijdens de opeenvolgende lockdowns recht gehouden hebben.
Hoe pijnlijk is het dan om opnieuw zoveel
stemmen te horen prediken over economische groei, presteren en consumeren als
hoogste goed? Op onze wegen staan er files

als vanouds. Meer zelfs, ze zijn langer dan
voor de coronacrisis. Terwijl wetenschappers waarschuwen voor een vierde golf lijkt
het alsof het weer business as usual is. Dat
moet anders. We mogen het momentum
echt niet laten schieten. Het kan ook
anders. Want die andere wereld, die bouwen
wij allemaal.
~ www.cm.be/mensenmaat
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Actueel. Zorgplanning

Actueel.

¬ Tekst An-Sofie Bessemans
¬ Foto’s Maarten De Bouw en Violet Corbett-Brock

Verpleegkundige Barbara Vanoudenhoven getuigt

Nog een laatste keer
de zee zien

Als de tijd krimpt

Praat over
je toekomst

Barbara Vanoudenhoven werkt al twintig jaar in wzc Lacourt
van Stad Oostende als verpleegkundige met zwaar hulpbehoevende mensen. ‘Ik verzorg mensen die vaak rolstoelgebonden
zijn, moeilijk kunnen rechtstaan, slecht horen of zien. Ze
hebben hulp nodig bij alledaagse handelingen zoals naar het
toilet gaan of eten snijden. Soms zijn het ook jongere mensen
die een hersenletsel hebben door een ongeluk of een ziekte.’
‘Bewoners hebben wat tijd nodig om
te wennen. We bekijken welke collega
een klik heeft met de nieuweling om
voorzichtig af te tasten of die laatste al
nagedacht heeft over zijn wensen voor
de toekomst. We betrekken ook de naasten of de persoon die de bewoner heeft
aangewezen als zijn vertegenwoordiger.
Anders kan het wel eens voorkomen dat
waar iemand vrede heeft genomen en
vanzelf minder begint te eten en te drinken, de familie toch aandringt op een
infuus om het lichaam gaande te houden.
Zeker als de bewoner en de familie er
een andere visie op nahouden, is dialoog

Een ernstige diagnose of een onverwachte ziekenhuisopname. Wie
plots zijn gezondheid bedreigd ziet of zijn tijd voelt krimpen, doet er
goed aan om met arts en dierbaren te praten over de toekomst.

O

uderen zijn vaak bezig met
financiële zaken die bij hun levenseinde komen kijken, maar
niet altijd met zorg. ‘Nochtans
stellen veel ouderen zich vragen’, vertelt
Gert Huysmans, huisarts en voorzitter
van Palliatieve Zorg Vlaanderen. ‘Maar ook
jonge mensen. Als hen iets overkomt en
genezing is niet meer mogelijk, denken ze
over wat ze nog willen in de tijd die hen
rest.’
Je sterfelijkheid onder ogen zien, is een
drempel. ‘Als je over toekomstige zorg wil
praten, moet je eerst onder ogen zien dat
die zorg nodig zal zijn. Sommige mensen
hebben daar moeite mee. Anderen krijgen
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door te praten net gemoedsrust en grip op
hun zorg.’
Vroegtijdig je zorg plannen is geen verplichting. ‘Maar als zorgverlener heb je de
opdracht om behoedzaam naar wensen te
peilen. Dat gebeurt vaak na een interventie: Je bent nu in het ziekenhuis geweest, hoe
was het op intensieve zorgen? Als dit je opnieuw zou overkomen, wil je het dan anders?’
De huisarts is vaak de aangewezen
persoon om dit gesprek te openen, vindt
Huysmans. ‘Wat er uit het gesprek komt,
kan eventueel in de vorm van een wilsverklaring opgenomen worden in het patiëntendossier. Zo stroomt de info door naar

een woonzorgcentrum of behandelende
arts in het ziekenhuis. Dat document heeft
juridische waarde.’

Wensen
en vertegenwoordiging

rugzak zijn. Als je daarentegen weet dat
hij of zij tevreden is met comfortzorg thuis
of in een wzc, eerder dan met een transfer
naar het ziekenhuis dat al dan niet levensverlengend is, dan schept dat een kans
voor sereniteit in die laatste levensfase.’

‘Vroegtijdige zorgplanning is in de eerste
plaats een dialoog’, verklaart Huysmans,
‘waar je zicht krijgt op wat iemand wenst.
Blijf je de volgende jaren thuis wonen,
verhuis je naar een flat of een wzc? Welke
zorg vind je belangrijk, biedt die plek
passende ondersteuning? Net zo goed kan
het gaan over vertegenwoordiging. Als
zelf voor je wensen opkomen te complex
wordt, wie kan er dan voor jou spreken?’

Natuurlijk kunnen iemands wensen
veranderen. ‘Bij ziekte-ervaring stel je
gaandeweg misschien vast dat je ongemakken er makkelijker bij neemt dan je
had gedacht of dat je het er juist niet voor
over hebt om nog intensief behandeld te
worden. De dialoog moet dan zeker hernomen worden. In die zin is het onbeperkt
geldig maken van een wilsverklaring een
gemiste kans.’

Het beste is volgens Huysmans dat de
zieke ook zijn omgeving betrekt in die dialoog. ‘Want als je niet weet hoe hij of zij er
zelf tegen aankijkt, kan een keuze maken
voor je ouder, partner of kind een zware

Wil en keuzes
Vanaf wanneer is iemand niet langer
wilsbekwaam? Volgens Huysmans wordt
de wilsbekwaamheid van bijvoorbeeld

extra belangrijk zodat de wil van de
patiënt primeert.’
‘De wensen die de bewoner uitspreekt
zijn een goeie leidraad. Een vroegtijdige zorgplanning geeft alle partijen
gemoedsrust. De bepalingen, wensen en
verlangens in de planning kunnen altijd
opnieuw worden aangepast. Soms veranderen mensen van gedacht omdat ze iets
opgevangen hebben over wat iemand in
de kennissenkring is overkomen. Of ze
voegen kleine dingen toe: de wens om
nog eens de zee te zien, of hun favoriete
kostje te eten.’

‘Ik herinner mij een bewoner die ik in
haar laatste dagen verzorgde. Er zijn
collega’s die in stilte de mensen wassen, anderen zoals ik maken graag een
praatje, ook al komt er geen antwoord
meer terug. Plots had die patiënt, die
stervende was en niet meer veel kracht
had, mijn hand vast. Haar familie kwam
net binnen. Ik beschouw het als haar
blijk van tevredenheid.’

mensen met dementie vaak onderschat.
‘Sommigen kunnen bijvoorbeeld ’s
morgens moeilijk meepraten, maar in de
namiddag wel. Of ze kunnen aangeven
dat ze naar het ziekenhuis willen, maar
hebben moeite om te begrijpen wat daar
zal gebeuren. Als hulpverlenend team
moet je tijd nemen voor zo’n gesprek, het
eenvoudiger maken of met voorbeelden
voorstellen.’
Vroegtijdige zorgplanning kan een groot
verschil maken voor de patiënt, zijn omgeving en de zorgverleners. ‘Beeld je in dat
je arts van wacht bent en wordt opgeroepen door een wzc waar een bewoner een
herseninfarct heeft gekregen. Heeft die
persoon nog baat bij intensieve zorg, wil
hij tot elke prijs in leven blijven, of laat je
hem beter rustig in zijn vertrouwde omgeving? Met vroegtijdige zorgplanning kom
je tot een gedragen beslissing op basis van
wat jij waardevol vindt.’

Wat is vroegtijdige
zorgplanning?
Nadenken over je wensen en voorkeuren voor
je toekomstige zorg, en erover spreken met
naasten en zorgverleners, dat is vroegtijdige
zorgplanning. Het geeft jezelf en je omgeving
gemoedsrust, en het biedt zorgverleners
een houvast om de zorg zo veel mogelijk
af te stemmen op jouw noden en wensen.
Zo geef je kwaliteit aan je leven en aan je
levenseinde.
~ www.cm.be/wachtniettotmorgen
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Knipsels. Voorgesneden

MAWDA
LIEFDE OP LATERE LEEFTIJD

Okra Dating
Het is niet altijd eenvoudig om op latere
leeftijd nieuwe vrienden en nieuwe liefdes
te ontmoeten. Vereniging voor 55-plussers
Okra geeft leden via Okra Dating de kans om
zoekertjes te plaatsen. Geef aan wat jou karakteriseert en waarnaar je op zoek bent, van
een goede wandelvriend tot een romantisch
etentje.
Bovendien helpt Okra bij de casting van het
populaire Eén-programma First Dates. Wie
het durft te wagen op een blind date met een
zorgvuldig gewogen tafelgenoot, verwijst de
website door.
~ www.okra.be/dating

MANTELZORG REPORTAGES

Samana TV
Vanaf zondag 3 oktober kun je voortaan
maandelijks kijken naar Samana TV. Van
14 uur tot 15 uur neemt presentatrice Karolien
Debecker, bekend van MNM en Radio 2, je mee
in de leefwereld van mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers.
Samana TV is elke eerste zondag van de
maand te bekijken op televisiezender Eclips
TV. Op elke daaropvolgende maandag om 19
uur en dinsdag om 22 uur volgen herhalingen.

ARBEIDSMARKT

Werkgelegenheidsconferentie blijft vaag

Debatdag migratie
en tederheid
De Koninklijke Vlaamse Schouwburg
(KVS) in Brussel organiseert in het
kader van de voorstelling Mawda, dat
betekent tederheid een debatdag over de
maatschappelijke vraagstukken achter
diepmenselijke migratietrauma’s.
In de voorstelling, die op 30 september in première gaat,
reconstrueren theatermaakster Marie-Aurore
d’Awans en journaliste
Pauline Beugnies het
tragische verhaal van
de tweejarige Mawda.
Samen met haar familie
was de peuter onderweg
naar Groot-Brittannië,
toen ze neergeschoten
werd door de Belgische
politie. ‘We willen recht
doen aan de menselijk-

heid die hun werd ontnomen’, zeggen
ze. ‘Zij zijn geen transmigranten, maar
Prhast, Shamdin en Hama. Zij was
Mawda.’
De debatdag vindt plaats op zaterdagnamiddag 2 oktober. Verschillende
sprekers verbonden aan het internationale OPPORTUNITIES
project, dat onderzoekers over migratie samenbrengt, ontmoeten
elkaar voor een gesprek
over de politieke context achter dit drama
en de rol van de media.
~ www.kvs.be

¬ LOREDANA MARCHI,
sociaal werker en directrice integratiecentrum De Foyer, in Knack (15/9)

DEBATTEER MEE

Mensenmaat
op tournee

W

il je mee debatteren over
een wereld op mensenmaat? Kom dan vanaf 6
oktober naar de boekentournee Mensenmaat. Met zijn boek Mensenmaat.
Een pleidooi voor imperfectie als uitgangspunt gaat CM-voorzitter Luc Van
Gorp in gesprek met toonaangevende
sprekers uit zorg en gezondheidszorg,
politiek, cultuur, religie en onderwijs.
Ze hebben het over onze samenleving
vandaag, maar vooral over de manier
waarop we de wereld morgen kunnen
inrichten. VRT-nieuwsanker Hanne
Decoutere leidt de avond in goede
banen. De tournee houdt halt op zes
plaatsen in Vlaanderen en Brussel:
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‘Een gezonde
samenleving kan
niet zonder société
civile, zoals dat in
het Frans zo mooi
heet. Middenveld
organisaties zijn de
brug tussen de burger
en de overheid.’

• 6 oktober met Pedro Facon over gezondheidszorg (AZ Delta in Roeselare)
• 26 oktober met Sammy Mahdi over
de politiek (Vlaams Parlement in
Brussel)
• 17 november met Luc Sels over onderwijs (KU Leuven in Leuven)
• 23 november met Dirk De Wachter
over menselijke zorg (Emmaüs in
Duffel)
• 24 november met Lode Van Hecke
over religie (Sint-Pieterskerk in Gent)
• 8 december met Joris Hessels over
cultuur (CC Muze in Heusden-Zolder)

~ Praktische info en inschrijven kan
op www.cm.be/mensenmaat

In de vorige Visie (26/8) blikten we
vooruit op de allereerste Werkgelegenheidsconferentie. Op initiatief van
de federale regering kwamen sociale
partners, vertegenwoordigers van de
deelregeringen en middenveldorganisaties op 7 en 8 september samen
om na te denken over de toekomst
van onze arbeidsmarkt. Thema van
deze eerste editie was ‘harmonieuze
eindeloopbanen’.

uit blijkt overeenstemming over een
aantal algemene krijtlijnen, zoals de
nood aan een brede loopbaandiscussie
in plaats van een al te enge focus op
eindeloopbanen, het belang van loopbaanbegeleiding en opleidingskansen
gedurende de gehele loopbaan, en de
noodzaak om in te zetten op de arbeidsparticipatie van andere groepen
dan werkzoekenden – zoals langdurige
zieken en mensen met een handicap.

‘Aan het einde verwachten wij
concrete voorstellen die niet alleen
eindeloopbanen herdenken, maar
loopbanen in het algemeen’, klonk het
toen bij nationaal secretaris van het
ACV Anne Léonard. ‘Wij hopen dat de
regering net zo ambitieus is.’
Zo’n vaart liep het vooralsnog niet.
‘Eigenlijk was het van meet af aan
onduidelijk wat de precieze bedoeling
van de conferentie was’, vertelt
hoofd van de ACV-studiedienst
Chris Serroyen. ‘Zou het de profileringsbehoefte van minister van
Werk Pierre-Yves Dermagne (PS, foto)
overstijgen? Diende het enkel als
placebo-effect om aanwezigen het
gevoel te geven dat de uitdagingen ter
harte worden genomen? Die onduidelijkheid bleef ook na de conferentie,
niet in het minst door het slotwoord
van de minister, even vaag als kort.’
Toch zagen enkele concrete, beknopte
rapporten van de werkgroepen met
sociale partners het daglicht. Daar-

Daartegenover staan enkele heikele
punten, zoals het recht op een goede
afbakening van de arbeidsduur, of de
verantwoordelijkheid van ondernemingen tegenover werknemers inzake
levenslang leren.
Hoe gaat het nu verder? ‘De nawerking
van de conferentie is niet echt duidelijk’, aldus Serroyen. ‘Maar het staat
vast dat we de komende maanden
niet om een aantal discussies heen
kunnen. Bovendien staan de arbeidsmarktdiscussies niet los van de aangekondigde pensioenhervorming.’

HET CIJFER

689
euro. Zoveel gaf een Belgisch huishouden in 2020 gemiddeld uit aan groenten,
volgens de Huishoudbudgetenquête. Dat is een stijging met 26 procent tegenover 2018, wellicht toe te schrijven aan de coronacrisis en de lockdowns. De
enquête gaat elke twee jaar na waaraan de Belgen hun geld uitgeven.
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Verhaal. Jong en opgebrand
HANS DE WITTE (64)
WAARSCHUWT VOOR BURN-OUT BIJ JONGE WERKNEMERS

Bij een burn-out denken we vaak spontaan aan de uitgebluste werknemer
die na jaren pompen toch ten onder gaat aan de zware werkdruk. Maar de
voorbije jaren werd het steeds duidelijker dat meer en meer jonge werknemers bezwijken onder de toenemende verwachtingen op de werkvloer. We
spraken met Hans De Witte, professor in de arbeidspsychologie aan de KU
Leuven, over de oorzaken van burn-out aan het begin van de carrière.
¬ Tekst An-Sofie Bessemans en Dominic Zehnder
¬ Foto’s Guy Puttemans en Violet Corbett-Brock

O
Jongeren
worden
uitgeperst
als citroenen

ver burn-out is al heel wat
geschreven. Toch bestaan er
nog veel misvattingen. ‘Heel
vaak vragen mensen of
burn-out samenhangt met demografische
kenmerken zoals geslacht en leeftijd’,
begint arbeidspsycholoog Hans De Witte.
‘Het antwoord is eenvoudig: niet echt. De
hoofdreden voor een burn-out is het werk
van die persoon. Burn-out ontstaat
wanneer het werk te veel eisen aan je
stelt, zoals bij een te hoge werkdruk,
terwijl je tegelijk te weinig mogelijkheden
krijgt om met die eisen om te gaan. Denk
maar aan te weinig autonomie of sociale
steun op het werk.’

Dus leeftijd speelt geen rol?

BIO
HANS DE WITTE (64)
Arbeidspsycholoog
Was van 1995 tot 2000
hoofd van de sector Arbeid
op het Hoger Instituut voor
de Arbeid van de KU Leuven
Doceert arbeidspsychologie en
ergonomie en psychologische
aspecten van arbeid en
gezondheid

DE WITTE ¬ ‘Uit eigen onderzoek bleek dat
leeftijd wel een extra rol kan spelen. Wij
hebben toen een steekproef genomen bij
de bevolking en deze onderverdeeld in
drie groepen: een groene, oranje en rode
groep. Groen wil zeggen dat je goed zit.
Wanneer je in de oranje groep zit, dan zit
je eigenlijk in de gevarenzone om vroeg of
laat een burn-out op te lopen. Personen in
de rode zone zitten op hetzelfde niveau als
iemand die effectief gediagnosticeerd is
met een burn-out. De rode zone was even
groot voor alle leeftijdsgroepen, maar de
jongeren waren echter duidelijk oververtegenwoordigd in de oranje zone. Hoe ouder
men was, hoe kleiner de kans om in de
gevarenzone te zitten.’

Waarom lopen dan juist jongeren
meer kans op een burn-out?
DE WITTE ¬ ‘Dat heeft deels te maken met
het feit dat jongeren instromers zijn op de
arbeidsmarkt en dat ze het — zeker in de
beginperiode — moeten doen met de baan
die ze krijgen. Als jongere word je ook
vaker getest en uitgedaagd. Dat maakt hen
zeker kwetsbaarder.’

8 ¬ VISIE

‘Wat ook een rol speelt, zijn smartphones.
Door constant je werkmail te checken of
toch nog snel iets voor het werk op te
zoeken, kom je nooit tot rust. Je kunt dan
niet recupereren van de gedane inspanningen. Ook het feit dat je bijna dag en
nacht via je smartphone gestoord kunt
worden door je baas, is problematisch. Zo
zijn er mensen die om tien uur ’s avonds
nog iets doorgestuurd krijgen van hun
leidinggevende, met de vraag om dat tegen
de volgende ochtend af te hebben. Dit
overschrijdt zeer expliciet grenzen van wat
gezond en haalbaar is.’

Wanneer je
werknemers uitput,
zullen ze niet meer
goed presteren
¬ HANS DE WITTE
‘We moeten ons afvragen wat we nu juist
willen. Willen we jonge mensen gedurende hun eerste tien jaar op de arbeidsmarkt
uitpersen als citroenen en ze dan weggooien op kosten van de sociale zekerheid?
Of willen we mensen opleiden in een
duurzame tewerkstelling die ze over hun
hele loopbaan kunnen volhouden? We
worden de hele tijd geconfronteerd met de
roep dat we langer moeten werken, maar
als je iedereen in het begin al volledig
uitperst, is dat natuurlijk niet mogelijk.’

Ligt het probleem niet deels bij de
jongeren zelf, die geen nee durven te
zeggen? De Hoge Gezondheidsraad
opperde immers in 2018 al dat we
jongeren vanaf het eerste studiejaar
moeten wapenen tegen burn-outs.
DE WITTE ¬ ‘Ik heb het daar wat moeilijk
mee, want men legt daarmee de oorzaak
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>>

én de oplossing bij het individu. Dat
vind ik problematisch, omdat het
individu absoluut niet schuldig is. Men
overschat daarmee ook de impact van
het individu ten opzichte van de
organisatie.’
‘Individueel zijn we deels machteloos.
Enkel wanneer je je met anderen
organiseert en daartegen reageert, kun
je dat veranderen. Ik kan iedereen die
met deze problematiek te maken krijgt

enkel oproepen om naar hun vakbond
en preventieadviseur te stappen om dat
aan te kaarten.’

Moeten wij dan ook een wet
invoeren, zoals Frankrijk dat deed
in 2017, waarbij wettelijk werd
vastgelegd dat een werkgever zijn
werknemers niet meer mag
lastigvallen na een bepaald uur?
DE WITTE ¬ ‘Dat is een heel moeilijk
debat. Een wet kan de nodige context

Getuigenis

FEIT OF
FABEL?

bieden, die het makkelijker maakt om
een cultuur te creëren waarbij men de
avonduren van de werknemers respecteert. Maar als iemand langs de andere
kant vrijwillig buiten zijn reguliere
werkuren nog iets wil doen, moet die
ook wel de kans daartoe krijgen.’
‘Organisaties hebben er trouwens alle
belang bij om de avonduren te respecteren. Een van de drie hoofdoorzaken van
burn-out is een gebrek aan herstelmogelijkheden. Ieder van ons kan gedurende een korte periode aan een heel hoog
tempo werken. Maar dat kan enkel op
een gezonde manier, wanneer je
daarnaast voldoende tijd krijgt om te
recupereren. Dat impliceert dat men na
het werk de tijd krijgt om te herstellen
van de gedane inspanningen.’

Luizenshampoo is de beste
manier om luizen te bestrijden

Sommige bedrijven aanzien
werknemers nochtans als een
eenvoudig vervangbaar goed.

Olivier Malay (30) deed doctoraatsonderzoek
toen hij op zijn zevenentwintigste een burn-out kreeg
‘Aan de universiteit ben je voortdurend in
competitie met andere onderzoekers wereldwijd. Je werkt een jaar aan een artikel en in
tussentijd krijg je vooral kritische feedback.
Na drie jaar onderzoek zag ik de zin van mijn
werk niet meer, stond ik onder te hoge werkdruk en liep mijn relatie ten einde. Ik kreeg
hoofdpijn, rugpijn, een verlaagde bloeddruk
en viel bijna flauw. Toen ben ik naar de dokter
gegaan. Zes maanden lang kon ik niets meer.
Twintig minuten nadat ik was opgestaan, was
ik alweer doodop. Mijn lichaam had er geen
zin meer in. Ik schommelde voortdurend tussen kwaad en triest.’
‘Mijn werkgever bood me aan het contract
te beëindigen, maar dat wou ik niet. Na zes
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maanden ziekteverlof heb ik acht maanden
deeltijds gewerkt voor ik voltijds terugkeerde
naar het werk. Uiteindelijk is het me gelukt
mijn doctoraat te voltooien. Het heeft me wel
twee jaar gekost eer mijn symptomen verdwenen waren.’
‘Mensen in een burn-out zitten vast. Niet
iedereen begrijpt dat, zeker niet bij een jong
iemand. Praten met psychologen en lotgenoten heeft me geholpen om te accepteren
dat ik niet zomaar vermoeid was. Preventie is
erg belangrijk. Als collega’s moet je één front
vormen als er van bovenaf te veel werkdruk
komt; en je moet neen kunnen en durven
zeggen.’

De Witte - Je kunt werknemers natuurlijk met de regelmaat van de klok
weggooien en vervangen, maar daarmee
belast je de sociale zekerheid, waarvoor
de werkgever ook meebetaalt. En
wanneer het systeem te zwaar belast
wordt, dan stijgen de bijdragen. Dat
komt dus als een boemerang terug.
Bovendien kost het je ook tijd en moeite
om telkens weer nieuwe mensen op te
leiden om hun werk naar behoren uit te
voeren. Een gezonde werksituatie is dus
voor alle partijen een welbegrepen vorm
van eigenbelang.’

Eddy Van Herzeele,
specialist werkloosheid ACV

Mag ik
vrijwilligerswerk doen
als werkzoekende?
Het noodweer en de overstromingen in ons land midden juli
brachten een golf van solidariteit op gang. Veel mensen
stroopten de mouwen op om
de ravage te helpen opruimen.
Maar mag je wel vrijwilligerswerk doen als je een werkloosheidsuitkering krijgt? ‘Onder
bepaalde voorwaarden mag je
een privépersoon of een organisatie helpen,’ vertelt Eddy
Van Herzeele, ‘maar je activiteit
mag geen deel uitmaken van
economisch ruilverkeer. Zo
mag je niet helpen in de handelszaak van je vriend.’

© PIXIO

Is het niet een beetje ijdele hoop
om van bedrijven te verwachten
om uit zichzelf die omslag te
maken?
DE WITTE ¬ ‘Ze moeten dit doen uit
puur eigenbelang. Wanneer je je
werknemers uitput, dan zullen ze ook
niet meer goed presteren. En dan snijd
je natuurlijk in je eigen vel. Prestaties
van werknemers gaan erop achteruit
wanneer ze onvoldoende herstelmomenten hebben.’

© MICHAEL DE LAUSNAY

>>

We vragen het aan.

Factcheck.

Verhaal. Jong en opgebrand

ONWAAR!

Luizenshampoo kan werken, maar om luizen op te sporen
en uit te roeien, geniet de nat-kam-methode de voorkeur.
Geen enkele luis overleeft de behandeling als je ze
correct uitvoert.

Het begin van het schooljaar
gaat traditioneel samen met
een luizenplaag bij kinderen.
Er is heel wat reclame voor
speciale shampoos, maar zijn
die producten echt de efficiëntste manier om hoofdluizen te bestrijden?
Een wasbeurt met gewone
shampoo brengt in ieder
geval geen zoden aan de dijk.
Shampoos en lotions op basis
van insecticiden doden dan
weer wel de luizen en hun eitjes, maar het gebruik van die
producten wordt onder meer
afgeraden bij jonge kinderen.
De producten kunnen jeuk
en irritatie veroorzaken, en

bovendien worden luizen resistent tegen deze producten.
De nat-kam-methode, met de
luizenkam, is een betere optie. Het natte gewassen haar
twee keer kammen met een
luizenkam (tanden 0,3 tot 0,4
mm uit elkaar) van achteren
naar voren en van voren naar
achteren, leidt meestal tot
goede resultaten. Kam het
haar minimaal twee weken
om de drie à vier dagen, tot
geen enkele luis meer wordt
gevonden.
Luizen behandelen met dimeticon, een waterafstotende
olie, kan ook. Dimeticon legt

een soort laagje rond de luizen, waardoor ze verstikken.
Deze methode is voldoende
doeltreffend, maar net als bij
shampoos is een nadeel dat
er nevenwerkingen kunnen
optreden: schilfering van de
hoofdhuid, jeuk en irritatie
rond de ogen.
Andere methodes, zoals de
elektrische luizenkam of
een luizenstofzuiger, werden
onvoldoende onderzocht en
worden daarom niet aangeraden.
~ www.cm.be/luizen

‘Als je vrijwilligerswerk doet,
geef je dit vooraf aan bij de
RVA. Er zijn uitzonderingen
waarvoor dit niet hoeft, zoals
bij gerichte hulp bieden na een
door een overheid erkende
ramp in België, een occasioneel
etentje van je sportvereniging
helpen organiseren, thuis kleren inzamelen voor armoedeorganisaties of vluchtelingencentra ... Twijfel? Neem contact op
met het ACV.’
‘De RVA heeft twaalf werkdagen de tijd om over je aanvraag
te oordelen. In afwachting
mag je het vrijwilligerswerk al
doen. Je mag enkel je werkelijke onkosten terugbetaald
krijgen, of een vaste vergoeding
ontvangen die niet hoger is dan
35,41 euro per dag, met een
maximum van 1 416,16 euro
per jaar.’
~ www.hetacv.be/faq-werkloosheid
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Achtergrond. De onzichtbare uitbuiting van huisarbeiders

’Huisgevels verbergen
uitbuiting en misbruik’
Inwonend huispersoneel, het lijkt iets uit het begin van de vorige eeuw. Niets is minder
waar. Vandaag doen tweeverdieners steeds vaker een beroep op huispersoneel, zoals
dienstenchequewerknemers of au pairs. Die laatste groep wordt vaak uitgebuit, maar
door hun zwakke statuut blijven de mistoestanden te vaak achter de gevels verborgen.
¬ Tekst Simon Bellens en Wim Troch ¬ Illustratie Rutger Van Parys

O

mar Garcia werkt voor Fairwork Belgium. Die organisatie wil de werksituatie
van mensen zonder (vast)
verblijfsrecht verbeteren. Heel wat van
die mensen werken als huispersoneel.
Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand. ‘Migranten die als huishoudelijk
personeel werken zijn het kwetsbaarst’,
zegt Garcia. ‘Zij zijn als het ware onzichtbaar, ze hebben vaak geen contact
met de buitenwereld.’

hun werk, en dus hun verblijfsrecht te
verliezen.’

‘Er bestaan verschillende vormen van
huishoudpersoneel. Er zijn de dienstenchequewerknemers, maar ook dienstboden en diplomatiek huispersoneel.
Daarnaast heb je huisbedienden, zoals
gouvernantes, tuinwerkers of butlers.
Tot slot zijn er ook au pairs, maar zij
vallen daar eigenlijk buiten, omdat ze
onder een cultureel uitwisselingsstatuut
vallen.’

Er zijn een aantal dingen die moeten
gebeuren, volgens Garcia. ‘Ten eerste
is er kwantitatief onderzoek nodig.
Niemand weet precies hoeveel mensen
zonder wettig verblijf aanwezig zijn in
de huisarbeidsector.’

De vormen van uitbuiting zijn divers:
van onderbetaling tot het niet respecteren van de maximale arbeidstijden.
‘Een groot probleem voor arbeidsmigranten is dat hun werkvergunning
gelinkt is aan de werkgever. Als zij een
klacht indienen, dan lopen ze het risico

Internationale conventie huisarbeid
Pia Stalpaert, voorzitter ACV Voeding en Diensten,
stond tien jaar geleden mee aan de basis van de
internationale conventie rond huisarbeid. ‘Dit was de
eerste officiële erkenning voor huispersoneel. Het zijn
werknemers, geen vrijwillige hulpjes, met alle rechten
en plichten van dien. Cruciaal voor een weinig georganiseerde en onzichtbare groep.’
12 ¬ VISIE
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‘Het is overigens een misvatting dat
uitgebuit huispersoneel alleen in ambassades en in het kasteel van de baron
te vinden is. Het grootste deel van de
problemen komt voor bij de goed verdienende tweeverdieners, die goedkope
hulp willen in het huishouden.’

Werkpunten

‘Ten tweede moet er een nieuw systeem
worden uitgewerkt, naar analogie met
de dienstenchequesector, waar iedereen
onder één statuut kan worden ondergebracht, met ernstige contracten en een
goede sociale zekerheid.’
‘Ten derde moet diplomatiek huispersoneel beter beschermd worden. Zij zijn
geen werknemers van de ambassade
of van het land waar de ambassade
gevestigd is, maar privépersoneel van de
diplomaat. Na tien jaar moeten ze terug
naar hun land van oorsprong, vaak met
lege handen. Door de diplomatieke onschendbaarheid is het heel moeilijk om
tegen uitwassen op te treden. De politie
of andere overheidsdiensten mogen
trouwens ook niet zomaar een ambassade, residentie van een ambassadeur
of consulaat binnentreden, want dat is
geen Belgisch grondgebied.’

Kwetsbare au pairs
Ook voor de au pairs moet er
een verbeterd statuut komen,
zegt Garcia. ‘In theorie is dit
statuut er om jonge mensen de
kans te geven in een ander land
de taal te leren en een nieuwe
cultuur te ontdekken. In ruil voor
wat zakgeld help je een gastgezin in het huishouden, maximaal
twintig uur per week. In de praktijk
is de au-pairplaatsing een arbeidsmigratiekanaal geworden. Au pairs
werken voltijds als goedkope dienstboden – hun zakgeld bedraagt 450 euro
per maand, en vaak nog minder – en er
is helemaal geen tijd voor
culturele activiteiten.’
‘Omdat deze jonge
mensen inwonen
bij hun werkgever, zitten ze in
een heel kwetsbare positie. Het
gaat niet alleen
over niet-Europese
burgers, in feite zijn
Europese au pairs
een van de meest
uitgebuite groepen,
want zij worden
niet geregistreerd.
Niemand weet dat
ze hier zijn. Daardoor zijn ze een
heel kwetsbare
groep. Wij willen
dat au pairs eindelijk
een volwaardig arbeidsstatuut krijgen.’

Een au pair getuigt

‘Ik was zo veel bij de baby
dat hij niet meer bij zijn moeder
in de armen wilde’
Zes jaar geleden trok de 29-jarige Leidiane
Freitas* naar Europa. De Braziliaanse
werkte bij gezinnen in Ierland en Nederland,
maar bij een Vlaams gastgezin met een pasgeboren baby en een driejarig meisje liep
het grondig mis.
‘Mijn eerste indruk was goed. Ze vroegen
flexibiliteit, maar dat vond ik prima. Give
and take, klonk het. Toch had er meteen een
alarmbelletje moeten afgaan, want in dat
eerste gesprek maakten ze hun vorige au
pair met de grond gelijk.’
Leidiane zou deeltijds op de kinderen letten,
maar runde al snel het hele huishouden.
‘’s Nachts stond ik op om de baby te voeden.
Toen hij ziek werd, verzorgde ik hem. Ik was
zoveel bij de baby dat hij op een bepaald
moment begon te huilen als zijn moeder
hem wilde nemen. Dat verweet ze me. Zo
werd ik zelf besmet. Ik kreeg een erge longontsteking en moest naar het ziekenhuis.’
Daar kreeg Leidiane twee weken rust
voorgeschreven. Maar uit angst voor besmetting, meed de familie elk contact en
verbood haar om haar kamer te verlaten.
‘Ik kreeg twee weken lang niets te eten
of te drinken. Ik leefde op water van de
toiletlavabo en de drinkyoghurt die ik had
gekocht op doktersadvies. Ik genas niet
helemaal en drie weken later verlamde
een infectie de helft van mijn gezicht. Het

gastgezin gaf er niets om. De gastvader
schreeuwde dat ik me niet moest aanstellen, noemde mij ondankbaar en mijn thuisland een shithole.’
‘Ik had meteen naar een oorspecialist moeten gaan, maar de familiehuisdokter gaf
me niets en ik wist niet wat te doen’, zegt
Leidiane, die aan haar ziekte dertig procent
permanent gehoorverlies overhoudt. Toen
ze contact opnam met de vorige au pair van
het gastgezin, bleek zij een soortgelijke
ervaring te hebben gehad. Samen met haar
legde Leidiane een klacht neer bij de sociale
inspectie. Zo werd het gastgezin verplicht
om hen het achterstallige loon te betalen.’
‘Ik ken geen enkele au pair voor wie het
werk bij twintig uur per week bleef’, besluit
ze. ‘Als we ervaringen uitwisselen, heeft
België de slechtste reputatie. De werkuren
en de verloning zouden hier beter moeten
zijn, maar de gastgezinnen behandelen je
veel slechter. Het is geen uitwisselingsprogramma, maar een excuus voor goedkope
arbeid.’
*Leidiane Freitas is een schuilnaam,
haar identiteit is bekend op de redactie
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Burgerpanel.

ELKE MAAND LATEN DRIE LEZERS HUN LICHT SCHIJNEN OVER EEN NETELIGE KWESTIE
INTERVIEW AN-SOFIE BESSEMANS EN DOMINIC ZEHNDER

Om de winter door te komen

3 LEZERS

Linde volgt het vijfde jaar
humane wetenschappen
en woont in Vollezele.

Jessica werkt als verkoopster
en heeft Italiaanse roots.

Jan (54)
Jan is weduwnaar en werkt als
beleidsmedewerker.

EEN STELLING
,
Echte liefde vind je niet online’

HUN MENING

,
Linde: Op je hoede
,
voor gevaren
‘Uit ervaring weet ik dat hechte vriendschappen op het internet kunnen
ontstaan, dus ik vermoed dat hetzelfde
geldt voor liefdesrelaties. Natuurlijk
brengt een online contact bepaalde
risico’s met zich mee. Als je diegene met
wie je chat niet in levenden lijve hebt
ontmoet, bestaat het gevaar dat die persoon zich voordoet als iemand anders
dan hij is, of dat hij je vertrouwen tracht
te winnen om de verkeerde redenen en
het dan misbruikt. Ik denk dat je echte
liefde zowel on- als offline kan vinden,
maar dat je op je hoede moet zijn voor
de gevaren.’

,
Jessica: Ontmoetingen
buiten
, je eigen sociale
kring
‘Echte liefde kun je wél online vinden.
Steeds vaker hoor je dat mensen hun
partner via een app hebben gevonden,
voornamelijk via Tinder. Je leert er mensen van verschillende culturen kennen
en ontmoet daardoor personen die je
misschien niet zo snel in je eigen sociale
kring zou tegenkomen. Op het internet is
iedereen ook opener en is de drempel om
iemand aan te spreken lager dan op café.
De mensen durven dat tegenwoordig ook
niet meer zo, gewoon op een wildvreemde
persoon afstappen.’
‘Alleen zijn er soms gevaren aan verbonden. Kijk maar bijvoorbeeld naar het
MTV-programma Catfish. Daar ontmaskeren ze mensen die zich online als iemand
anders voordoen. Dat gebeurt wel af en toe
op datingapps. Maar dat mag je natuurlijk
niet tegenhouden om op het internet op
zoek te gaan naar een partner. Zolang je
maar het beste met elkaar voorhebt.’
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,
Jan: Voorbij
de foto
,
kijken
‘Vroeger zou ik eerder meewarig gekeken hebben naar online dating. Maar
na het overlijden van mijn vrouw heb ik
het toch even geprobeerd. Als 50-plusser
leek het me niet zo vanzelfsprekend
om een nieuwe partner op café of een
feestje te ontmoeten. Natuurlijk kom je
online veel rommel tegen: zowel in het
aanbod aan apps, als in profielen van
partners. Maar als je een beetje kritisch
voorbij de foto kijkt, dan kan het wel
werken.’
‘Mijn ervaring is dat het een plezante en
laagdrempelige manier is om mensen te
ontmoeten. Het zet de deur open naar
een eerste ontmoeting. En dan blijft
het gewoon dezelfde uitdaging om in
gesprekken elkaar te leren kennen en
eventueel een klik te ervaren.’

MAARTEN DE BOUW

Linde (16)

Jessica (24)

Een deel van onze politici gebruikt deze
menselijke problemen om hun dossiers
op tafel te leggen. Langetermijnoplossingen zoals het renoveren van huizen,

KURT LIEFSOONS

BART DEWAELE

Tienduizenden mensen zitten met grote kopzorgen nu de energietarieven opnieuw stijgen. Een steeds groter wordende groep gezinnen
zal dat deze winter in zijn portemonnee voelen. Het beleid spreekt in
dat geval van ‘energiearmoede’. De term dekt de harde realiteit niet.
In het ergste geval worden gas en elektriciteit gerantsoeneerd via een
budgetmeter. Dat betekent: kiezen of je warmte of licht hebt. Propere
kleren of een proper lichaam. Jezelf in de schulden werken om de
factuur te kunnen betalen.

Iedereen moet vooraf
overzicht krijgen van
de energieafrekening
het (begeleid) omschakelen naar groene
energie en het verminderen van het
energieverbruik komen daarbij aan
bod. Dat zijn waardevolle oplossingen.
Maar men betrekt in de discussie ook
ideologische debatten over de kernuitstap, gascentrales, de prijs van de
groenestroomcertificaten of de automatische indexering van de lonen.

forum

Deze gezinnen hebben daar vandaag
geen boodschap aan. Ze moeten nu
geholpen worden. Om de winter door te
komen. Ik zie enkele voorstellen voor de
korte termijn.
Tijdens corona werd de groep mensen
die gebruik kan maken van het sociaal tarief voor energie uitgebreid. We
steunen het voorstel om die periode te
verlengen. De prijsstijging is nu eenmaal
ook deels door COVID-19 te verklaren.
Deze verlenging moet minstens gelden
zolang de energieprijzen abnormaal
hoog blijven.
Ten tweede denken we dat iedereen bij
het begin van de winter een overzicht
moet krijgen van de potentiële afrekening aan het einde van de winter. En
dan meteen ook de keuze moet kunnen

maken om de maandelijkse voorschotten te verhogen.
Dat neemt niet weg dat de overheid
werk moet maken van een rechtvaardig
energiebeleid voor de lange termijn. En
snel. Het heroriënteren van de subsidies
en de premies voor woningrenovatie
en duurzaam energieverbruik richting
gezinnen met een laag inkomen is een
must. We hebben te weinig programma’s
voor mensen met weinig kapitaal. Dat
mag wel eens veranderen.

PETER WOUTERS,
Voorzitter beweging.net

MARJON MEIJER, Onderzoeker bij Reset.Vlaanderen

Een goed klimaat voor de zorg
Deze zomer werd ons land geteisterd door
overstromingen, niet veel verderop waren
hittegolven en bosbranden. Deze gevolgen
van de klimaatverandering zullen we steeds
vaker voelen. Net zoals bij de coronacrisis,
zullen de zorgverleners in de frontlinie
staan. Daar hebben we niet eens
rampen voor nodig. Hittestress maakt ook slachtoffers: in 2019 waren er in
België dagelijks zo’n 2 000
extra ziekenhuisopnames tijdens de hittegolf. Daarnaast zullen
ook nieuwe ziektes en
sociale ontwrichting
voortvloeien uit de kli-

maatverandering, wat meer en andere zorg
vraagt. Zijn we hier klaar voor? De werksituatie van zorgverleners is nu al vaak penibel.
Ze zweten in veelal oude gebouwen zonder
isolatie. De coronacrisis wees op een gebrek
aan middelen en capaciteit. Werkdruk, burnouts en personeelstekort vormen een groot
probleem, net als agressie op het werk.
Toch werken veel werknemers, zorginstellingen en lokale besturen vandaag al aan
klimaatadaptatie en het tegengaan van
klimaatverandering, wat een positief effect
kan hebben op werkbaar werk en warme
zorg. Zo ijverde de vakbond bij UZ Gent voor
drinkfonteinen en duurzaam geproduceerde,
frisse uniformen. De vensters van wzc Boog-

huys in Leuven filteren daglicht zodat kunstlicht overbodig is en de binnentemperatuur
wordt beheerst. Het AZ Sint-Lucas in Brugge
heeft wachtkamers in de natuur. Familiehulp
maakt minder kilometers door samen te
werken met andere thuiszorgorganisaties.
Als we niet willen dat zorgpersoneel en
zorgbehoevenden diep in de problemen
komen, moeten werkgevers en overheden
dringend grootschalig op dit soort oplossingen inzetten. Geïnformeerd personeel is via
vakbonden uitstekend geplaatst om de dialoog hierover aan te gaan. Dit najaar gaat de
milieubeweging volop mobiliseren. Tijd voor
een flinke dosis Witte Woede bij de volgende
klimaatbetoging op 10 oktober?

Wil je zelf ook iets kwijt aan de redactie? Mail naar lezersbrieven@visie.be
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JONG GELEERD

WK Loopfietsen
Deze jonge fietsertjes namen net
deel aan het WK Loopfietsen. Een
officiële olympische discipline is
het jammer genoeg nog niet. Het
initiatief kwam van Gezinssport
Vlaanderen, de sportdienst van de
Gezinsbond, naar aanleiding van het
WK Wielrennen in ons land.
Met het WK Loopfietsen, dat verspreid over de maand september
op verschillende locaties werd
georganiseerd, wil de organisatie
kinderen en gezinnen aanzetten tot
meer (samen) bewegen. Na afloop
ontving het ganse peloton een
prachtige medaille en een diploma.
Het plezier primeert.
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Uit ervaring. De internettechnieker

Kort.

ELKE MAAND LATEN WE IEMAND AAN HET WOORD DIE VANUIT ZIJN OF HAAR WERK
NAAR DE WERELD KIJKT. DEZE MAAND IS DAT INTERNETTECHNIEKER KAREL.
TERUG NAAR WERK

Coördinatoren begeleiden
langdurig zieken

‘Werken in de hoek
waar de vijf honden
hun drollen achterlaten’
daar enkele maanden later opnieuw om
het nog eens op te lossen.’

¬ Tekst Nils De Neubourg ¬ Illustratie Peter Goes

I

k ben gewoon een foutenzoeker.
Als één van de 54 techniekers word
ik over het hele land naar klanten
gestuurd om te zoeken naar de
oorzaak van internetproblemen.’ Al
vroeg had Karel* door dat digitalisering
geen kortstondige hype was. ‘In 1991
ontdekte ik het internet, al was dat nog
een internet avant la lettre. Ik stuurde
mijn in Amerika werkende neef af en
toe een fax met nieuws. Maar door het
tijdsverschil maakte die fax hem iedere
keer wakker. Stuur mij toch gewoon met de
computer een briefke via de telefoonlijn, zei
hij. Dat was mijn eerste contact met het
begrip internet en e-mail.’

Basiskennis op school
‘Eigenlijk ben ik ingenieur-uurwerkmaker. Na verschillende inbraken heb ik
mijn juwelierszaak gesloten en ben ik
als technicus aan de slag gegaan bij Telenet. Dat was voor iedereen nieuw eind
jaren negentig, niemand was er echt
voor opgeleid. Dankzij mijn praktische
ervaring en als liefhebber van de hoogfrequentieradio en elektronica slaagde
ik voor mijn toegangsproef.’
Daarna ging het snel, kijkt Karel nu
terug op die periode. ‘Na enkele jaren

Je sluipt dan stil door
dat huis om de telefoon
weer aan de praat te
krijgen terwijl heel de
familie samen rouwt
¬ INTERNETTECHNIEKER KAREL
18 ¬ VISIE

‘Wat het probleem of de oorzaak ook
is, ik probeer het op te lossen. Vrienden weten mij natuurlijk ook te vinden
met hun problemen. Mijn vrouw heeft
ondertussen wel al een grens getrokken,
want zelf zou ik er dag en nacht mee
bezig kunnen zijn. Dat komt ook omdat
dat het mooiste aspect aan mijn job is:
ik kan mensen helpen.’

kwam er ook digitale
televisie bij.’ Maar als
het voor een techneut
als Karel al snel ging, wat
betekent dat dan voor
anderen? ‘Mensen hebben
onvoldoende technische
kennis. Klanten reageren
al verbaasd als de slechte
kwaliteit van hun televisiebeeld te maken blijkt
te hebben met een slechte
internetverbinding of een zwak
signaal. Op school een basiskennis
meegeven zou heel veel mensen vooruithelpen. Dat zagen we ook tijdens de
coronaperiode: niet iedereen kon mee
met het online werken.’
‘Een deel van het oplossen van
problemen is het uitvragen van de klant’, vertelt Karel. Daarvoor
heeft hij ook een goede reden, want niet
zelden ligt de oorzaak
van een probleem
bij die klant zelf.
‘Mensen vertellen me
doodleuk dat ze ergens een
signaal hebben afgetakt met een
tussenstukje. Nadien zijn ze verbaasd
dat de tv het slecht doet. Of ze laten
de poes gewoon op de modem plassen.
Aan die modem hing natuurlijk wel een
geurtje. Die heeft daarna niet lang in
mijn bestelwagen gelegen.’ (lacht)

Beter weten
Anderzijds zijn er volgens Karel ook
klanten die wel beschikken over een
grondige kennis van techniek, of beter:

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke
(Vooruit) wil op termijn ieder jaar 24 000 langdurig
zieken opnieuw aan het werk helpen. Daarvoor zullen
via de ziekenfondsen ‘Terug naar werk’-coördinatoren
ingeschakeld worden om die mensen te begeleiden.

Al zijn daar ook voor Karel grenzen
aan. ‘Door een gebrek aan properheid heb ik al geweigerd ergens
binnen te stappen. Soms besef je
het ook te laat en zou je in een
hoek moeten werken waar de
vijf honden hun drollen achterlaten. Ik kreeg daarna zelfs
een waarschuwing omdat ik
die opdracht heb geweigerd.
Gelukkig had ik stiekem wat
foto’s gemaakt. Die heb ik
teruggestuurd. Niets meer
over gehoord daarna.’ (lacht)

klanten die dat denken. ‘Dan weten ze
het beter dan de technieker. Zou je dat
niet anders doen, hoor ik dan terwijl ik
bezig ben. Ik geef klanten ook altijd wat
uitleg als ik de storing gevonden heb.
Soms zou ik dat beter niet doen, want
het zijn diezelfde mensen die dan later
aan de installatie prutsen. Vaak sta ik

Soms zijn de werkomstandigheden eerder ongemakkelijk dan vies, herinnert
Karel zich. ‘Ik kreeg een
heel dringende oproep. Ik
dacht: een zelfstandige die
niet kan werken zonder telefoon. Maar ik kwam aan bij een gewoon
huis. Een van de bewoners was net
overleden, maar ze konden niemand
bereiken. Je sluipt dan stil door dat
huis om de telefoon weer aan de praat
te krijgen terwijl heel de familie daar
samen rouwt.’
*Karel is een schuilnaam

België telt ongeveer 500 000 langdurig zieken. Volgens
internationale schattingen wil en kan tien procent
van hen opnieuw de arbeidsmarkt betreden. Maar
dat lukt niet altijd even vlot. De coördinatoren
kunnen de gesprekken met de huidige werkgever
helpen opstarten of, indien nodig, de langdurig zieke
werknemer helpen een opleiding te vinden om een
nieuwe functie op te nemen. ‘Zinvol werk draagt bij
tot de gezondheid’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp,
die het initiatief volop ondersteunt. ‘Maar het zal ook
nodig zijn om preventief in te zetten op welzijn op de
werkvloer.’
Dat beaamt ook Stijn Gryp van het ACV. ‘Voorkomen
dat mensen uitvallen door werkbaar werk te realiseren is van groot belang. Maar ook bij de re-integratie
is een belangrijke rol weggelegd voor de werkgevers.
Want vaak schort het vandaag nog aan aangepast
werk of een aangepaste organisatie van het werk.’

Vacatures
ACV zoekt
• Twee stafmedewerkers met juridische feeling
(vormingsdienst)
~ Meer info: www.hetacv.be/vacatures

Vokans zoekt
• Poets- en strijkfanaat
~ Meer info: www.vokans.be/werken-bij-vokans

CM zoekt
•
•
•
•
•

Employer Branding Specialist
HR Adviseur functieclassificatie
HR Adviseur – Organisatieontwikkeling
Teamverantwoordelijke HR & Talent Management
Coördinator premie- en rappelbeheer
verzekeringen
• Verantwoordelijke Productbeheer CM-Diensten
en -Voordelen
~ Meer info: www.cmjobs.be

ACV-Openbare Diensten zoekt
• Vakbondsverantwoordelijken Vlaamse
overheidsdiensten, federale overheidsdiensten,
De Lijn en privébusbedrijven Oost- en
West-Vlaanderen
~ Meer info: www.hetacv.be/vacatures
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Cultuur. Museumpas in beeld

EXPO HERFSTKLEPPERS

Talentenjacht

Aan de slag
MuseumPASSmusées is op
zoek naar onbekend artistiek
talent. Ben jij in je vrije tijd
bezig met tekenen, schilderen,
fotografie of graveren? Stuur
dan je strafste creatie op en
maak kans op een plek in een
echt museum. Het publiek en
de musea bepalen wie een plek
wint. Ben je zelf geen krak in
kunst, maar denk je meteen
aan je schilderende tante,
kunstige collega of
die ene vriend die
steengoede foto’s
neemt? Breng ze op
de hoogte. De Nationale Expo kun je
bezichtigen tijdens
de kerstvakantie in
15 Belgische musea.

© HANNA MOON

1.

2.

Na drie jaar renovatie heropent ModeMuseum
Antwerpen (MoMu) met een reeks tentoonstellingen en festiviteiten over de hele stad. Onder
de noemer ‘Mode 2.021’ daagt het museum
de bezoeker uit om bekende modebeelden in
vraag te stellen.
Maak in je agenda ook plaats voor BOZAR
in Brussel, want iconisch kunstenaar David
Hockney komt naar België. Met niet een, maar
twéé tentoonstellingen. Reis door zijn carrière
van de Swinging Sixties tot de recentste
iPad-schetsen.

3.

~ www.nationaleexpo.be.

3 jaar Museumpas

Korting voor leden van ACV
en Pasar

Sudoku

~ www.museumpas.be
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4 7
8

8

6

4 3

7

6

1
4 2 1
5
8 6
9
8
9
5
2
7
6 3
1 2

Met de museumpas bezoek je een jaar lang, wanneer
en hoe vaak je wil, meer dan 200 Belgische musea.
Dankzij het ACV en Pasar krijg je zelfs tien procent
korting. Zo kost de pas slechts 53,10 in plaats van 59
euro. Het grootste museumabonnement van het land
bestaat drie jaar en om dat te vieren, deelt het cadeaus uit aan alle pashouders. Van een gratis glaasje
cava bij Texture tot feestjes in Villa Empain en een niet
te missen stuk taart in Veurne.
~ www.museumpas.be
~ www.pasar.be/ACV

© De Puzzelaar
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Comedian en presentator

Jan
Jaap

van
der Wal

gevat
in 5
woorden

(Hard) werken
‘Om hier als niet-Vlaming vaste voet aan de
grond te krijgen en geaccepteerd te worden,
heb ik hard moeten werken. Dat bedoel ik
letterlijk, maar ook figuurlijk. Want je merkt
dat er dingen blijven schuren. Vlamingen
en Nederlanders komen misschien zeventig
tot tachtig procent overeen, maar je botst
toch af en toe op zaken waarover je elkaar
niet helemaal begrijpt. In kleine dingen
blijkt er toch een verschil te zitten. Dan
frons je je wenkbrauwen en vraag je je af
hoe en of je ergens op reageert. Ook dat is
hard werken.’

Traan
‘M’n vierjarig zoontje gaat voor het eerst écht
naar school. Als je hem dan vol spanning en onzekerheden aan het hek moet achterlaten, loop
je toch met een traan in je oog weer naar huis.
Dan ben je nerveus tot je hem ’s middags weer
kunt ophalen. Pas wanneer hij enthousiast en
rennend de school verlaat, kun je eindelijk zelf
weer even ontspannen.’

Serieus
‘Ik ben nogal politiek geëngageerd. Politici denken
soms dat ik hen niet serieus neem, maar dat is wel
zo. Beleid is een belangrijke en serieuze taak. Maar
ik heb het wel moeilijk met politici die zich hun
belangrijke taak niet aantrekken en zich dwaas
gedragen om in de gunst van de kiezer te vallen. Je
hoeft niet met ontbloot bovenlijf op Instagram te
verschijnen, doe gewoon je werk en maak beleid.
Daarnaast voelt het net alsof politici óns niet serieus nemen, door leugens te verspreiden of rond de
pot te draaien. Ze doen alleszins hun best om me
iedere dag weer even boos te maken.’ (lacht)

Luisteren
‘Ik ben een goede luisteraar, in de brede zin van het woord. Ik hoor
wat er leeft in een samenleving. Als Hollander slaag ik er zo in
Vlaanderen wat te begrijpen en er humor over te maken. Ook in een
persoonlijk gesprek probeer ik te luisteren naar wat mensen me
vertellen. In groep ben ik daarom vaak stil, maar dan ben ik echt aan
het luisteren. Dat verwachten mensen niet. Ze denken van mij dat ik
als comedian heel de tijd praat en aandacht wil. Soms is dat ook zo,
maar een goede comedian haalt het materiaal uit het leven om zich
heen. De grootste functie van humor is mensen een spiegel voorhouden, maar daarvoor moet je zelf eerst dingen zien en horen.’

Nuance
‘Als je humor maakt, moet je de tegengestelden zoeken.
Als het in de samenleving allemaal wat te gezapig wordt,
zoek je de extremen op. En als het te extreem wordt, zoek
je als comedian net de nuance. In die nuance ligt vaak de
oplossing, maar zelden de vette krantenkop waarop we
klikken of de grap waarover de mensen het de volgende
dag nog hebben. Voor mij betekent dat dus ook een evenwicht zoeken tussen mijn werk en m’n persoonlijk leven
waar de oplossingen ook in die nuance liggen.’

¬ Tekst Nils De Neubourg ¬ Foto ID / Stefaan Temmerman

