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BL AD ME T EEN MENING VOOR EEN WERELD IN BEWEGING
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Wat
nodig is
Een dak boven je hoofd is een
basisbehoefte. Dat zorgt voor
rust in je hoofd. Maar ook praten
over wat binnen in je stormt
is een noodzaak.
Bijna 1 op de 5 Vlaamse jongeren
worstelt met mentale stoornissen.
Soms is psychologische hulp
voor hen moeilijk bereikbaar.
Hoe vroeger zo’n jongere hulp krijgt,
hoe groter de kans op beterschap.
Willen we dat niet allemaal?
Veel leesplezier!
We zijn benieuwd naar jullie reacties.
Mail naar lezers@visieredactie.be
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Tribune
spelers
Foto ID / Maarten De Bouw

of langer in ons hoofd hangen. Onderstaande foto sprak tot

Z

de verbeelding van Marc Leemans, voorzitter ACV.

e proberen het eigen publiek te
verwennen, ter meerdere glorie van
zichzelf. Gaan altijd voor de eigen
kans. Zijn zelden efficiënt. Zorgen
even voor spektakel, dat wel. Maar vroeg of
laat worden toeschouwers en ploegmaats het
zoveelste hakje of getelefoneerde dribbel
moe. Op termijn drijft de inzet van de ploeg
en het belang van het resultaat altijd boven.
‘Tribunespelers’, dat is de enige manier
waarop je een paar bizarre uitkomsten van
het begrotingsconclaaf kunt uitleggen. De
door financiële en andere schandalen
geplaagde voetbalsector, die toch kan blijven

rekenen op fiscale verwennerij. Iedere euro
die in dat putje verdwijnt, moet door een
hardwerkende supporter opgehoest worden.
Mensen die in een klein bedrijf werken en
voor een dag ziekte toch nog een briefje
moeten vragen aan de dokter. Terwijl
kmo-werkgevers altijd beweren dat ze zo
dicht bij hun personeel staan dat ze haast
familie zijn. De fiscale ondersteuning van de
federale staat voor wie een tweede of
volgende woning verwerft die blijft bestaan.
Terwijl heel veel jonge mensen amper een
eerste en enige huis kunnen verwerven. De
vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen

voor eerste aanwervingen die toch behouden
blijft. Ondanks een gezamenlijk advies van
werkgeversorganisaties en vakbonden om dit
af te bouwen, nadat allerlei misbruiken aan
de oppervlakte waren gekomen.
Het resultaat van dit soort besluitvorming is
nefast. Het zorgt voor veel wrevel in een
ploeg. Stoot meer en meer toeschouwers
tegen de borst. En voor je het weet, is er
heibel in de ploeg en de eigen tribune leeg. Er
komt voor de regering gelukkig nog een
verlenging, met de aangekondigde fiscale
hervorming. Hopelijk worden de open
doelkansen dan niet gemist.
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Actueel. Federale begroting

’Streng op de
arbeidsmarkt,
laks in de
fiscale boetiek’
> Een buitenverblijf kopen levert nog steeds een belastingvoordeel op, voor wie het zich kan veroorloven

Na slopende onderhandelingen wist de Vivaldiregering van premier
Alexander De Croo op het nippertje een begrotingsakkoord rond te
krijgen. Hoewel het akkoord positieve punten bevat, merken Marc
Leemans en Luc Van Gorp ook een aantal valse noten op.
¬ Tekst Dominic Zehnder ¬ Foto ID / Franky Verdickt

P

remier Alexander De Croo (Open
VLD) opende het parlementair
jaar op 12 oktober op triomfantelijke wijze. Enkele uren voor
de traditionele State of the union-speech
bereikte hij samen met zijn ministers een
akkoord over de begroting voor volgend
jaar. ‘Het plaatje dat werd gepresenteerd
bevat zeker positieve zaken, zoals de vergroening en de aanpak van de energieprijzen’, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans.
Zo wordt de uit de pan swingende
energiefactuur aangepakt voor de lagere
inkomens. Daarvoor wordt de uitbreiding
van het sociaal tarief verlengd tot ten
minste april 2022 en komt er een eenmalige winterbonus op energie. Door de btw
op energie om te vormen tot accijnzen,
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bespaart ook een gemiddeld huishouden
tot 50 euro op jaarbasis.

Verstandig investeren
De koopkracht van heel wat gezinnen gaat
er een klein beetje op vooruit doordat de
bijzondere sociale bijdrage de komende jaren stelselmatig wordt afgeschaft én wordt
gecompenseerd. ‘Dat is één van de veranderingen, weliswaar hoogst onvoldoende,
die doorgevoerd worden om de loon- en
promotieval eindelijk weg te werken. Zo
krijgen de laagste lonen een broodnodig
duwtje in de rug. Een zaak waar we al lang
voor ijverden’, aldus Leemans.
‘Na jaren van stilstand durft de federale
regering ook weer de kaart van de inves-

teringen te trekken. Zo wordt de economische heropleving juist ondersteund,
in plaats van ze dood te knijpen met
doorgedreven saneringen.’ Verder probeert
de regering het gebruik van het vliegtuig
voor korte afstanden van maximaal 500
km te ontraden met een vliegtaks. Volgens
Leemans is ook dat een stap in de goede
richting. ‘Hoewel de concrete uitwerking
nog niet volledig duidelijk is, is het wel
een belangrijke eerste stap. Maar om korte
vluchten duurzaam te ontraden is naast
een vliegtaks ook dringend een investering
in goedkoper en beter uitgewerkt internationaal treinverkeer nodig.’

Stigmatisering
Een van de meest bekritiseerde beslissingen is de aanpak van de langdurig
zieken. Wie weigert mee te werken met de
re-integratietrajecten kan 2,5 procent van
zijn uitkering verliezen. ‘Het is bijzonder
jammer dat daar voor de langdurig zieke
sancties tegenover staan. Het creëert een
sfeer van wantrouwen over de re-integratietrajecten die nergens voor nodig is.

Actueel.

Stigmatisering draagt niet bij tot betere
gezondheid’, klinkt het bij CM-voorzitter
Luc Van Gorp.
Volgens Van Gorp is het veel effectiever
om in te zetten op werkbaar en leefbaar
werk dat moet voorkomen dat mensen
langdurig ziek worden. ‘De meeste langdurig zieken zouden niets liever willen dan
opnieuw aan de slag te gaan. Dreigen met
sancties is dan ook nergens voor nodig.
Wij hopen dan ook op een grondige evaluatie van deze maatregel.’
‘Er worden zeker stappen gezet in de juiste
richting. Dat de federale regering sterk wil
inzetten op de re-integratie van langdurig
zieken en daarbij uitgaat van een gedeelde
verantwoordelijkheid van alle betrokken
partners, is een positieve evolutie. De
focus zal daarbij meer komen te liggen op
wat mensen wel nog kunnen.’

Rode kaart
Op voorhand vloeide in de pers al rijkelijk
inkt over het verdwijnen van de fiscale
voordelen voor tweede verblijven en de
hogere RSZ-bijdragen voor topsporters.
Maar Vivaldi slaat op dat punt de bal
grondig mis volgens Marc Leemans: ‘We
hadden gehoopt dat er eindelijk iets gedaan zou worden aan de diverse belastingvoordelen en fiscale koterijen, zoals het
fiscaal voordeel voor tweede woningen en
de ontsporing van de auteursrechten en
warrants.’
Het enige wat van dat voorstel overblijft
is een symbolische vermindering van de
RSZ-korting voor topsporters. ‘Dat er geen
enkele maatregel genomen is tegen fiscale
ongelijkheid is doodjammer. Zeker na de
recente onthullingen in de Pandora-papers. De zwaksten op de arbeidsmarkt
viseren en de sterksten in de fiscale boetiek soigneren getuigt van grote afstand
met de gewone burger. We kunnen alleen
maar hopen dat de laatste onderhandelingsnacht gewoon wat kort was en dat
de regering hier echt werk van maakt met
de aangekondigde fiscale hervorming’,
besluit Leemans.

Om het leven als gepensioneerde betaalbaar te houden,
wordt nadrukkelijk naar de andere vormen van pensioen
gekeken. Alleen zijn andere manieren van sparen voor de
oude dag heel ongelijk verdeeld. Een aanvullend pensioen
tussen 200 000 en 8 miljoen euro blijkt niet ongewoon.
Maar voor de gewone man blijft er 443 euro over, als die al
een aanvullend pensioen heeft.
¬ Tekst Nils De Neubourg

AANVULLEND PENSIOEN

Van jackpot tot

aalmoes

E

xtra pensioeninkomsten
kun je opbouwen met
een aanvullend pensioen via de werkgever.
Dat is de zogenaamde tweede
pensioenpijler. Al is dat is niet
iedereen gegeven, want niet alle
werkgevers bieden een aanvullend pensioen.
Dat laatste concludeerde overheidsorganisatie Sigedis onlangs.
Bij de laagste lonen bouwt slechts
een op de drie werknemers een
aanvullend pensioen op. Bij de
hoogste lonen is dat 87 procent.
Maar ook het bedrag dat als
aanvullend pensioen opgebouwd
wordt, stijgt naarmate het loon
toeneemt. Een laag loon blijft je
dus ook na je pensioen achtervolgen.
Ook het Rekenhof stelde dat eind
vorig jaar in een andere ontnuchterende studie vast. Hoewel
driekwart van de beroepsbevolking een aanvullend pensioen
opbouwt, levert het voor een deel
van hen op de pensioenleeftijd
slechts een habbekrats op. Een op
de tien mensen die de pensioenleeftijd nadert heeft tijdens een
hele loopbaan amper 443 euro of

minder bij elkaar kunnen sparen.
Aan de andere kant kan een op
de tien werknemers rekenen op
een spaarpot tussen 200 000 euro
en 8 miljoen euro als aanvullend
pensioen.
Beide overheidsinstellingen
komen dus tot dezelfde conclusie: het aanvullend pensioen is
zeer ongelijk verdeeld. Vooral de
hoogste lonen genieten ervan
en kunnen na het pensioen
terugvallen op een comfortabele
regeling. Geen hoog loon? Dan
spaar je op een hele loopbaan
misschien amper de administratiekosten samen.
Politiek leek er eind augustus
eindelijk wat te bewegen. Maar
liberale partijen lieten al meteen
verstaan niet te willen raken aan
het bestaande systeem en de
scheefgetrokken situatie van de
aanvullende pensioenen. Minister van Pensioenen Lalieux (PS)
schopte daarop de bal naar de
sociale partners.
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Knipsels. Voorgesneden

WERKLOOSHEID

Uitkeringen
dalen abrupt

Geen voorschrift meer nodig
Sinds begin deze maand kan iedereen
zonder voorschrift een griepvaccin bij de
apotheker ophalen. Je huisarts kan het
vaccin dan toedienen. Sommige doelgroepen krijgen een tegemoetkoming voor het
vaccin. Het gaat onder meer om zwangere
vrouwen, mensen die werken in de gezondheidssector of mensen ouder dan 50.
Zonder tegemoetkoming van de ziekteverzekering betaal je voor een griepvaccin
ongeveer 16 euro.
~ www.cm.be/griepvaccin

GERIDDERD

Grenzeloze inzet
Jos Poukens van de dienst Grensarbeid bij
ACV in Limburg werd op 8 oktober 2021
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke erkenning uit
Nederland, die zeer uitzonderlijk wordt
toegekend, is een blijk van waardering
voor de dienstverlening en de expertise
van de dienst grensarbeid van het ACV.
De afgelopen 25 jaar zetten vakbondsman
Jos en zijn team zich in voor duizenden
grensarbeiders.

W

ie volledig werkloos is en
een uitkering ontvangt,
ziet die straks weer elke
drie maanden zakken. Om mensen
niet massaal in armoede te storten,
bevroor de regering
vanaf april 2020 de
uitkeringen van
volledig werklozen.
Maar die maatregel
stopte op 30 september 2021. Wie tijdens
de coronacrisis een
inschakelingsuitkering ontving (die
krijg je normaal
hoogstens 3 jaar
lang) werd 18
maanden ontzien,
maar ook daar komt
een einde aan. ‘Dat

de degressiviteit zo bruusk hervat
wordt, zal voor veel gezinnen een
schok zijn’, voorspelt Koen Meesters,
nationaal secretaris bij ACV. ‘Wij zijn
steeds een koele minnaar geweest van
dit systeem. Een job
zoeken vergt
financiële én
mentale ademruimte. Met uitkeringen
die onder de
armoedegrens liggen,
is die ruimte er niet.’

KLIMAATCRISIS

Brussels
klimaat drukt
op Glasgow

O

© VICKY JANS

p zondag 10 oktober pikte de Klimaatcoalitie, waar ACV, CM en beweging.net deel
van uitmaken, de klimaatmars weer op.
De actievoerders willen de klimaatcrisis bovenaan de politieke agenda. Maar de overheden doen
niet genoeg. In juni 2021 nog veroordeelde de
Brusselse rechtbank van eerste aanleg de Belgische overheden voor hun nalatig klimaatbeleid.
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‘Aan de vooravond van de klimaatconferentie van
Glasgow (van 31 oktober tot 12 november) willen
we een krachtig signaal geven voor solidaire,
duurzame en eerlijke wereld’, klinkt het bij Mathieu Verjans, nationaal secretaris van ACV. ‘Met
de manifestatie verhogen we de druk op onderhandelaars die binnenkort in Glasgow nieuwe
afspraken moeten maken om een klimaatramp
af te wenden.’

© ID / TIM DIRVEN

GRIEP HAAL JE VACCIN

Voor wie tijdelijk
werkloos is wegens
overmacht door
corona, worden de
steunmaatregelen
wel nog verlengd tot
31 december.

© ID/ KRIS VAN EXEL

Vrouwen worden snel
als flauw bevonden,
want ‘je moet daar toch
tegen kunnen?’. Maar
seksistische praat is
vernederend, het maakt
je kleiner.

LEEFLOON

Als hulp controle wordt
Een leefloon onder meer en meer
voorwaarden. Daarvoor waarschuwt
het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding. Met het Geïndividualiseerd
Project Maatschappelijke Integratie
(GPMI) wil de overheid mensen met
een leefloon beter begeleiden. Maar de
grens tussen begeleiding en controle
is dun, zegt de organisatie. Mensen
die als allerlaatste strohalm een
leefloon krijgen, dreigen die ook nog
te verliezen door onrealistische eisen.
Sinds 2016 moeten niet alleen min
25-jarigen maar ook nieuwe aanvragers van een leefloon verplicht een

GPMI volgen. Het netwerk maakt
nu enkele jaren later de balans op.
Een geïndividualiseerd project komt in
de praktijk vaak neer op een contract,
opgelegd door OCMW’s. Daarbij ligt de
focus vooral op sancties en verplichtingen, eerder dan het samen zoeken
naar een duurzame oplossing. ‘De
relatie tussen sociaal assistent en
leefloongerechtigde, is geen relatie van
begeleiding – het is een machtsrelatie.
Ze stellen een GPMI op om het dossier
in orde te maken, daarna hoor je er
niets meer van, en als iets niet in orde
is, sanctioneren ze.’ Zo tekent de netwerkorganisatie een getuigenis op.

ZORGKAS 20 JAAR

Steeds meer mensen met
zorgnood krijgen toelage

FOTOGRAFE EN TELEVISIEMAAKSTER
LIEVE BLANCQUAERT

T

in TeVeBlad (12/10)

wintig jaar geleden werd de
Vlaamse zorgverzekering
opgericht. Elke Vlaming ouder
dan 25 jaar betaalt jaarlijks een zorgpremie van 54 euro. Mensen die in
Brussel wonen, kunnen kiezen of ze
de zorgpremie betalen. Met dat geld
helpen de zorgkassen mensen die
met hoge zorgkosten geconfronteerd
worden. Richtte de Vlaamse zorgverzekering zich aanvankelijk enkel
op mensen die thuis veel zorg nodig

hadden, dan breidde ze later uit naar
mensen in woonzorgcentra. In 2016
werd de zorgverzekering als zorgbudget opgenomen in de Vlaamse sociale
bescherming.
Er werden ook vergoedingen toegevoegd voor ouderen met een zorgnood,
personen met een handicap en mensen die mobiliteitshulpmiddelen nodig
hebben. In 2019 kregen bijna 271 000
mensen een zorgbudget. Bij de start in
2001 waren dat er nog 104 000.

HET CIJFER

© ID / BART DEWAELE

78%

van de huishoudhulpen stelt een doktersbezoek uit. De lonen in de dienstenchequesector zijn zo laag dat werknemers vaak besparen op doktersbezoeken
en noodzakelijke geneesmiddelen, zo blijkt uit een enquête van ACV Voeding
en Diensten, waar 1 335 huishoudhulpen aan deelnamen. Het uurloon van een
huishoudhulp bedraagt maximaal 12,06 euro en 90 procent van de huishoudhulpen werkt deeltijds. Vaak gaat het om alleenstaande vrouwen met kinderen. Werkgevers en subsidiërende overheden moeten een tandje bijsteken om
de inkomens en de gezondheid van huishoudhulpen te verbeteren, vindt ACV
Voeding en Diensten.
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Verhaal. Geestelijke gezondheidszorg
FRANK SCHILLEWAERT (64) WIL PSYCHISCHE HULP
TOEGANKELIJKER MAKEN

‘In vergelijking
met het buitenland
investeren we
weinig in geestelijke
gezondheidszorg’

8 ¬ VISIE

‘Vanaf 1 september kan iedereen voor 11 euro naar de psycholoog’,
kopten de kranten afgelopen zomer. Maar zo’n vaart liep het niet.
Een communicatief hindernissenparcours en een klacht bij de Raad
van State later dobbert die belofte in troebel water. ‘Als we halfweg
volgend jaar van start kunnen gaan, zal ik zeer tevreden zijn.’
¬ Tekst Simon Bellens ¬ Foto James Arthur

O

nbegrijpelijk’, kijkt Frank
Schillewaert terug op de plotse
berichtgeving dat iedereen vanaf
1 september voor elf euro op
consultatie kon. ‘Mensen belden om hun
afspraak in augustus af te zeggen en vanaf
september terug te komen. Maar voorlopig
kost dat nog steeds zestig euro … Demotiverend. Zover staan we nog niet.’
Als algemeen directeur van het centrum
voor geestelijke gezondheidszorg (CGG)
Noord-West-Vlaanderen staat Schillewaert
dicht bij de plannen van de federale rege-

CGG
WAT DOET EEN
CENTRUM VOOR
GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG?
Een centrum voor geestelijke
gezondheidszorg (CGG) zet
specifiek in op mensen met
ernstige psychische problemen.
Ze ondersteunen ook andere
organisaties zoals de Bijzondere
Jeugdzorg, gevangenissen,
verzorgingstehuizen, of CAW’s.
Vlaanderen en Brussel hebben
19 centra voor geestelijke gezondheidszorg.

ring. Een nieuwe conventie voor ‘psychologische ondersteuning in de eerste lijn’ moet
het mogelijk maken om, zonder doorverwijzing van een arts, acht (of in uitzonderlijke gevallen twintig) sessies van elf euro
bij een geconventioneerd psycholoog of
orthopedagoog te volgen. Federaal minister
van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke
(Vooruit) maakte daarvoor ruim 150 miljoen
euro vrij. Het is nu aan de regionale Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg om te
zorgen voor de praktische organisatie.
Die toegenomen politieke aandacht voor
mentaal welzijn en extra middelen zijn een
grote stap voorwaarts, vindt Schillewaert,
die in zijn regio de stuurgroep voorzit die de
conventie moet uitrollen. ‘Ongeveer zestig
procent van de mensen met eerder klassieke mentale problemen, zoals alcoholverslaving, depressie of angststoornissen, krijgt
geen hulp in dit land. Omgekeerd krijgt een
kleine groep eigenlijk te veel zorg: zodra je
in behandeling komt, laat men patiënten
nauwelijks nog los. Dat contrast tussen die
zogenaamde unmet (onbehandelde, red.)
en overmet need (overbehandelde behoefte, red.) pakt de conventie eindelijk aan.
De terugbetaling is daarvoor slechts een
instrument.’

Het is vooral de bedoeling om de
mentale gezondheidszorg efficiënter
te organiseren?
‘Dat is een beetje een vies woord, maar in
gezondheidseconomische termen kan je

dat zo zeggen. 19 procent van de Vlaamse
jongeren tot 17 jaar worstelt met mentale
stoornissen. Hoe vroeger men kan ingrijpen, hoe meer winst men boekt in levenskwaliteit en een uitval op lange termijn
vermijdt, van werk en relaties tot lichamelijke klachten.’
‘In vergelijking met het buitenland investeren wij relatief weinig in onze geestelijke
gezondheidszorg, zeker in verhouding tot
de lichamelijke zorg. Daarbinnen investeren we dan weer nogal veel in zeer gespecialiseerde residentiële zorg. Maar die kleine,
erg zieke groep hoeft misschien geen leven
lang in een ziekenhuis te verblijven. De
bijkomende middelen via de conventie
maken het mogelijk om veel meer in te
zetten op de eerstelijnszorg, het dichtst bij
de mensen.’

Deontologie of drogreden
Toch werden de plannen van minister
Vandenbroucke niet overal op gejuich
onthaald. Vier beroepsverenigingen van
psychologen trokken in september naar de
Raad van State, omdat ze zich niet konden
vinden in de voorwaarden van de conventie. Die verplicht psychologen onder meer
een ‘functioneel bilan’ op te maken van de
toestand van de patiënt, en dat te delen
met een huisarts of psychiater als een van
de voorwaarden voor terugbetaling. In strijd
met het beroepsgeheim, klonk het.
‘Flauwekul’, aldus Schillewaert. ‘De onbeantwoorde zorgbehoefte ligt juist voor
een groot deel bij een doelgroep die geen
vertrouwde band heeft met de gezondheidszorg. Het is toch net goede zorg om
die mensen in contact te brengen met minstens een huisarts en in overleg te bepalen
welke zorg nodig is, overigens altijd met
instemming van de patiënt?’

Zet die verplichte communicatie geen
klem op de vertrouwensrelatie tussen
psycholoog en patiënt?
‘Waarom zou die daardoor in het gedrang
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moeten komen? Soms zoeken adolescenten bij dit CGG hulp zonder medeweten van hun ouders. Heel snel zullen wij
voorleggen dat we toch met de ouders of
opvoeder in dialoog zullen willen gaan:
Hoe pakken we dat aan? Als ze dat ultiem
niet willen, accepteren wij dat, maar wij
aanvaarden dat niet zomaar.’
‘Voor mensen met een psychotische,
paranoïde problematiek is dat niet altijd
evident. Maar dan is het net deel van
ons werk om daarmee om te gaan. Wij
moeten de eerste stappen zetten om
hen met anderen te verbinden. Is het
niet de huisarts, dan misschien wel een
thuisverzorger, familielid of wijkagent.
Een psychologische kwetsbaarheid kan
op alle levensterreinen evolueren naar
een brede problematiek. Het is goed om
dat te stutten met een netwerk van zorgverleners.’

Gesloten deur
‘Eigenlijk is de houding van sommige
psychologen: Wat wij doen is goed, en moet
terugbetaald worden. Dan moet het Riziv
gewoon de geldkraan opendraaien en
verder willen ze met rust gelaten worden. Ik vind dat geen goed beleid.’
Schillewaert betreurt dan ook de actie
om naar de Raad van State te gaan: ‘Na
twintig jaar klagen over onderfinanciering van de geestelijke gezondheidszorg,
komt er nu meer dan 150 miljoen euro
per jaar bij. Dan gaan we daar toch iets
mee doen? Voor het eerst investeert de
overheid massaal in onze sector en de
beroepsgroep creëert daar erg veel ne-

Ongeveer zestig procent
van de mensen met
eerder klassieke mentale
problemen, zoals
alcoholverslaving, depressie
of angst-stoornissen, krijgt
geen hulp in dit land.
¬ FRANK SCHILLEWAERT
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Geert getuigt
over dure therapie

‘Ik stond
de hele tijd in
het rood’
Toen Geert (35) naar aanleiding van
een depressie enkele jaren geleden de
stap zette naar een psychotherapeut,
vroeg hij zich af hoe hij dat zou betalen.
‘Mijn therapeute vroeg destijds 50 euro
per sessie’, vertelt hij. ‘Dat is zo’n 10
tot 20 euro minder dan het standaardtarief, maar voor mij betekende het
een maandelijkse inspanning van 200
euro. Speciaal daarvoor heb ik me een
Visa-kaart aangeschaft, waarop ik een
reserve van 2 500 euro liet zetten die
ik in schijven met interest kon terugbetalen. Wanneer ik iets aan het einde
van de maand overhad, stortte ik dat op
die lopende rekening. Maar ik stond wel
de hele tijd in het rood. Met 11 euro per
sessie was dat een heel ander verhaal
geweest. We hebben een heel goed
systeem voor de terugbetaling van
lichamelijke zorg dat al veel mensen
geholpen heeft. Waarom lukt dat nog
niet voor mentale zorg?’

gativiteit rond. Ik voel meer en meer dat
daardoor de bereidheid van psychologen
om zich te conventioneren niet groot is.’

Dat is het worstcasescenario: het
geld is er, maar de psychologen
spelen het spel niet mee. Zal het
aanbod dan wel groot genoeg zijn
voor de huidige zorgnood?
‘Ik hoop het. Bijna alle collega-directeurs
van de CGG’s willen participeren, zij
willen niet aan de kant blijven staan.
Psychologen en therapeuten met een
goeddraaiende privépraktijk, de anciens,
zijn terughoudender. Zij hebben een cliënteel dat hen kan betalen en beroepsvreugde oplevert: hun patiënten komen
op tijd, boeken vooruitgang … In vergelijking met hen is de populatie in het
CGG veeleisender, soms ongemotiveerd,
ze vertonen lastig gedrag of komen niet
opdagen.’

‘Door de louter prestatiegebonden financiering kunnen private psychologen die
bereid zijn om zich te conventioneren
zich vooral gaan richten op de ‘makkelijke doelgroepen’, die een garantie
vormen op terugbetaalde consultaties.
Als een patiënt niet komt opdagen, kun
je dat niet factureren. Dat zou weleens
ten goede kunnen komen van de ‘goede
patiënt’.’

Is de vernieuwde geestelijke gezondheidszorg zo niet erg op maat
van een middenklasse met milde
problematieken die functioneel
moet blijven op de arbeidsmarkt,
terwijl we de zwaarste gevallen uit
het oog dreigen te verliezen?
‘Dat is een groot risico. Als reguliere
partners kunnen wij garanties bieden
voor die minder aantrekkelijke groep,
die dat het meest nodig heeft. Het besef
groeit dat mensen met een psychische
kwetsbaarheid en langdurige zorgnood
niet gebaat zijn bij een prestatiegebonden systeem. Voor hen is een heel
andere manier van werken nodig dan
gefactureerde sessies van vijfenveertig
minuten. Als we een cliënt die nooit
komt opdagen vier keer aan huis moeten bezoeken voor ze ons binnenlaat,
dan doen wij dat. Maar zolang ze niet op
consultatie komt, geldt dat niet als prestatie. Hoe financier je het aan de deur
gaan kloppen en niet binnen geraken?’
‘De enveloppefinanciering (op basis van
een forfaitair vooraf bepaald bedrag,
red.) van de Vlaamse overheid geeft ons
die mogelijkheid. We zullen aan de deur
moeten kloppen met Vlaams geld en ze
op consultatie laten komen met federaal
geld.’
‘In principe kan elke burger straks voor
elf euro naar de psycholoog’, maakt
Schillewaert zich sterk. ‘Alleen moet het
georganiseerd geraken. De aankondiging
‘vanaf 1 september’ was dramatisch. Als
alles vlot loopt en we kunnen halfweg
volgend jaar van start gaan, zal ik zeer
tevreden zijn.’
~ CM-leden kunnen tot 10 euro per
psychologische sessie terugbetaald
krijgen, kinderen zelfs tot 30 euro.
Meer info? www.cm.be/psychotherapie

We vragen het aan.

Factcheck.
FEIT OF
FABEL?

Belgische bedrijven krijgen
meer steun dan bedrijven in
onze buurlanden

Als je door je ziekte
niet naar kantoor
kunt, mag je dan
thuis wel werken?

© ID/ JAN VAN DER PERRE

Stel: je breekt je been. Op
zich voel je je goed, alleen
de verplaatsingen zijn moeilijk. Kan een werkgever je
dan vragen om thuis te werken? De coronapandemie
heeft ons immers geleerd
dat voor vele beroepen thuis
werken mogelijk is.

WAAR !

In vergelijking met onze buurlanden krijgen werkgevers
in België vier keer zo veel steun van de overheid.
Toch levert dat niet massaal veel nieuwe banen op.

Vooral vanuit werkgeverszijde
klinkt vaak de bewering dat de
loonkosten in ons land te hoog
zijn, zeker in vergelijking met
onze buurlanden. Om aan dat
vermeende concurrentieel
nadeel te verhelpen, kregen
werkgevers de voorbije jaren
heel wat voordelen. Het gaat
onder meer over kortingen op
het deel van de RSZ-bijdrage
dat door de werkgever
gedragen wordt. Die steun is er
vooral voor de lagere lonen,
maar er zijn ook voordelen
voor nacht- en ploegwerk, en
voor medewerkers in onderzoek- en ontwikkelingafdelingen.
De Nationale Bank nam de
overheidsuitgaven onder de
loep en publiceerde die
onlangs in een rapport. In 2019
gaf ons land zo’n 30 miljard
euro uit aan economisch
beleid, goed voor 12,8 procent

van de overheidsuitgaven. Dat
zijn niet allemaal steunmaatregelen voor bedrijven, maar
ter vergelijking: naar cultuur
en milieu gaat telkens zo’n 2,5
procent van de uitgaven.
‘Ons land spendeert 4,66
procent van de loonmassa
aan loonsubsidies’, zo zegt
Renaat Hanssens, expert van
het ACV. ‘Dat is beduidend
meer dan onze buurlanden.
Nederland, Frankrijk en Duitsland spenderen gemiddeld
slechts 1,22 procent van de
loonmassa aan steunmaatregelen voor werkgevers. In
cijfers betekent dit dat België
per jaar 6,2 miljard euro meer
dan de buurlanden als korting
aan bedrijven cadeau geeft.’
Die uitgaven zijn sinds 2000
bovendien verdubbeld, terwijl
ze in Nederland en Duitsland
gedaald zijn.

Maar wat levert al die steun
nu eigenlijk op? Te weinig, zo
blijkt. De Nationale Bank
noemt de loonsubsidies in
het eerder vermelde rapport
niet productief en beveelt de
overheid aan de belastingen
te hervormen. Studies tonen
bovendien aan dat steunmaatregelen van de overheid
om de loonkosten te drukken
zelden de belangrijkste
drijfveer zijn voor internationale bedrijven om zich in een
land te vestigen. Logistieke
voorzieningen, zoals de
nabijheid van een haven, en
gekwalificeerd personeel zijn
veel belangrijker.
De Gentse econoom Gert
Peersman toonde eerder al
aan dat als er in ons land
banen bijkomen, dat eerder
te danken is aan de positieve
conjunctuur dan aan de
steunmaatregelen.

Voor corona bestaat er zelfs een
attest – het zogenaamde quarantainegetuigschrift – waarbij de
dokter verklaart dat de persoon
wel arbeidsgeschikt is, maar zich
niet naar de werkplek of onderwijsinstelling mag begeven, omdat hij of zij een verhoogd risico
heeft op Covid-19. Maar voor
andere ziekten en aandoeningen
is dat niet het geval.
Werken tijdens je ziekteverlof is
echter niet onwettig. Maar of het
ook een goed idee is? Daarover
vraag je best eerst advies aan je
arts. Wel heb je toestemming nodig van de adviserend arts van je
ziekenfonds, als je – bij langdurige ziekte – je recht op een uitkering wilt behouden. Wanneer
iemand gewoon zijn normale
takenpakket hervat maar alleen
thuiswerkt en niet op het bedrijf,
is die persoon in de zin van de
ziekteverzekering eigenlijk niet
arbeidsongeschikt.
Ook je werkgever moet er
schriftelijk mee akkoord gaan.
Belangrijk is wel dat je werkgever niet kan eisen dat je tijdens
je ziekteverlof werkt, wat de aard
van je ziekte ook is. Wel kan je
werkgever een controlearts vragen om na te gaan of je arbeidsgeschikt bent. Niet alleen om je
te controleren, maar ook om je
te beschermen als je zelf te vroeg
zou willen herbeginnen.
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Achtergrond. Betaalbaar wonen

‘Negen jaar wachten’
Idaline (58) woont al haar hele leven in Hoeselt. ‘Ik heb
veel geluk gehad toen ik na amper twee jaar wachten in
deze sociale woning kon trekken. Er zijn buren die negen
jaar hebben gewacht. Ondertussen woon ik hier 15 jaar.’
‘De woonmaatschappij bood onlangs aan onze huizen energiezuinig te maken. We kunnen hier blijven wonen tijdens
de werken. De huur zal wat stijgen, maar de renovatie
garandeert een vermindering van het warmteverbruik met
80 procent dus dat compenseert op de energiefactuur.’

‘Waanzinnig hoge prijzen’
Moïra (27) en haar vriend Kevin (30) zijn geboren en
getogen in Hoeilaart, de rand rond Brussel dus. ‘Onze
families wonen hier al generaties, mijn ouders wonen in
het huis van mijn moeders overgrootouders. Het is super
om mijn broer toevallig aan de bushalte te zien en om mijn
nicht plots te treffen tijdens de boodschappen. Mijn vriend
werkt ook in de streek.’
‘Op dit moment wonen we in een sociaal appartement,
daar hebben we veel geluk mee gehad. We proberen zoveel
mogelijk te sparen, in de Druivenstreek lukt kopen met
ons budget niet. De prijzen zijn waanzinnig hoog.’

49

procent van de jongeren

die kopen, krijgt of leent van familie.
Zonder hulp wordt het heel moeilijk.

(Bron: Immotheker Finotheker)
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58 031

euro geven ouders gemiddeld aan

hun kinderen. Dat bedrag is hoog door
enkele uitschieters.

(G)een plek onder de zon
Wie op zoek is naar een stek, stoot op steeds maar hogere prijzen voor zowel huur- als
koophuizen en -appartementen. Door duurdere grondstoffen en alle regels wordt bouwen of verbouwen exclusief, waarschuwt ACVBIE. Hoofdbrekens voor wie niet de middelen heeft. Nochtans is goed en betaalbaar wonen een basisrecht. En een van de belangrijkste manieren om armoede te voorkomen. Zonder een thuis vind je moeilijk een job,
is het moeilijk om sociale contacten te onderhouden, te integreren of gezond te blijven.
¬ Tekst An-Sofie Bessemans ¬ Foto’s Kurt Liefsoons en Guy Puttemans

D

e Woonzaak bond begin oktober
de kat de bel aan. 38 sociale or-

ganisaties, waaronder Welzijnszorg, Netwerk tegen Armoede,
beweging.net en ACV, trekken naar het
Europees Comité voor Sociale Rechten
tegen het Vlaams woonbeleid. Meer dan
155 000 gezinnen staan volgens hen op de
wachtlijst voor een sociale woning, 47 procent van de private huurwoningen blijkt
van ontoereikende kwaliteit en 52 procent
van de private huurders spenderen meer
dan een derde van het inkomen aan huur.
Sien Winters, coördinator van het Steunpunt Wonen en onderzoeksleider aan het
HIVA, benadrukt dat er een veelheid aan
oplossingen nodig is om het recht op wonen voor iedereen — een doelstelling van
de Vlaamse regering — te realiseren: ‘Het
grootste probleem zit op de huurmarkt,
waar veel mensen met onvoldoende eigen
inbreng voor de aankoop van een woning
of een laag inkomen geen betaalbare, kwalitatieve woonst vinden. Zeker gezinnen
met kinderen, voor wie ook buitenruimte
belangrijk is, vinden op de huurmarkt
moeilijk een geschikte thuis. Zonder de
tussenkomst van de overheid zijn ze
genoodzaakt om iets van ondermaatse
kwaliteit te huren, met risico’s voor hun
gezondheid en veiligheid erbovenop.
Nochtans heeft sociale huisvesting zijn
effectiviteit al lang bewezen.’
Het is niet dat er geen middelen zijn.
Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans
(CD&V) stelt dat de Vlaamse regering nooit
eerder zoveel middelen vrijmaakte voor de
bouw en renovatie van sociale woningen

(4,5 miljard euro): ‘Samen met de sociale
huisvestingssector en de lokale besturen
moeten we zorgen dat dit omgezet wordt
in concrete bouw- en verbouwprojecten.’
Maar volgens Carien Neven, voorzitter van
de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, de koepelorganisatie van
de sociale huisvestingsmaatschappijen die
in Vlaanderen sociale woningen verhuren,
is dat niet zo eenvoudig: ‘Veel projecten eindigen in de prullenmand omdat
buurtbewoners zich verzetten. De politiek
moet pleiten voor sociale woningbouw, niet
onterechte vooroordelen aanwakkeren.’
Naast de nood aan méér woningen wijst
Neven ook op het belang van kwalitatieve,
duurzame woningen. ‘Woonmaatschappijen zitten vaak met verouderd patrimonium. Tegen 2050 moeten alle woningen
energieneutraal zijn. Daarvoor is het nodig
dat minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) en de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen het mogelijk maken

om renovatieprojecten goed te keuren
waarbij we sneller aan energierenovatie
doen. Alle oudere woningen afbreken en
vervangen door nieuwbouw, duurt langer
en is duurder.’
Ook adviseur woonbeleid Eddy Van den
Eede van beweging.net vindt dat het
beleid moet sturen: ‘Naast meer sociale huurwoningen bouwen en private
huurwoningen aanbieden via de sociale
verhuurkantoren moet ook het aanbod
bescheiden huurwoningen worden uitgebreid. Zo kunnen gezinnen die niet beantwoorden aan de sociale criteria, en niet of
niet onmiddellijk kunnen kopen, toch een
kwalitatieve betaalbare woning vinden.
En waarom ook niet met de beschikbare
middelen aankopen, zoals de Arsenaalsite
in Gent? Ook Community Land Trustinitiatieven die grondgebruik van grondbezit scheiden of woongroepen zoals de
vzw Samenhuizen en de wooncoöperatie
Wooncoop.be kunnen een alternatief
bieden.’

ONLEEFBAAR
Armoedeorganisatie Welzijnszorg voert dit najaar
campagne voor het recht op wonen onder de noemer ‘Onleefbaar’. Hoewel dat recht in de Belgische
Grondwet staat, blijft het soms dode letter. Het is
drummen geblazen voor betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, en een derde van de private huurders
houdt na het betalen van de maandelijkse huur te
weinig over voor een menswaardig leven.
‘Dat zorgt voor uitsluiting en discriminatie’, beargumenteert Welzijnszorg. ‘Soms heel actief en bewust:

een deur die in je gezicht wordt dichtgeslagen, of
smoesjes als ze je familienaam horen of huidskleur
zien. Ook een alleenstaande status of laag inkomen
vormt een obstakel. Dat zorgt ervoor dat de kwetsbaarste mensen in de thuisloosheid belanden.’
~ Van een filmavond tot verse
soepbedeling: Welzijnszorg roept op tot
echte, concrete actie. Iets organiseren?
www.welzijnszorg.be/
registreer-hier-jouw-actie
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Burgerpanel.

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

Rob woont in Turnhout
en reist graag.

Andrés woont in Kessel-Lo
en is net grootvader geworden.

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

DE STELLING

HUN MENING

,
Gratis openbaar vervoer
is een goed idee’
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,
Rob: Nooit ,drempelloos
opstappen

,
Andrés: Niet alleen
,
gratis maken

‘Als rolstoelgebruiker zou het me
verblijden mocht het openbaar vervoer
eerst en vooral toegankelijker worden.
Spontaan het openbaar vervoer nemen
is er voor mij nooit bij. Nu is dat een
heel gedoe omdat je alles op voorhand
moet reserveren en regelen, en je dus
niet drempelloos op een bus of trein
kunt stappen.’

‘Gratis openbaar vervoer is een goed
idee. Het komt vooral ten goede aan de
laagste inkomens en de jongeren. Minder
woon-werkverkeer met de privéauto
helpt om ons verkeersinfarct op te lossen, en minder CO2-uitstoot is een must
voor het milieu.’

‘Voor personen met een handicap
is er al enkele jaren een gratis busabonnement van De Lijn. Toch zie je
zelden een rolstoelgebruiker op een
bus en dat is geen toeval. Er is al veel
gedaan aan toegankelijkheid, maar er
is nog veel werk. Pas als dat in orde is,
zouden ze over gratis openbaar vervoer
voor iedereen moeten denken.’

‘Gratis openbaar vervoer kan dat niet alleen. Andere noodzakelijke stappen zijn:
een efficiënter en meer bereikbaar openbaar vervoer, een einde aan de huidige
regeling rond bedrijfswagens, de kilometerheffing invoeren, hogere belastingen
op fossiele brandstof …’
‘De slogan dat niets gratis is gaat niet op.
Het openbaar vervoer kan betaald worden vanuit belastinggeld. Uit die gemeenschappelijke pot is de laatste 60 jaar immers ook gratis de enorme infrastructuur
ter ere van koning auto betaald.’

,
,
Karen: Slag in het water
‘Er is een ware revolutie nodig in de
manier waarop we ons verplaatsen.
Gratis openbaar vervoer is echter geen
wonderoplossing. Mensen gaan er vaker
het openbaar vervoer van nemen, maar
niet noodzakelijk ten koste van hun
autogebruik. Onderzoek toont dat juist
het fietsgebruik en het aantal voetgangers ervan afneemt. Alleen wanneer het
aanbod van openbaar vervoer voldoende uitgebreid is en wanneer er tegelijk
ook het gebruik van de wagen ontraden
wordt, zou de maatregel het gewenste
effect hebben.’
‘In steden ben ik daarom voorstander. In
landelijk Vlaanderen waar de salariswagen regeert en wachten op de bus meer
wachten op Godot lijkt, is de maatregel waarschijnlijk een dure slag in het
water.’

© GUY PUTTEMANS

Rob (41)

Andrés (83)

© GUY PUTTEMANS
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Stigmatisering maakt niemand beter
Als de alarmbellen nu nog niet afgaan,
zullen ze dat wellicht nooit doen. Het
goede nieuws aan het begrotingsakkoord dat de federale regering gesloten
heeft, is dat de urgentie doorgedrongen
is. Voor het eerst komt er een pakket
aan maatregelen waarbij alle betrokken
partners aangespoord worden om hun
verantwoordelijkheid op te nemen. Rode
draad doorheen de nieuwe aanpak: laat
ons vooral kijken naar wat mensen wel
nog kunnen.
Nog meer dan vroeger zullen huisartsen,
adviserend artsen van de ziekenfondsen
en arbeidsartsen met de langdurig zieke
de mogelijkheden verkennen om weer
aan de slag te gaan. Vanaf volgend jaar
zullen terug-naar-werkcoördinatoren
in de schoot van de ziekenfondsen dat
traject mee begeleiden.
Ook werkgevers worden aangespoord om
een tandje bij te steken, zij het voorlopig
bescheiden. Bedrijven met veel langdurig
zieken zullen extra inspanningen moeten leveren. Als dat onvoldoende resultaat oplevert, zullen zij moeten bijdragen
aan een fonds dat inzet op preventie. Of

Forum

dat veel effect zal hebben, valt nog af te
wachten. Want om een sanctie opgelegd
te krijgen, moeten bedrijven al drie keer
zoveel arbeidsongeschikten tellen als
sectorgenoten.
De regionale arbeidsbemiddelingsdiensten krijgen extra budget gekoppeld aan
het aantal opgestarte terugkeertrajecten
en ook de ziekenfondsen zullen beoordeeld worden op de resultaten die ze
kunnen voorleggen. Medeverantwoordelijkheid en responsabilisering, daar
draait het om. Dat de federale regering
sterk wil inzetten op de re-integratie van
de steeds groter wordende groep van
langdurig zieken kunnen we alleen maar
toejuichen.
De valse noot in de Vivaldi-partituur is
de sanctie waarmee gedreigd wordt voor
langdurig zieken die onvoldoende meewerken aan die re-integratie. Zij riskeren
namelijk 2,5 procent van hun uitkering
te verliezen als ze weigeren de verplichte
vragenlijst in te vullen over de mogelijkheid om weer aan de slag te gaan.
Eerder symbolisch, hoor je dan zeggen,
maar voor wie moet rondkomen met een

© KAREL HEMERIJCK

Bijna een half miljoen Belgen zijn langdurig ziek.
Een hallucinant cijfer.

ziekte-uitkering maakt 2,5 procent echt
een verschil. Uiteraard heeft iemand die
langdurig ziek is – net als elke burger –
naast rechten ook plichten en mag hij op
die plichten gewezen worden. Maar hoort
daar zo’n dreigend vingertje bij? Door
termen als ‘sanctionering’ in de mond te
nemen, creëer je opnieuw een sfeer van
wantrouwen over de waardevolle re-integratietrajecten. En van stigmatisering
is nog nooit iemand beter geworden. Als
het enigszins kan, zullen mensen er alles
aan doen om terug aan de slag te gaan
en zullen ze met plezier een vragenlijst
invullen. Daar is geen dreiging met sanctie voor nodig.

LUC VAN GORP,
Voorzitter CM

ANN DEMEULEMEESTER, Algemeen directeur Familiehulp

Vergeet de mantelzorgers niet
Medio september stelde Vlaams minister
van Welzijn Wouter Beke (CD&V) een nieuw
Vlaams dementieplan voor. Dat maakt meer
middelen vrij voor de dementiezorg thuis,
maar toch verdienen de mantelzorgers en de
thuiszorgsituatie nog meer aandacht.
Het Vlaams dementieplan
wil de zorgverlening van
mensen met dementie
vooral beter ondersteunen door de uitrol van
‘referentiepersonen
dementie’. Verzorgenden, huishoudhulpen en
maatschappelijk werkers in
de gezinszorg krijgen extra

opleidingen en supervisie rond dementie. Zo
kunnen zij gerichte zorg en ondersteuning
verlenen aan mensen met dementie én hun
mantelzorgers. Een praktijk die Familiehulp
reeds toepast: onze organisatie telt nu al
480 referentiepersonen verspreid over alle
regio’s.

Vlaamse dementieplan nu te weinig ruimte.
We pleiten er bovendien voor dat het nieuwe
dementieplan de thuiszorg voor mensen met
jongdementie toegankelijker maakt. Met de
huidige financiering is gezinszorg voor mensen met jongdementie vaak onbetaalbaar
voor het getroffen gezin.

70 procent van de mensen met dementie
woont thuis. Dat geeft mantelzorgers een
erg belangrijke rol. Zij bieden hun partner,
familielid of naaste immers dag en nacht
zorg en ondersteuning. Af en toe hebben ze
nood aan rust, en moeten ze de zorg even
kunnen overdragen aan anderen. Respijtzorg, noemen we dat. Voor een toegankelijke
respijtzorg voor mantelzorgers biedt het

Wij kijken hoopvol uit naar de nieuwe
mogelijkheden van het dementieplan en we
rekenen samen met de mantelzorgers op
erkenning en financiering van de ‘referentiepersonen dementie’ in de thuiszorg. Op die
manier kunnen wij het best de mensen met
dementie en hun onmisbare mantelzorger(s)
vooruit helpen.

Wil je zelf ook iets kwijt aan de redactie? Mail naar lezersbrieven@visie.be
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IN BEELD GERAARDSBERGEN 13 OKTOBER 2021

10:25

Er proper
bij liggen
De herfst doet zijn intrede op de
begraafplaats Overboelare in
Geraardsbergen. Gewapend met een
sopje, poetslappen en een aftrekker
maakt wijk-werker Luc een aantal
grafstenen en zerken schoon al
vorens familie en vrienden het graf
van hun dierbare opzoeken. Begin
november, rond de feestdag van
Allerheiligen, ontvangen begraafplaatsen in ons land traditioneel veel
bezoekers die een overleden naaste
willen gedenken.
Het systeem van wijk-werken laat
toe dat wie werkzoekend is of recht
heeft op een leefloon een aantal uren
per week onder begeleiding van
de VDAB klusjes kan doen voor privépersonen, gemeenten, vzw’s,
OCMW’s … Op die manier kan wie
zich niet klaar voelt voor een job in
het gewone arbeidscircuit waardevol
werk doen en zijn vaardigheden bijschaven. Dat alles tegen een voordelig tarief met een extra paar warme
handen die zorg dragen voor de graven vooraleer wind, regen, blaadjes
en vogels weer hun werk doen.

Foto Guy Puttemans
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Uit ervaring. De hotelreceptionist
ELKE MAAND LATEN WE IEMAND AAN HET WOORD DIE VANUIT ZIJN OF HAAR WERK
NAAR DE WERELD KIJKT. DEZE MAAND IS DAT HOTELRECEPTIONIST KARSTEN*.

Van Manneken Pis
tot Poolse mis
Zijn oog valt op mijn kleine trolley als we elkaar treffen op
een terrasje onder de zon. Maar het is niet op die manier
dat ik wil inchecken bij Karsten. Vandaag is de receptionist zelf te gast in deze rubriek. Al meer dan 15 jaar is hij
dienstbaar achter de balie, steeds in contact met mensen
van over de hele wereld.
¬ Tekst An-Sofie Bessemans ¬ Illustratie Peter Goes

V

an lowbudget tot viersterren,
van Antwerpen tot de kust:
Karsten is al in veel hotels
het aanspreekpunt geweest.
‘In essentie is het werk overal hetzelfde,
alleen de omgeving verschilt een beetje.’
Het publiek komt van overal: shoppers
die een weekendje de grens oversteken, zeevaarders die nog even bekomen
voor ze elders vertrekken, Nieuw-Zeelanders die in het Red Star Line museum meer over hun voorouders willen
ontdekken, Vlamingen die het thuisleven willen ontvluchten … ‘In het oog
springt natuurlijk wie zijn kamer al
voor de overnachting verlaat: het ene
duo doet dat zonder verpinken, het
andere al wat knulliger.’
Er zijn gasten die hij nooit meer vergeet: de onverstaanbare Japanner die
niet dringend de wc zocht maar wel
Manneken Pis, de vrouw met de weeën
op kamer 27 die haar pasgeborene naar
het hotel noemde … De verhalen zijn
niet altijd leuk: onze receptionist werd
ooit met een naald bedreigd door een
druggebruiker, er was de man die na
drie Duvels in de bar plots neerviel en

Schoonmakers en
techniekers maken of
kraken je hotel
¬ HOTELRECEPTIONIST KARSTEN
18 ¬ VISIE

van wie Karsten toen pas het
ziekenhuisbandje om
zijn pols ontdekte, en dan is er
nog mijnheer
Desmet: ‘Geen
familie
of vrienden, en een
pensioen
dat hij niet op
kreeg. Het hotel was
zijn thuis. Om de week
wilde hij dat zijn
kamer werd gepoetst,
maar verder zagen
we hem niet vaak.
Tot we hem plots
helemaal niet meer
zagen …’
Geen dag in het hotel
is hetzelfde, het is de
variatie die hij zo apprecieert. Al is er ook wel een
zekere voorspelbaarheid. Hij
wikt zijn woorden: ‘Een van de
eerste dingen die we over de gasten
te weten komen is hun nationaliteit. Als
vanzelf verbind je hier na verloop van tijd
bepaalde kenmerken aan: oudere Duitsers laten bijvoorbeeld vaak een mooie
fooi achter voor het kamerpersoneel,
zelfs al waren ze niet helemaal tevreden.’
Over de housekeeping gesproken: als
hijzelf het gezicht is, zijn zij het hart van

het hotel, zegt Karsten. ‘De schoonmakers en de techniekers maken of kraken
de hotelervaring. Vaak komen ze niet
in contact met de gasten, meestal is
er geen gemeenschappelijke taal. Hun
job wordt het meest onderschat en
vaak het slechtst betaald.’

Kort.
Waar lig jij wakker van?
In een wereld die voortraast op de waan van de dag,
wil het ACV weten waarvan de Belgen nu echt wakker
liggen. En – minstens zo belangrijk – waarvan ook
helemaal niet. De online bevraging duurt niet langer
dan vijf minuten en als je dat wenst, contacteert het
ACV je daarna graag voor een gesprek daarover. Deelnemers maken kans op een weekend in een vakantiecentrum van Vayamundo.
~ Meer info: www.hetacv.be/poll

Het gebeurt ook wel eens dat Karsten
zelf de moersleutel mocht bovenhalen.
‘Je kunt maar beter niet snel uit je lood
geslagen zijn. Van een receptionist verwachten mensen naast een onthaal dat
hij toeristische dienst is, vertaler-tolk,
elektricien, loodgieter … Ik lach altijd
extra breed als ik nog eens een nieuwe
vraag krijg: Kun je mij zeggen waar ik
een mis in het Pools kan bijwonen?’
De meeste mensen benaderen
hem vriendelijk. ‘Ook niet iedereen heeft behoefte aan een
praatje. De ingenieur die hier elke
zondagavond incheckt en vrijdag
uitcheckt, is het tevredenst als hij niet moet
wachten en de sleutel van
zijn vaste kamer klaarligt naast de balie.’ Soms moet
hij zelf kordaat zijn: ‘Mensen met
een kwade dronk of met lachgas
en ballonnen onder de arm stuur
ik wandelen, anders gaan de andere gasten niet veel slapen.’
Hij streeft dan ook dag en nacht
naar een perfecte beleving. ‘Als er
dan toch iets misgaat, hoop je
dat mensen het komen melden en dat je het snel voor hen in
orde kan brengen. De vervelendste klacht komen we pas achteraf
online te weten. Iemand die een
slechte beoordeling schrijft online, doet
ons daarmee pijn. Ook niet elke klacht
is redelijk. Het legt nog meer druk op
het personeel. Gelukkig werken we niet
op commissie.’

RECHTZETTING

Geen controlekaart nodig in de bouw
In het vorige nummer van Visie kon je lezen dat
arbeiders in de bouwsector vanaf 1 oktober weer in
het bezit moeten zijn van een controlekaart C3.2A.
De federale regering heeft uiteindelijk beslist om de
vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid toch te verlengen tot en met 31 december 2021.
Tot dan heb je dus de kaart niet nodig.

HANDIGE APP

Hou je arbeidstijd in de gaten
met WeClock
Werk je zonder prikklok, maar wil je toch je arbeids
tijd in de gaten houden? Met de handige app WeClock
registreer je wanneer en hoelang je werkt. Zo blijf je
waakzaam voor overwerk en komt je vrije tijd niet in
het gedrang. De app werd door de internationale vakbondsorganisatie UNI ontwikkeld en met ACV Puls op
punt gezet. De app is gratis en bevat geen reclame.
De app moedigt je zo aan zicht te houden op je werktijd. Het is ook een middel om de dialoog aan te gaan.
Daarom kun je – als je dat wilt – je data downloaden
en bespreken met de werknemersvertegenwoordiger
op de werkvloer. Je vindt WeClock gratis in de Appstore van Apple en op Google Play.

Vacatures
ACV zoekt
• Administratief-logistiek polyvalent medewerker
• Functional analyst

ACV Openbare Diensten zoekt
*Karsten is een schuilnaam

• Vakbondsverantwoordelijke lokale
en regionale besturen regio Mechelen
~ www.hetacv.be/jobs

CM zoekt
• Coördinator premie- en rappelbeheer VMOB
• Management assistant
~ www.cmjobs.be
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Cultuur. een selectie

1.

FILM DE GEBROEDERS SCHIMM
SUPERHELDEN TEGEN MENTALE MONSTERS

2.

BOEK Confrontaties

Opgesloten

Na haar prachtige dichtbundel Hoe
de eerste vonken zichtbaar waren
sprak de jonge Nederlandse schrijfster Simone Atangana Bekono voor
haar debuutroman met verschillende
jongeren die vastzaten in een gesloten
instelling. In Confrontaties valt dat lot
ook de intelligente, maar gekrenkte
zestienjarige Salomé Atabong te
beurt, nadat ze twee schoolgenoten
mishandelde. Te midden van de agressie van andere meisjes en een psycholoog aan wie ze een hekel heeft,
probeert ze te reflecteren
over waarom de woede
haar de baas werd. Een indringende roman over racisme en opgesloten-zijn:
in het jeugddetentiecentrum, haar familie, het
dorp, de wereld.

De Gebroeders Schimm zijn professionele
spokenjagers, onvervaard in de jacht op
klopgeesten en paranormale pestbuilen.
Maar de eigenzinnige Lilith – in een coole rol
van de zeventienjarige Eva Luna Van Hijfte
– brengt hen op het spoor van een nieuw
eigenaardig verschijnsel. Samen pakken ze het
gevaarlijkste monster uit hun hele loopbaan
aan: het monster in ieder van ons. Broers en
bedenkers Andrew en Michael Van Ostade
maakten een griezelige familiefilm waar een
flinke hoek af is.

3.

PODCAST Het uur blauw

Rouw en laat rouwen

Sudoku

~ Vanaf 3 november in de bioscoop.

Breintrein
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© De Puzzelaar
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Acteur en presentator Johan Terryn verloor in de
lockdownperiode zijn vader. Een afscheid op afstand,
met mondmasker en in uiterst beperkte kring. Samen
met lotgenoten zoekt Terryn naar woorden voor rouw.
In dertien podcastafleveringen nodigt hij telkens een
gast uit voor een ochtendwandeling tijdens het uur
blauw, het uur net voor zonsopgang. Aan de podcast is
een boek, een audiowandeling en een theatertournée
langs Vlaamse culturele centra verbonden.
~ Te beluisteren via je favoriete podcast-app,
zoals Spotify of Apple Podcasts.
Meer info over de theatertournee vind je op:
www.johanterryn.com/speellijst

Jouw regio. Provincie Antwerpen
KEMPENERGIEK

Hernieuwbare energie
voor en door
de Kempen
Meer hernieuwbare energie
gebruiken is een cruciaal aspect
om onze klimaatdoelstellingen
te halen. Het project KempENergiek, een van de resultaten
van het tweedaagse Toekomstforum eind oktober 2019, mikt,
samen met het streekprogramma Kempen2030, op concrete
realisaties. De Renewable
Energy Campus is er daar één
van en zorgt samen met het
technisch onderwijs in de
Kempen voor praktijkgerichte
opleidingen in hernieuwbare
energietechnieken.

© Daniël Rys

CM-Mobiel zoekt vrijwillige chauffeurs
CM-Mobiel is een dienst die
mindermobiele of zorgbehoevende CM-leden vervoert naar een medische of
sociale afspraak. Om nog
meer klanten te kunnen
helpen, is de dienst op zoek
naar chauffeurs in de regio
Antwerpen. Peter rijdt al een
tijdje mensen rond en is
enthousiast.

Mijn vrouw had gelijk
Toen Peter vijf jaar geleden
het werkleven achter zich
liet, begon een nieuw tijdperk. Eentje van het pensioen
en genieten van de kleinkinderen, én van het vrijwilligen.
Het was in Visie dat Peter
drie jaar geleden las over
het bestaan van CM-Mobiel
en de oproep voor vrijwillige

chauffeurs zag. ‘Mijn vrouw
moedigde me aan om me
aan te melden bij CM-Mobiel
omdat het echt iets voor mij
was. Ze had gelijk: je ademt
eens andere lucht, je ziet
andere mensen en je bent
onderweg. Ik rijd graag met
de auto – ik was voor mijn
werk vroeger veel op de baan
– en het doet me plezier om
mensen te kunnen helpen.’
Intussen heeft Peter er al zo’n
150 ritten op zitten, goed voor
pakweg 8.000 kilometer.

Tot aan de deur
De laatste maanden gingen de ritten vooral naar de
vaccinatiecentra en waren
het vooral oudere mensen die
op de achterbank aanschoven. Peter stelt hen gerust.

‘Ik vraag of ze willen dat ik
meega tot aan de deur. En ik
zorg er ook voor dat ze mij
goed zien staan als ze buitenkomen. Dat is het verschil dat
wij als chauffeur van CM-Mobiel kunnen maken, vind ik.’

Die technieken worden alsmaar
beter en goedkoper. In de
Kempen zijn heel wat bedrijven
actief in de diverse domeinen
van hernieuwbare energie. Deze
bedrijven hebben nood aan geschoolde technische medewerkers. In deze sessie kom je alles
te weten over warmtenetten.
Donderdag 18 november om
18u in HT2O, Kempenlaan 36,
Turnhout.
~ Meer info en inschrijven op
www.ht2o.be.

Iets voor jou?
Wil jij net als Peter iets betekenen voor anderen? Stuur
een mailtje naar zorgendvrijwilligerswerk.antwerpen@
cm.be of bel 03 221 94 20. We
spreken verder af om een
infomoment te volgen. Daar
vertellen we hoe onze dienst
werkt en welke stappen
je moet ondernemen om
vrijwilliger te worden bij CM
Mobiel.
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‘Investeer in sociale huisvesting
om de wooncrisis op te lossen’
In Antwerpen ging van 10 tot 17 oktober de Woonweek door, een week
waarin er extra aandacht wordt gevraagd voor de wooncrisis, legt Sven
Claes van Samenlevingsopbouw Stad Antwerpen uit. De woonweek
eindigt op de Dag van verzet tegen armoede. Want wonen en armoede
gaan hand in hand. Voor veel mensen is het niet evident om een
betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden. Enkele onthutsende
cijfers: 170.000 gezinnen staan ingeschreven op een wachtlijst voor een
sociale woning. 80.000 mensen staan niet ingeschreven, maar zouden
er wel recht op hebben. 240.000 gezinnen wonen in een woning die te
duur is of van slechte kwaliteit is.

Toegankelijkheid en
woonkwaliteit
‘Door de lange wachtlijsten voor een
sociale huurwoning is de concurrentie
op de private huurmarkt groot. Voor één
huurwoning zijn er vaak veel kandidaten,
wat het moeilijk maakt voor mensen met
een lager inkomen om een huurwoning te
vinden. Ook botsen mensen vaak op discriminatie op basis van hun achtergrond
of hun huidskleur als ze op zoek zijn naar
een woning.’
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Veel huurwoningen zijn ook niet in orde.
‘Wat betreft de woonkwaliteit zou op
korte termijn een verplichte conformiteitsattest een goede stap zijn om een
minimale woonkwaliteit te waarborgen,’
verstelt Sven.

Sociale huisvesting
‘Investeren in sociale huisvesting zien we
echt als dé fundamentele oplossing voor
de wooncrisis,’ vertelt Sven. ‘Mensen die
recht hebben op een sociale woning staan

soms jarenlang op de wachtlijst. Elk jaar
wordt die wachtlijst langer en langer. Dat
is zeker het geval voor grote gezinnen.
Doordat er voornamelijk kleinere nieuwbouwappartementen bijkomen wachten
zij steeds langer op een voldoende grote
sociale woning. Meer differentiatie in het
aanbod is daarom belangrijk. Jammer
genoeg komen sociale huurders vaak
negatief in de aandacht, zoals bijvoorbeeld onlangs het introduceren van een
zwarte lijst voor sociale huurders. Op die
manier creëert de overheid een stigma
op sociale huurders, terwijl het gaat om
een heel klein percentage en niets zegt
over alle andere sociale huurders. Door
mensen goed te informeren over wat er
echt gaande is, willen we mee dat stigma
wegwerken en hopen we dat sociale
huisvesting meer en meer op de politieke
agenda komt.’

UIT in Provincie Antwerpen

‘De zoektocht naar een
eigen woonst zal er eentje
van lange adem worden’
Het kopen van een eigen woning is voor veel
(jonge) mensen een stevige uitdaging. Afgelopen
vijf jaar is de prijs van een woning met een kwart
gestegen. Jongeren krijgen het alsmaar moeilijker
om een betaalbaar huis te vinden. Ofwel is de
prijs te hoog, ofwel komen ze net te laat. Jongeren
die geen beroep op familie kunnen doen, vissen
door de hoge huizenprijzen telkens achter het net.
Sterre (28, bankbediende) is al ruim twee
jaar op zoek naar een
betaalbare woning. ‘In
mijn studententijd heb
ik een tijdje aan co-housing gedaan, maar na
een tijdje verlangde ik
toch naar een ruimte
voor mezelf. Ik huur nu en ben op zoek naar een
woning om te kopen.’ Een zoektocht die tot nu toe
weinig resultaat oplevert en haar af en toe wat
moedeloos maakt.
‘Ik zoek vrij intensief en bijna dagelijks,’ vertelt
Sterre. ‘In het begin zocht ik vooral in de eigen
buurt, maar stilaan heb ik mijn zoekradius uitgebreid naar 25 km of meer. Ik ben zelfs al over de
grens, in Nederland gaan zoeken. Meestal loop ik
tegen dezelfde obstakels aan: een woning wordt
al op een of twee dagen verkocht aan een veel te
hoge prijs of er zijn zoveel geïnteresseerde kopers,
dat je zelfs niet meer wordt uitgenodigd voor een
eerste bezichtiging. Zo heb ik de afgelopen twee
jaar maar drie keer de kans gekregen om een woning te bekijken! Wat me daarbij ook opviel, is het
feit dat er behoorlijk veel geld wordt gevraagd voor
woningen van bedenkelijke kwaliteit.’

Sparen
‘Financieel is het niet zo makkelijk om een startersbedrag bij elkaar te krijgen,’ vertelt Sterre. Je
kan tegenwoordig maar 90% van het totale bedrag
lenen. Daar komen nog heel wat extra kosten bij:
de registratiekosten, de notariskosten… Een fikse
som die je niet zomaar neerlegt en waarvoor ik
nog een tijdje moet sparen. Dit lukt me nog wel,
aangezien ik huur aan een redelijke prijs. Al mag
ik dan tussentijds wel niet geconfronteerd worden
met onvoorziene kosten, zoals bijvoorbeeld een
wagen die het laat afweten,..‘

SAMANA ANTWERPEN

Infosessie ‘Zorg jij ook
voor iemand?’
Mantelzorg overkomt je. Wil je
weten wat de ervaringen zijn van
andere mantelzorgers, waar je
terecht kunt voor ondersteuning,
en hoe je ook jezelf niet vergeet?
Prijs: gratis. Inschrijven: www.samana.be/vorming of 03 221 95 70
~ Maandag 8 november van 19u
tot 21u30 in GC ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem.
SAMANA TURNHOUT

Cursus ‘De verborgen
kunstenaar’
Geef jezelf even vrijaf van het
ziek-zijn. Duik in een ontdekkingstocht naar jouw unieke
manier van expressie. Voorkennis is niet nodig. Prijs: €90, €42
CM-leden, €21 CM-leden met
een verhoogde tegemoetkoming.
Inschrijven: www.samana.be/
vorming of 03 221 95 70.
~ Dinsdag 16, 23 en 30 november,
7, 14 en 21 december van 13u30
tot 16u30 uur in Bar Volontar,
Korte Begijnenstraat 18, Turnhout.
CM ANTWERPEN

Infosessie ‘Last van perfectionisme?’
Ben je erg kritisch voor jezelf en
kun je moeilijk loslaten? Dan heb
je misschien last van het perfectionismepatroon. Wat dat is ontdek
je in deze workshop. Prijs: €7,
gratis voor CM-leden. Inschrijven:
www.cm.be/agenda
~ Woensdag 24 november van
19u30 tot 21u in CM-Gezondheidspunt Park Spoor Noord,
Duboisstraat 65, Antwerpen.

CM ANTWERPEN

Infosessie ‘Start to sleep’
Tijdens deze infosessie geeft
slaapexpert Annelies Smolders
je heel wat tips om je slapeloosheid aan te pakken. Prijs: gratis.
Inschrijven: www.cm.be/agenda.
~ Woensdag 24 november van
19u30 tot 21u30 in Dienstencentrum Bosuil, Bosuil 160, Deurne.
KWB VORST CENTRUM

Kookworkshop
Kom mee Egyptisch koken (én
proeven)! €5 voor kwb-leden, €8
voor niet-leden. Info en inschrijven steven.van.kerckhoven@
telenet.be of 0474 33 76 33.
Maandag 15 november in ’t Fortun,
Smissestraat 3, Laakdal.
PASAR DUFFEL

Wandeling langs forten
Een afwisselende wandeling van
9km langs forten en het Schoonselhof. Inschrijven via linda.
vluymans@telenet.be of 0479 21 84
64. Gratis voor Pasar-leden, €1 voor
niet-leden.
Zondag 21 november, start om
13u30 aan Fort 7, Legerstraat,
Wilrijk.
BEWEGING.NET HERENTALS

100 jaar beweging.net
Herentals
Tijdens een avondvullend programma met onder meer een lezing van Geert Schuermans ‘Laten
we het wat vaker over klasse hebben’ viert beweging.net Herentals
hun honderdste verjaardag.
Woensdag 27 oktober vanaf 19u30,
’t Schaliken, Grote Markt 35,
Herentals.

CONTACTEER JOUW REGIO
ACV provincie Antwerpen 02 244 30 00
CM provincie Antwerpen 03 221 93 39
beweging.net provincie Antwerpen 015 29 25 50
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goed wonen, we willen het allemaal

Een eigen huis,
een plek onder de zon…
CLTB ONTWIKKELT KWALITEITSVOLLE KOOPWONINGEN VOOR BRUSSELAARS
MET EEN LAAG INKOMEN
Een eigen woning kunnen kopen, voor de meeste Brusselaars
blijft het een verre droom. Community Land Trust Brussels (CLTB)
probeert die droom sinds 2012 voor gezinnen met een laag inkomen
tóch te realiseren.

C

LTB ontwikkelt blijvend betaalbare woonprojecten op gedeelde
gemeenschapsgronden en past
daarvoor het Community Land
Trust-model toe: de grond blijft steeds
eigendom van de gemeenschap en enkel
de woningen worden verkocht. Deze zijn
bijgevolg betaalbaar omdat de eigenaar de
grond niet hoeft te betalen. Doorverkoop
kan, maar aan een beperkte prijs, zodat de
woning voordelig blijft voor verschillende
generaties.

CLTB verwerft gronden door subsidies en
giften, en engageert zich ertoe de gronden
nooit te verkopen. Binnen de bouwprojecten
worden ook zoveel mogelijk gemeenschapsvoorzieningen geïntegreerd (crèche, sociale
kruidenier, verenigingslokaal, dagcentrum,…). In Brussel zijn er vandaag zo’n 80
CLTB-woningen, en nog eens 60 in voorbereiding.
Ook de betrokkenheid van de (toekomstige)
bewoners is belangrijk: zowel bij het ont-

werp als het beheer van de woonprojecten
spelen zij een grote rol.
In december 2020 richtte CLTB een coöperatieve vennootschap op, Fair Ground
Brussels, die instaat voor het beheer van de
investeringen.
Beweging.net onderschrijft de missie en visie van CLTB ten volle, namelijk het ontwikkelen van betaalbare, duurzame en kwaliteitsvolle huisvesting voor mensen met een
lager inkomen, en werd daarom eind 2020
aandeelhouder van Fair Ground Brussels.

~ Wil je meer weten over CLTB en haar
realisaties en toekomstplannen? Surf dan
naar https://cltb.be/nl/

VISIE ¬ 21

Jouw regio. Vlaams-Brabant en Brussel

De burger is een wandelende
kredietkaart geworden
EEN INTERVIEW MET JONATHAN HOLSLAG
In Van muur tot muur analyseert politicoloog Jonathan Holslag de wereldpolitiek van de afgelopen
30 jaar. Zijn verhelderende boek leest als de kroniek van de neergang van het westen, dat de ene na
de andere gemiste kans opstapelde, met verregaande gevolgen voor ieder van ons.
Waar is het fout gelopen?
HOLSLAG ¬ ‘De politiek is heel voortvarend geweest, en heel oneerlijk, tegenover zichzelf én de bevolking. We zouden
handel gaan drijven met andere landen
en zo onze westerse waarden verspreiden. Maar veel handelspartners wilden
helemaal niets weten van mensenrechten
en democratie. En dus behield het westen
in het beleid wél de handel maar liet het
onze waarden vallen.’
‘Ook de westerse economie heeft enorm
veel schade geleden. Door de onevenwichtige handel hebben we onze concurrenten heel sterk gemaakt. Industrie
en economische activiteiten verhuizen
naar arme groeilanden, was makkelijk.
Maar zo hebben we vooral een kans laten
liggen om in het westen zelf een nieuw,
duurzaam en menswaardig economisch
verhaal te schrijven en zo onze welvaart
voor de volgende generaties veilig te stellen. Dat neem ik de beleidsmakers heel erg
kwalijk.’

Waarom is er toen zo gehandeld?
HOLSLAG ¬ ‘Er was het harde neoliberalisme, dat zegt: de staat moet zich niet be-

moeien. Terwijl in de meeste landen waar
we handel mee dreven – China, maar ook
Rusland – de overheid net heel hard de
nationale belangen verdedigde. Daarnaast
is het voor politici makkelijker om de dingen op hun beloop te laten. Gemakzucht
dus. Ten derde zijn we met ons beleid de
grote bedrijven achternagehold. Maar die
verbonden hun toekomst met groeilanden
als China, niet met onze economie. En de
westerse burgers en consumenten zijn zo
afhankelijk geworden van de invoer van
energie en goedkope consumptiegoederen dat het nu heel moeilijk is om voor
een – duurder – alternatief te gaan. Door al
deze factoren zijn we gaan volharden in de
boosheid.’

Kan je als burger iets doen?
HOLSLAG ¬ ‘De burger in het westen, in
de 21ste eeuw, is een wandelende kredietkaart geworden. Het hele economische
beleid heeft maar één doel: de burger aanzetten om te blijven consumeren. Natuurlijk is consumeren prettig, maar het is heel
belangrijk dat we daardoormee onze eigen
toekomst helpen veilig te stellen. Je kunt
zo consumeren dat je met elke aankoop
vooral die landen sterk maakt die teren op
uitbuiting. Maar je kunt door je aankopen
ook de economie in eigen land verstevigen. Iedere aankoop die je doet, is een
kans om je samenleving vorm te geven,
beter te maken.’
‘Burgers moeten zich ook kritisch informeren over wat er speelt in hun land. Een
democratie blijft maar overeind als we met
zijn allen weten wat er gebeurt. Wij zijn
het immers die de politici aan de macht
stemmen.’
‘Het cynisme van veel burgers, die zeggen
dat het ze niets kan schelen, is zorgwekkend. En bijzonder kwalijk omdat deze
generatie het misschien nog kan uit-

© Christophe De Muynck
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zingen, maar als we zo verder doen, zal
de volgende generatie het heel moeilijk
hebben. Ik vind dat pervers, op het randje
van het misdadige.’

Hebben we een (morele) plicht naar
toekomstige generaties?
HOLSLAG ¬ ‘Elke generatie heeft de plicht
om de samenleving op een betere manier
over te laten aan de volgende generatie.
Maar deze generatie pleegt roofbouw op
de merites van de voorbije generatie en
legt daardoor een hele grote hypotheek op
de komende generaties.’
‘We laten heel veel schulden na, zonder
dat geld te investeren in dingen die onze
toekomst helpen verzekeren. We zijn heel
materialistisch zonder dat die aankopen
onze economie steunen. We leggen een
hele grote druk op de draagkracht van de
aarde. Dit is een heel roofzuchtige generatie. Het is het ergst mogelijke wat je je
nageslacht kunt aandoen.’
‘Dit verhaal zal op zijn grenzen botsen.
Je kunt een paar tienduizenden euro’s
op je spaarrekening hebben, maar als de
economie omvalt, betekent dat spaargeld
helemaal niks meer. Je kunt geen succesverhaal bouwen op een zinkend schip. Als
dat schip water maakt en begint te zinken,
gaat iedereen mee de dieperik in.’
‘We maken nu een schaarstemoment mee
op de energiemarkt, omdat de Russen
minder gas naar ons willen uitvoeren. Als
bovenop de hogere energieprijzen, ook de
ingevoerde goederen duurder worden, zullen we de broeksriem aan moeten halen.
Als we niet opletten, riskeren we in België
in Griekse toestanden terecht te komen.’
‘Toch ondernemen we niets. Vergelijk het
met een alarmcentrale. We krijgen heel
alarmerende berichten: terreuraanslagen,

Kort. Vlaams-Brabant en Brussel

Een goede thuis? Het is een hele weg!
klimaatopwarming, de economie die niet
draait. Elke keer gaat het alarm af, maar
elke keer duwen we op de snooze-knop.’

Wonen:
een gunst
en geen recht?

‘Dat zie je vaak in de geschiedenis: rijke,
welvarende samenlevingen hebben het
heel moeilijk om van koers te veranderen.
Vaak moeten ze de bodem raken voor ze
in actie komen. Ik hoop dat we de wijsheid
en verantwoordelijkheidszin hebben om
van koers te veranderen voor we die bodem raken en we als het ware machteloos
in deze wereld gaan ronddobberen.’

Wonen is erg duur,
dat weet iedereen wel.
Mensen moeten heel
vaak creatief zijn, om
een aangename betaalbare woning te kunnen
kopen of huren.

Als het schip zinkt, gaat iedereen de
dieperik in. Ook de elite?
HOLSLAG ¬ ‘Zij zitten natuurlijk in de
reddingsboten. De financiële toplaag van
het land heeft het vermogen om zich met
kleine reddingsbootjes los te koppelen en
haar vermogen wereldwijd te parkeren.’
‘We moeten wel beseffen dat wij die elite
groot gemaakt hebben en nog steeds
groter maken. Als je in de Starbucks 4 euro
betaalt voor slechte koffie, financier je een
belasting ontwijkende multinational. Die
elite doet ondertussen de gekste dingen,
zoals miljoenen investeren in ruimtereisjes van een paar seconden. Dat is ethisch
verwerpelijk. Als er in de voorbije eeuwen
zoiets gebeurde, kwamen de mensen op
straat, soms met gevaar voor eigen leven.
Nu blijven we plat op de sofa liggen.’

Valt het tij nog te keren?
HOLSLAG ¬ ‘Ik denk dat het sowieso kwart
over twaalf is, misschien zelfs later. Maar
ik ben zeker niet defaitistisch, ik geloof
rotsvast in het vermogen van Europa om
zichzelf heruit te vinden. Dat is essentieel,
want geopolitiek komen er twee grote
krachtenvelden op ons af: een enorme
machtsopbouw in Azië en de bevolkingsexplosie in het zuiden met de daarbij
horende migratiedruk.’

LEZING

Op 16 november geeft Jonathan Holslag een lezing
over de ontwikkelingen van de voorbije 30 jaar.
Waar en wanneer?
De Kruisboog
Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen.
16 november 2021. 20u,
deuren open 19u30.
Gratis inkom.
Inschrijven

Voor mensen met een laag inkomen is dat nog extra zwaar. Lange wachtlijsten voor een sociale woning zorgen ervoor dat ze op de private huurmarkt
moeten zoeken. Daar trekken de woningen met de laagste prijzen honderden kandidaten. En bij de zoektocht naar een geschikte huurder, steken bij
een verhuurder vaak vooroordelen de kop op. Huurders worden weleens
geweigerd op basis van een laag inkomen, de gezinsgrootte, de culturele
afkomst…
Bovendien wordt het recht op een sociale woning steeds voorwaardelijker. Afhankelijk van je je statuut, je gezinssamenstelling, de band met de
gemeente… maak je meer of véél minder kans om een woning te vinden.
Nochtans is een gezonde betaalbare woning een fundament in het leven en
voor kwetsbare mensen een onmisbare springplank naar een menswaardig
leven.
In de nieuwe campagne van Welzijnszorg/Samen Tegen Armoede wordt ingezoomd op dak- en thuislozen en op mensen die omwille van huidskleur,
handicap, een laag inkomen telkens aan het kortste eind trekken.
‘Mind the gap – Away Home’ in Leuven
Dit project wil de dak- en thuisloosheid van jongeren voorkomen. Een 18-jarige die de bijzondere jeugdhulp verlaat, is bijzonder kwetsbaar op de huurmarkt, beschikt niet over voldoende inkomen, heeft beperkte ervaring met
het zoeken naar een woning en de administratie die daarbij komt kijken.
‘Mind the gap’ is een samenwerking van verschillende partners en organisaties uit heel uiteenlopende sectoren. Want geen enkele organisatie kan op
zijn eentje een verschil maken in de thuisloosheid van jongeren.

Wat kan jij doen?
Kijk op www.samentegenarmoede.be en kijk bij ‘acties’. Een soep op de
stoep, je benen inzetten voor de armen, mutsjes verkopen, … Er is veel mogelijk om in of met je buurt iets op te zetten. Heb je daarbij ondersteuning
nodig? Mail ons dan: hilde.geurts@welzijnszorg.be
of sylvie.vanderhoydonck@welzijnszorg.be
Of kom naar de regionale ‘meet and greet’ op 9 november om 20u.
~ Meer info op www.welzijnszorg.be/agenda
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Ik ga er voor 100% voor
‘Kan ik dit?’ Dat was de eerste vraag die Joke zich stelde toen ze gevraagd werd als
voorzitter van ACV Limburg. ‘Het is een zeer uitdagende job met veel verantwoordelijkheden. Ik heb dat toch even moeten laten bezinken’, begint Joke.
¬ Tekst en foto Vicky Jans

Management
En ook thuis moest er eens
gebabbeld worden. ‘Het is een
intensieve job en dat heeft nu
eenmaal consequenties. Als
ik hieraan begin, wil ik er voor
100 procent voor gaan. Ook al
zijn mijn kinderen al wat ouder
en hebben wij thuis niet het
stereotiepe huishouden, het
‘management’ ervan ligt bij mij.
Ik vond het dan ook belangrijk
dat iedereen wist wat er zat aan

te komen en zich daar goed bij
voelde’, vertelt Joke. ‘Misschien
typeert me dat wel het meest
als mens. Ik heb geen schrik
om weloverwogen beslissingen
te nemen en keuzes te maken
maar ik ga wel steeds op zoek
naar de best mogelijke consensus.’

Vrouw-zijn
Joke is de eerste vrouwelijke
voorzitter van ACV Limburg.

‘Daar word ik enorm veel op
aangesproken. Natuurlijk is
dat speciaal maar als persoon
ben ik meer dan een vrouw.
Misschien heb ik een andere
aanpak maar of dat dan te
wijten is aan mijn vrouw-zijn?
Ik denk het niet. Het heeft veel
meer te maken met wie ik als
persoon ben met al mijn bagage. Vrouw-zijn is daar één deeltje van.’ Joke vindt het in eerste
instantie belangrijk de organisatie goed te leren kennen. ‘In

de weken dat ik meeliep met
mijn voorganger heb ik van de
gelegenheid gebruik gemaakt
om aan een spreekwoordelijke
ronde van Limburg te beginnen
met de bedoeling alle ACV-kantoren en diensten aan te doen
voor een babbel. Als je wil nadenken over de toekomst moet
je weten waarvan je vertrekt.’
~ Lees het volledige interview
met Joke Man op
www.acv-limburg.be.

WIE IS JOKE?
Joke is 47 jaar en woont in Beverst met echtgenoot Mario, tevens ACV-afgevaardigde bij
Punch Powertrain in Sint-Truiden. Dochter
Kato en zoon Seppe, beiden twintigers, maken
het gezin compleet. Joke startte haar loopbaan in het ACV in 2015 als secretaris bij ACV
Openbare Diensten in Hasselt. Daarvoor was
ze al enkele jaren actief als militante. Joke is
van opleiding ergotherapeut en was voorheen
aan de slag in het Openbaar Psychiatrisch
Zorgcentrum Rekem. In haar vrije tijd gaat
ze graag joggen met haar bordercollie Bones
en beoefent ze het edele ambacht van het
zilversmeden.
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Te dure energiefactuur?
WOON-ENERGIELOKET HELPT JE IN ELKE GEMEENTE IN LIMBURG
Nu de coronapandemie uit de actualiteit verdwijnt, komen de klimaaten energiecrisis weer voluit op de agenda. Door de wereldwijde stijgende vraag naar energie gaan de prijzen voor olie, gas en elektriciteit
naar ongeziene hoogtes. We spraken hierover met Erwin De bruyn,
directeur van Stebo en bestuurder bij Energiehuis Limburg.
¬ Tekst Bart Bynens ¬ Foto’s Mine Dalemans
De goedkoopste energie blijft toch
wel de energie die je niet verbruikt.
Op welke manier kan je je energieverbruik laten dalen?
DE BRUYN ¬ ‘Pas je energiegedrag aan. Zet
de verwarming een graadje lager, vermijd
sluimerverbruik bij je toestellen en speur
in je huis naar warmteverliezen die je
aanpakt met tochtstrips en dergelijke. Ga
na of je wel met het juiste contract of bij
de juiste energieleverancier zit via de
website van de VREG.
Heel veel mensen zijn er zich niet van
bewust dat zij automatisch het sociaal
tarief toegekend krijgen. Ga dat zeker na
op je energiefactuur, want wie het sociaal
tarief krijgt, kan een gratis energiescan
aan huis krijgen met advies op maat.
Bovendien kom je dan ook in aanmerking
voor de kortingsbon op energiezuinige
toestellen.’

‘Ten slotte nog dit: durf nu te investeren!
Mensen zijn nu allicht geneigd om de
vinger op de knip te houden want ze lezen
elke dag waarschuwingen over een
torenhoge energiefactuur. Maar door nu
toch afscheid te nemen van oude, energieverslindende huishoudtoestellen of
gloei- en halogeenlampen, creëer je een
onmiddellijk effect op je verbruik.’
‘Grotere en duurdere investeringen in
isolatie (dak-muren-vloer-schrijnwerk), in
hernieuwbare energie (zonneboiler,
zonnepanelen) en in energie-efficiënte
technieken (hoogrendementverwarming,
warmtepomp, ventilatie met warmterecuperatie,…) leveren een meervoudig
voordeel: een onmiddellijke besparing op
het energieverbruik, een waardestijging
van de woning, een gevoelige comfortverbetering en een bijdrage aan onze
collectieve klimaatdoelstelling.’

Niet iedereen heeft voldoende spaargeld om die energiebesparende ingrepen in huis uit te voeren of weet
hoe ie er aan moet beginnen.
DE BRUYN ¬ ‘Daarom is er in elke Limburgse gemeente een woon-energieloket
dat in verbinding staat met Energiehuis
Limburg. Via die loketten kom je alles te
weten over premies, energieleningen,
renovatieadvies en zelfs een volledige
renovatiebegeleiding voor wie aan de
voorwaarden voldoet. Kijk zeker naar
mogelijke infosessies van Energiehuis
Limburg in je buurt.’

Durf te investeren voor
een onmiddellijk effect
op je energieverbruik.
¬ ERWIN DE BRUYN

Stijgende energieprijzen treffen
de meest kwetsbaren het hardst
¬ Tekst Cathelijne Jennes ¬ Foto Mine Dalemans
Als Okra-belangenbehartiger probeert Guido
Brouwers van Oudsbergen de stem te zijn van
personen met een zorg- en ondersteunings
nood.

bevolking heeft vaak geen idee van de energiekosten totdat de afrekening in de brievenbus
valt. Of ze hopen dat de stijgende energieprijzen
tijdelijk zijn.’

‘Vaak hebben ouderen een eigen huis dat nu
herstellingswerken nodig heeft’, begint Guido.
‘Het ideale moment om de woonst ook energiezuiniger te maken. Maar grote bedragen investeren is niet altijd evident voor hen. Ze hebben het
geld nodig voor oplopende gezondheidskosten of
eventueel voor een woonzorgcentrum.’

Om een beter idee te krijgen van de prijzen
vergelijkt Guido ieder jaar de energietarieven op
www.vreg.be: ‘Dit is een aanrader en ik ben al
enkele keren van contract gewisseld. Maar ik
merk dat veel mensen niet weten hoe ze hieraan
moeten beginnen.’

‘Ook stellen ze zich de vraag of het nog wel de
moeite loont om te investeren in alternatieve
energiebronnen zoals zonnepanelen. De oudere
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Guido vreest dat de stijgende energieprijzen de
meest kwetsbaren het hardst zullen treffen.
Okra informeert hen over de financiële ondersteuningsmaatregelen. Zoals een tussenkomst

UIT in Limburg

VACATURE

NAJAARSAANBOD

Entertain jij graag kinderen? Ben
jij een zorgzaam persoon? Dan
heeft de oppasdienst CM Skoebidoe de perfecte job voor jou!
Als oppasser voor zieke kinderen
sta je garant voor een warme en
toegewijde opvang.
~ Mail of bel naar
skoebidoe@randstad.be
of 09 244 78 92,
naar oppas@samenferm.be
of 016 46 90 30

Samana organiseert tal van online
infosessies. Diverse thema’s zoals
veerkracht, zelfzorg, stress, piekeren, aanvaarding en seksualiteit
komen aan bod.
Zowel voor mantelzorgers en de
persoon waarvoor ze zorgen als
mensen met een chronische ziekte en hun naasten.

WORKSHOP

BROADCAST

Geniet je ervan om te koken? Of
eerder om muziek te beluisteren?
Waar geniet jij écht van? Wacht
niet tot morgen om te praten
over wat jij belangrijk vindt: van
de kleine zaken tot je mening
over medische zorg. Tijdens een
workshop word je op weg geholpen om het moeilijke onderwerp
van vroegtijdige zorgplanning
bespreekbaar te maken.
~ Meer info via
www.cm.be/wachtniettotmorgen

We schotelen Marc Leemans, de
nationale voorzitter van het ACV,
10 vragen van ACV-leden voor
en hij mag telkens in 5 minuten
zijn gedacht geven. Weten wat
Leemans denkt?
~ Volg deze digitale uitzending
op dinsdag 26 oktober 2021 om
20 uur via
www.youtube.com/acvlimburg

CM Thuisoppas

V.l.n.r.: Carien Neven (beweging.net), Hans Vermeulen (Onesto), Erwin De bruyn (Stebo) en Paul Claes (Dubolimburg). Zij
vertegenwoordigen de werkmaatschappijen die samen de
dienstverlening van energiehuis Limburg organiseren.
Dit zijn allemaal oplossingen op
individueel niveau. Welke structurele
oplossingen zijn er nodig om energiearmoede op te lossen?
DE BRUYN ¬ ‘Het ‘stop-en-go’ beleid van
afgelopen jaren met bijvoorbeeld de
terugdraaiende teller, wel of geen kernenergie en de wijzigingen in de Vlaamse
Energielening heeft het vertrouwen in het
energiebeleid van de federale en Vlaamse
regering een flinke deuk gegeven. Wij
roepen op voor een veel grotere stabiliteit
en rechtszekerheid in het energiebeleid.
Enkel zo gaat de burger de nodige investeringen durven plannen om zijn woning
klimaatrobuust te maken.’

Wacht niet tot morgen

Samana

~ Meer info via
www.samana.be/vorming

Leemans zijn gedacht

LEZING EN PANEL

Stemmen van de migratie vroeger en nu

voor energie voor personen met een laag inkomen
of een verhoogde tegemoetkoming. Guido besluit:
‘Ondanks de besproken problematiek worden er
zelden concrete oplossingen aangereikt. We
moeten alles zelf maar uitzoeken.’
~ Meer informatie via
www.okra.be/energie--wonen

Jouw startpunt in Limburg voor de Vlaamse energielening, Limburgse renovatielening, renovatieadvies,
premies en het lokaal woon-energieloket.
www.energiehuislimburg.be

Migratie heeft impact. Impact voor wie zich heroriënteert op
een nieuw land uit hoop op een beter leven. Impact op een
samenleving in al zijn facetten, van onderwijs tot arbeidsmarkt
en huisvesting, van acceptatie tot samenleven.
Auteur en journalist Tom Naegels geeft inzicht in de historische context, in de mechanismen van migratie, in een
migratiegeschiedenis die ons allemaal verbindt. Aansluitend
duidt een panel van boeiende persoonlijkheden paralellen en
verschillen tussen vroeger en vandaag.
Deze avond is een samenwerking van Internationaal Comité
vzw, Forum Samenleven in Diversiteit Genk en Beweging.net
Limburg.
Dinsdag 16 november 2021, 19.30 uur – Schouwburg Genk – Gratis toegang
~ Meer info en inschrijven: www.beweging.net/limburg en www.ic.be

CONTACTEER JOUW REGIO
limburg@beweging.net

VISIE ¬ 23

Jouw regio. Oost-Vlaanderen

EXCLUSIEF VOOR VISIELEZERS

Gratis kaarten voor
‘GILI - BEST OF’
Beweging.net wil de vele lezers
die als vrijwilliger actief zijn
bedanken voor hun inzet met
een optreden van Gili.
Zijn vijf zintuigen zó goed
gebruiken dat het lijkt alsof hij
een zesde zintuig heeft: dat is
het vak dat mentalist Gili tot
een ware kunst wist te verheffen en waarmee hij vermeende
paragnosten en helderzienden
liefdevol belachelijk maakt.
Voor beweging.net Midden-Vlaanderen stak Gili een
‘BEST - OF’ in elkaar.

RESULTATEN ENQUÊTE ‘buurtgevoel van Vlaanderen’

Solidariteit met de buren nam toe
door corona
De afgelopen maanden
peilde beweging.net Midden-Vlaanderen naar ‘het
buurtgevoel van Vlaanderen’
via een online enquête. Meer
dan 3 000 deelnemers – de
meeste uit Oost-Vlaanderen
– spraken zich uit over hun
buurt. Dankzij hen hebben
we een goed beeld gekregen
van wat ze waarderen en
appreciëren, maar ook van
wat hen irriteert …
Maar liefst 94,3 % zegt graag
in zijn of haar buurt te
wonen. Dit toont ongetwijfeld het belang aan van een
‘goede’ buurt. 51,2 % van de
ondervraagden neemt deel
aan activiteiten die in de
buurt worden georganiseerd,
zoals een drink, buurtbarbecue, … Meer dan de helft van
de respondenten zegt ook
nieuwe troeven in de buurt
(wandelpaden, groen, recreatie) te hebben leren kennen.

Een veilig gevoel
Mensen die zich minder
veilig voelen in hun buurt,
blijken vooral alleenstaanden
te zijn, en lager opgeleiden.
Mensen in een appartement
rapporteren opvallend meer
onveiligheidsgevoelens; wie
in een vrijstaande woning
woont, voelt zich dan weer
opvallend minder onveilig.
Dat onveiligheidsgevoel blijkt
veel sterker aanwezig in de
steden, en veel minder op het
platteland. Dit toont aan dat
hoe en waar mensen wonen
wel degelijk een grote invloed
heeft op hoe men zich voelt!

We zorgen voor
elkaar
Had corona invloed op onze
relatie met de buren? Staken
er meer ‘ergernissen’ de
kop op? Slechts 16,1 % van
de respondenten geeft aan

van wel. Zij stoorden zich
vooral aan overlast door de
buren, het verkeer, zwerfvuil, parkeerproblemen en
slecht onderhouden fiets- of
voetpaden. Maar het is ook zo
dat 19,8 % van de respondenten aangeeft geen overlast te
hebben.
Er is alvast meer solidariteit
ontstaan sinds de pandemie.
Oudere mensen melden dit
duidelijk meer dan jongere
mensen. Dit kan erop wijzen
dat familie of buren voor
hen ‘zorg’ hebben gedragen,
bv. door eens boodschappen te doen. En 25 % zegt
meer vertrouwen te hebben
gekregen in de buren: vooral
lager opgeleiden, huurders,
mensen in sociale woningen
en ouderen.

De opvoeringen vinden telkens
plaats om 20 uur in:
- Merelbeke, Cultuurhuis, op
dinsdag 9 november
- Sleidinge, Cultuurcentrum
Evergem, op woensdag 10
november
- Deinze, Leietheater, op
woensdag 1 december
- Lede, GC De Volkskring, op
dinsdag 11 januari 2022
- Oudenaarde, CC De Woeker,
op woensdag 12 januari 2022.
~ Wilt u kans maken op 2
gratis kaarten, vul dan het
inschrijfformulier in op de
website
www.beweging.net/mvl.

~ Meer info, grafieken en
cijfers op: www.buurtgevoelvanvlaanderen.be.
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‘Het mooiste is om mensen te
zien openbloeien en groeien’
VIJF JAAR ’T VERHOOG IN HAMME
In het sociaal ontmoetingscentrum ’t Verhoog in Hamme kunnen de
meest kwetsbare inwoners van de gemeente terecht voor materiële
hulpverlening, ontmoetingskansen en activiteiten. Maar vooral ook
voor een babbel en een plek waar ze zich welkom voelen.
¬ Tekst en foto Jan Maertens

De eerste stap is moeilijk
LIEVE MERTENS, MAATSCHAPPELIJK
ASSISTENT ¬ ‘Armoede is zoveel meer
dan een financieel probleem. Met een vast
terugkerend programma proberen we er
zoveel als mogelijk te zijn voor de kwetsbare inwoners van de gemeente. We luisteren naar hun noden en bouwen daarrond
een aanbod uit. Het aantal bezoekers is de
laatste tijd enorm gegroeid. Een financieel
moeilijke periode kan elk van ons overkomen. Maar de eerste stap naar de hulpverlening zetten, blijft vaak moeilijk. Het is
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dan ook een kracht om te werken met de
vrijwilligers uit de doelgroep. Vanuit hun
eigen ervaring kunnen zij anderen ondersteunen om de stap te zetten.’

Groeiend laagdrempelig
aanbod
‘In de vijf jaar dat we bestaan, hebben
we ons aanbod stelselmatig uitgebreid.
Vrijwilligers werden steeds belangrijker in
dit traject. Begin 2021 nam Kind en Gezin
zijn intrek in ’t Verhoog, wat enorm drempelverlagend werkt naar de doelgroep. De

focus op de lage drempel maakt dat meer
bezoekers de weg vinden. Zij komen om
meer dan enkel een voedselpakket: zij
snakken vaak naar sociaal contact en vinden dit tijdens deze momenten. Daarnaast
lijkt ons aanbod structuur in hun dagelijks
leven te brengen: een vaste afspraak in
hun agenda.’

‘Mogen zijn’
‘Het mooiste is om mensen te zien openbloeien en te zien groeien. Het besef dat
anderen vaak met dezelfde problemen
worstelen en een plek vinden waar je ‘mag
zijn’ is zo belangrijk. Ik heb alleen maar
grote bewondering voor de veerkracht van
deze mensen. Hun humor en doorzettingsvermogen blijven mij verwonderen
en inspireren.’

UIT in Oost-Vlaanderen

WEBINAR

Gezonde leefstijl
FIETSBIEB: SOCIAAL EN ECOLOGISCH

O

ngeveer een jaar geleden opende beweging.net haar eerste Oost-Vlaamse
Fietsbieb in Zele. Met deze locatie als
uitvalsbasis kwamen er met ondersteuning van de lokale besturen ook mobiele uitleenpunten in Hamme, Lebbeke, Buggenhout, Lokeren
en sinds kort ook in Dendermonde. In Hamme
is de Fietsbieb trouwens maandelijks te gast in ‘t
Verhoog.
Corona gooide wat roet in het eten, maar toch gaven de Fietsbieb-vrijwilligers al meer dan honderd
gebruikte kinderfietsjes een tweede leven. Dat zijn
meer dan honderd lachende en tevreden kinderen
maar dat is ook honderd keer het bewijs dat het
mogelijk is om ons consumptiepatroon te veranderen. Door gebruikte kinderfietsen een tweede leven
te geven zorgt de Fietsbieb ervoor dat jonge gezinnen minder hoeven uit te geven aan een geschikte
kinderfiets. Zeker voor mensen die het moeilijk
hebben maakt dit financieel een groot verschil.
Wie lid wordt van een Fietsbieb (20 euro per jaar)
leert ook dat het vaak interessanter is om te delen
dan te bezitten. Dat de vrijwilligers van de Lebbeekse Fietsbieb door het lokale bestuur werden
uitgeroepen tot ‘lokale duurzame helden’, toont
aan dat deze overtuiging steeds ruimer gedeeld
wordt. En toegegeven … held genoemd worden is
ook gewoon leuk.

~ Meer info over de Fietsbieb en de lokale uitleenpunten kan je vinden op www.fietsbieb.be.

De definitie van gezond leven
verandert vaak: de ene keer wordt
er gefocust op wat je eet, dan weer
op het aantal calorieën dat je naar
binnen speelt. Toch komt het altijd
neer op je gewicht, terwijl dat
niet de enige factor is als het over
een gezonde leefwijze gaat. Wil jij
gezonder, fitter en meer gebalanceerd in het leven staan? Tijdens
deze webinar krijg je concrete tips
om je gezondheid een boost te
geven. Spreker: klinisch psychologe en gedragstherapeute An
Vandeputte.
Wanneer: Dinsdag 16 november
van 19.30 tot 21 uur
Prijs: 5 euro
Info en inschrijven:
www.cm.be/agenda

SAMANA

AfricaMuseum en
Tervuurse wandeling
Een geleide wandeling in het park
van Tervuren waar natuur, kunst
en geschiedenis elkaar ontmoeten. Gevolgd door een bezoek aan
het AfricaMuseum waarbij een
ervaren gids ons laat kennismaken met diverse Centraal-Afrikaanse samenlevingen. Daarnaast
wordt ook het Belgische koloniaal
verleden verkend.
Zaterdag 20 november van 9.30 tot
17 uur, opstapplaatsen in Gentbrugge en Oudenaarde
Inschrijven voor 13 oktober via
mijn.samana.be/#/activities of bel
09 267 53 53.
Prijs: CM-leden 21 euro, niet-leden
27 euro

Kom langs bij ons mobiel talentenbureau
Op heel wat locaties in Oost-Vlaanderen duikt dit najaar het mobiel talentenbureau van CM Gezondheidsfonds op. Hiermee gaan we op zoek naar
jouw talent! Koken, verzorgen, entertainen, rijden of uren babbelen. Met elk
talent kun je bij CM vrijwilligen.
Hoe meer mensen we de kans geven om te vrijwilligen, hoe meer we werken
aan een gezonde samenleving. Want vrijwilligers voelen zich niet alleen
gezonder, ze leven ook langer. Vrijwilligers bewegen meer en hebben meer
sociale contacten. Iets doen voor een ander geeft je een goed gevoel en
maakt dat je positiever in het leven staat.
Door talent te ondersteunen, gaat CM Gezondheidsfonds voor een gezonde
buurt met meer levenskwaliteit voor iedereen. Wil jij ook werken aan jouw
gezondheid door te vrijwilligen? Heb je een idee voor een gezondheids
initiatief in jouw buurt? Doe nu de talententest op www.cm.be/vrijwilligen
of stuur een mail naar vrijwilligers.oostvlaanderen@cm.be.
~ Benieuwd wanneer het mobiel talentenbureau in jouw buurt langskomt? Volg www.facebook.com/gezondebuurt.

CONTACTEER JOUW REGIO

ACV Oost-Vlaanderen 09 244 21 11 ¬ beweging.net Midden-Vlaanderen 09 269 96 69 ¬
beweging.net Waas en Dender 03 760 13 51 ¬ CM Midden-Vlaanderen 09 224 77 11 ¬
CM Waas en Dender 03 760 38 11
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FAMILIEHULP ‘OPVANG ZIEK KIND’

Als een volleerd vakman kwam minister Wouter Beke, geassisteerd door de plaatselijke overheid en de directie, in september de eerste steen leggen van het nieuwe woonzorgcentrum ’t Ponton in Oostende. Eind 2025 zouden de bouwwerken
volledig moeten zijn afgerond en plaats bieden aan 98 zorgbehoevende ouderen.

HET SOCIAAL ONDERNEMEN ZIT CM IN HET BLOED

CM op vele fronten actief
CM wordt vaak in één adem genoemd als de uitvoerder van het terugbetalen
van de ziektekosten en het voorzien van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Als gezondheidsfonds heeft ze echter heel wat méér pijlen op haar
boog. Zo is CM bijzonder actief in de meest uiteenlopende domeinen van de
zorg- en welzijnssector – ook in West-Vlaanderen.
¬ Tekst en foto Marc Beke
Een engagement dat tot
uiting komt in de betrokkenheid in o.a. woonzorgcentra,
revalidatiecentra, drugspreventie, CLB’s, Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg en Beschut wonen.
‘In West-Vlaanderen zijn
wij betrokken in een 75-tal
organisaties en werkingen.
In Vlaanderen in zowat 275
verenigingen en projecten.
Dit gaat via eigen initiatieven of het opnemen van
een bestuursmandaat. Ons
doel daarbij is realisaties
opzetten om het CM-gezondheidsfonds effectief op het
terrein te realiseren’, vertelt
Bertrand Lejeune, directeur
sociaal ondernemen van CM
Vlaanderen.

Woonzorgcentra en
assistentiewoningen
Eén van die eigen CM-initiatieven in de provincie is de
vzw Squatina. Onder deze
vlag varen o.a. de woonzorgcentra ’t Ponton in Oostende,
Haerlebout in Middelkerke,
Engelendale in Brugge en
de assistentiewoningen De
Zandhille, Schottenburg en
Duinroos. ‘Bedoeling van het
CM-engagement is enerzijds
kennis verzamelen van de
sector en de evoluties volgen,
anderzijds ondersteuning
bieden met onze expertise.
Winst maken is niet de bedoeling van onze betrokkenheid, maar wel om kwaliteitsvolle zorg aan betaalbare
prijzen aan te bieden. Eventu-

ele winst wordt overigens
terug geïnvesteerd om deze
doelstelling na te streven.
Onze focus in de ouderenzorg
ligt op het vermaatschappelijken van de zorg, waarbij
de buurt sterk betrokken
is. Reden waarom wij sterk
inzetten om de buurt zo veel
mogelijk te betrekken bij de
werking van onze ouderenvoorzieningen.’

Opendeurdag
Kennismaken met een assistentiewoning? Dat kan tijdens de
opendeurdag van De Zandhille,
Cirkelstraat 2 (Mijnplein) in
Oostende op donderdag 18
november. Rondleidingen
starten vanaf 14 uur.

Personeelsploeg
verdubbelt in omvang!
Familiehulp werft 10 tot 15 verzorgenden aan voor haar dienst
‘opvang ziek kind’. ‘Het aantal
aanvragen neemt nu al toe en
met de winter worden dat er
ongetwijfeld nog meer’, aldus
Helena Wydooghe, partner medewerkersbeleid Familiehulp.
Familiehulp organiseert opvang
van maandag tot vrijdag tussen
7 uur en 20 uur. ‘Verzorgenden
komen bij je thuis voor zorg en
gezelschap voor je ziek kind (tot
12 jaar). Ze kunnen ook medicatie toedienen en aangepaste
maaltijden bereiden’, zegt Helena. Opvang aanvragen kan op
056 23 37 77. ‘We voorzien zo
snel mogelijk opvang. Indien
mogelijk nog de dag zelf’, klinkt
het.
De dienst is actief in Anzegem,
Avelgem, Deerlijk, Harelbeke,
Ingelmunster, Izegem, Kortrijk,
Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Lendelede,
Menen, Moorslede, Oostrozebeke, Spiere-Helkijn, Waregem,
Wervik, Wevelgem, Wielsbeke,
Zonnebeke en Zwevegem. Ook
de ziekenfondsen hebben een
soortgelijk aanbod. Bij CM is
dat Thuisoppas zieke kinderen.
~ Meer info over aanbod en
vacatures: www.familiehulp.be
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SOCIALE TEWERKSTELLING EN STEUN AAN MENSEN MET LAAG INKOMEN VERENIGD BIJ SOBO

‘We zijn en blijven nodig’
Het maatwerkbedrijf SOBO (Sociaal Ondernemen Brugge en Omgeving) biedt mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een
betaalde job. De onderneming heeft een brede waaier aan verschillende diensten gaande van renovatie over schoonmaak tot horeca.
Met het sociaal restaurant Het Paradijs vervult SOBO ook een belangrijke rol in de strijd tegen armoede.
¬ Tekst Jeroen Pollet ¬ Foto’s James Arthur

I

n Het Paradijs - de vroegere Pas
Partout in de Kruitenbergstraat nabij
het Astridpark in Brugge - komen
mensen met een beperkt inkomen,
naast mensen met een gewoon inkomen en toeristen’, steekt directeur David
Rotsaert van wal. ‘Die mix zorgt ervoor dat
niemand zich geviseerd voelt.’

Broodnodig
Via welzijnsorganisaties
in de regio kunnen mensen na inkomensonderzoek een verminderingskaart krijgen. David: ‘Het
normale tarief is 11 euro
voor een dagschotel,
met de korting is dat
David Rotsaert
5,20 of 4,20. We zien wel
dat het aantal klanten met verminderd tarief niet afneemt, integendeel. Een signaal
dat we nodig zijn en blijven.’

Ontmoeting
Het restaurant kreeg met zijn twintigste
verjaardag niet alleen een nieuwe naam,
maar ook een make-over. ‘Het aanbod is
jonger geworden, met onder andere een
take-away die slaatjes en wraps aanbiedt
(zie www.paradijs.net). Ook de binneninrichting is veranderd. Vroeger kregen we
wel eens de opmerking dat het kil en industrieel aanvoelde. Dat is nu veel warmer.
We hebben nu bv. ook enkele lange tafels,
omdat er veel alleenstaanden komen. En
je ziet dat er op die manier ook ontmoeting en vriendschappen ontstaan’, vertelt
David.

sociale problemen, mensen met fysieke
klachten, mensen die niet (meer) mee
kunnen of kortgeschoolden, anderstaligen
die moeilijk aansluiting vinden … We maken voor elk van hen een plan van aanpak
(maatwerk) en bieden een opleidingstraject met de nodige ondersteuning. In het
beste geval kunnen zij terug naar de gewone arbeidsmarkt. Dat lukt voor een beperkt
aantal mensen, maar bij de meerderheid
stellen we vast dat die ondersteuning
nodig blijft.’

Krapte arbeidsmarkt
Ook maatwerkbedrijven krijgen te maken
met de krapte op de arbeidsmarkt. ‘We
zien dat reguliere bedrijven meer mensen
van ons opnemen, waardoor onze instroom vaak bestaat uit mensen waar nog
meer begeleiding voor nodig is. Ook voor
ons is het moeilijk geworden om nieuw
personeel te vinden. Nochtans leggen wij
de lat niet hoog. Wij blijven in elk geval
hard inzetten op onze sociale doelstellingen’, besluit David.

Volgehouden inspanning nodig
Maatwerk
SOBO is ontstaan uit de fusie van twee
sociale werkplaatsen en is dus een maatwerkbedrijf. David: ‘We stellen mensen
tewerk met heel verschillende profielen:
mensen met een verslaving of psycho-

Evelien Vanthourenhout van ACV Bouw Industrie en Energie beaamt: ‘We zien dat
maatwerkbedrijven moeite hebben om
mensen te vinden, maar bij sommigen
zijn de eisen alleen maar gestegen voor de
doelgroep. SOBO levert op dat vlak inder-

ENERGIEPRIJZEN SWINGEN DE PAN UIT…

Maar wat doen we eraan?
‘We zullen schrikken wanneer de jaarafrekening voor gas en elektriciteit in de bus valt. En
die situatie houdt nog wel even aan’, waarschuwt energieanalist Frank De Lannoit voor de
sterk stijgende energieprijzen.
De regering was al langer bezig met de problematiek en besliste vorige week om vooral
voor de zwakste bevolkingsgroepen een extra
inspanning te doen. Vraag is of dit voldoende
zal zijn om te vermijden dat gezinnen in de
problemen komen…

Infomomenten

achter radiatoren, leidingen isoleren… Beter,
maar ook duurder, is je dak isoleren, een
hoogrendementsketel plaatsen, super-isolerende beglazing installeren… Of zelf energie
opwekken zoals met zonnepanelen en die
energie ook zelf opslaan met een thuisbatterij.
Alleen botsen velen op de vraag welke keuzes
te maken…’

FRANK¬ ‘Minder energie verbruiken of zelf
energie opwekken. Daar komt het op aan. Alle
beetjes helpen: spaarlampen, aluminiumfolie

Er komt maatwerk aan te pas, volgens ieders
gezins- en leefsituatie. Daarom plant bewe-

22 ¬ VISIE

ging.net West-Vlaanderen dit najaar een reeks
infomomenten. En, bij voldoende interesse,
wordt een collectieve inkoop van o.m. zonnepanelen of thuisbatterijen overwogen. Frank:
‘We willen adviseren en ontzorgen door, na
marktonderzoek, degelijke producten voor te
stellen. Op maat.’

Niet voor iedereen…
Al de vermelde inspanningen en investeringen zijn echter niet voor iedereen haalbaar.
Wat bv. met huurders? Je kan van hen moeilijk
verwachten dat ze zonnepanelen op het
dak van hun huurhuis gaan leggen. Frank:
‘Sociale verhuurkantoren kunnen eigenaars

Kort. West-Vlaanderen

IN BRUGGE

Nieuw CM-Gezondheidspunt
Op zaterdag 27 november opent het nieuwe CM-Gezondheidspunt in
Brugge. Het wordt een feestelijke opening – tussen 10 en 17 uur – met
tal van activiteiten (o.a. tentoonstelling en stand CM-vrijwilligers),
workshops en lezingen. Het CM-Gezondheidspunt is een warme ontmoetingsplaats waar iedereen terecht kan met ideeën en initiatieven
rond gezondheid, zorg en welzijn in zijn buurt en gemeente. Locatie
is het Hof van Watervliet, Oude Burg 27. In de loop van 2021 opent
ook een CM-Gezondheidspunt in Ieper en in Waregem.
~ Info: 050 44 03 88 en www.cm.be/gezondheidspunt-brugge

CM SKOEBIDOE-VACATURES

Thuisoppas zieke kinderen
daad extra inspanningen. Nadeel van de
horecasector is dat het wel wat flexibiliteit
eist.’
Haar collega Wilfried Herpoele vult aan:
‘Het is in elk geval zo dat de uitdaging
groter en groter wordt om mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt aan
aangepast werk te helpen. Met de hoge
tewerkstellingsgraad in onze provincie
blijven voornamelijk werkzoekenden over
die met verschillende problemen te kampen hebben en die dus helaas ook vaker in
armoede leven. Er zijn dus meer dan ooit
inspanningen nodig om aangepast werk te
voorzien.’

¬ Tekst Luc Piot
stimuleren om hun
huurwoningen energiezuiniger te maken.
Ook sociale huisvestingsmaatschappijen
kunnen nog stappen
zetten. Zo geven ze
het goeie voorbeeld.
En de overheid kan
via regelgeving een en
ander bespoedigen.’
Werk aan de winkel!

Skoebidoe, de kinderservice van CM, zoekt voor verschillende plaatsen in de provincie voor haar dienst ‘Thuisoppas zieke kinderen’
oppaskrachten/kinderverzorgers (o.a. tijdelijken, studentenjobs).
~ De verschillende vacatures vind je op www.randstad.be/medical

SPEELGOEDINZAMELING

Help de Sint!
Binnenkort komt de Sint. Helaas niet overal.
Sommige kinderen vinden straks geen speelgoed
in hun schoentje, ook al zijn ze nog zo braaf.
Kwb heeft daarom extra aandacht voor gezinnen
die het moeilijk hebben. Met de actie ‘Ieder kind
een sint’ zamelt kwb van 22 oktober tot 29 november speelgoed in. Op heel wat plaatsen kan
je straks met je speelgoed terecht. Onder andere
in Brugge, Desselgem, Heule, Ieper, Kortrijk, Lendelede, Moorsele, Oostrozebeke en Varsenare…
~ Meer info:
https://www.kwbeensgezind.be/sint_bak/

Contact. West-Vlaanderen
CM West-Vlaanderen
Voor je ziekenfondszaken bel of mail naar de CM-consulenten: 050 44 05 00 of westvlaanderen@cm.be

Frank De Lannoit

~ Meer over de infomomenten vind je binnenkort op https://beweging.net/west-vlaanderen

Vragen over zorg en maatschappelijk werk?
Bel of mail de Zorglijn: 050 20 76 76 of
zorglijn.westvlaanderen@cm.be
Alle informatie over de CM-dienstverlening in coronatijden vind je op www.cm.be/coronavirus.

ACV West-Vlaanderen
Contacteer het ACV via:
- afspraak (telefonisch of op kantoor):
www.afspraakACV.be
- www.hetACV.be/contact
- 051 23 58 00
ACV-kantoren zijn enkel na afspraak toegankelijk.
Een overzicht van alle contactmogelijkheden
(incl. ACV-brievenbussen) vind je op
www.acv-west-vlaanderen.be

Regioredactie
Beweging.net West-Vlaanderen, 051 24 04 44, westvlaanderen@beweging.net
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Radiopresentatrice
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gevat
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Barricades
‘Eerst wou ik niet met mijn preventieve borstamputatie naar buiten treden. Maar toen ik
schrijnende verhalen hoorde van vrouwen die
in financiële problemen waren beland of de
ingrepen zelfs helemaal niet konden betalen, kon ik niet anders dan op de barricades
springen. De respons en de aandacht waren
overdonderend. Plots moest ik naar congressen en met de top van de ziekenfondsen
praten. Ik ben blij dat ze wilden luisteren en
hielpen om oplossingen te zoeken. Gelukkig
zag iedereen er het nut van in en werd de terugbetaling uiteindelijk wettelijk vastgelegd.’

Buitenlucht
Topsport
‘Mijn vader was een topsporter, dus de fascinatie voor de sportwereld werd al met de paplepel
ingegoten. Mij interesseert vooral het verhaal
achter de sporter. De toeschouwers zien enkel
die paar minuten waarin Nina Derwael haar
gouden oefening aan de balk uitvoert. Wat je
niet ziet zijn de jaren aan training en opoffering.
Niet alleen van de sporter, maar ook van het
hele gezin en de entourage. Daar heb ik immens
veel respect voor.’

‘Elke ochtend ga ik een uurtje naar buiten als
mijn werkschema het toelaat. De school van mijn
kinderen ligt aan een parkje, dus nadat ik hen heb
gebracht, ga ik daar even wandelen en ik ga ook
regelmatig buiten lopen. Ik heb daar echt nood aan
en voel mij daardoor ook beter in mijn vel. Het zou
ideaal zijn mocht iedereen de kans krijgen om dagelijks buiten te bewegen, al was het maar een halfuurtje. Dat helpt echt om je hoofd leeg te maken.’

Wereldverbeteraar

Schoolstress
‘Ik ging écht niet graag naar school. Het schoolsysteem lijkt nog steeds hetzelfde als dertig jaar
geleden. Met het verschil dat de jeugd volgens mij
nu meer stress heeft door Smartschool en andere
online toepassingen. Laat die kinderen toch chillen en rustig zichzelf ontdekken! Daar kan ik echt
van wakker liggen. Dan probeer ik manieren te
bedenken hoe ik mijn kinderen kan helpen om de
stress te verzachten.’

‘Ik zou mij niet verbinden aan elk goed doel dat het
mij vraagt, maar als iets dicht bij mijn leefwereld staat,
zet ik daar graag mijn schouders onder. Als iedereen
zijn buren helpt, zou de wereld al een veel betere plek
worden. Zo verkoop ik oude kledij niet, maar doneer ik
ze aan een asielcentrum in de buurt. Ik geef ook geld
aan goede doelen, maar dan wil ik ook zien dat ze er iets
nuttigs mee doen. Het liefst van al zou ik zelf meegaan
op missie met bijvoorbeeld Artsen Zonder Grenzen, om
ter plaatse mijn handen uit de mouwen te steken.’

¬ Tekst Dominic Zehnder ¬ Foto VRT

