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E X TRA EDITIE VOOR LEDEN VAN HE T ACV

De winkel
waar alles gratis is

Zorgsector
privatiseren:
geen goed idee

Meer maandagochtendziekte door afschaffing
doktersbriefje?

Sectorale
akkoorden
krijgen vorm

Het brandt
bij de Gentse
brandweer

Onderstaand beeld trok

Een
straffe
Gust

G

ustaaf Eylenbosch, 1856-1939, het
bewijs dat niemands lot vastligt bij zijn
geboorte. In het begin zag het er
nochtans niet goed uit voor de kleine
Gust, die in het weeshuis terechtkwam. Maar hij
zette door en werd drukker-letterzetter in het
industriële Gent van eind negentiende eeuw.
En al gauw actief in de voorloper van het ACV.
Samen met andere voortrekkers van de arbeidersbeweging slaagde hij erin om het lot van
honderdduizenden arbeiders te verbeteren. Meer
dan 120 jaar later gaat het ACV daar nog steeds
voor. Want sociale rechtvaardigheid in al zijn
aspecten, dat blijft een dagelijks gevecht. Niets is
eeuwig verworven.
Gustaaf Eylenbosch was een van de grondleggers
van de verzekering tegen werkloosheid. Dat was
in de periode van rauw industrieel kapitalisme
een enorme stap. Het baanbrekende model dat in
Gent mede door zijn toedoen ontwikkeld werd,
staat trouwens internationaal onder sociale
wetenschappers bekend als ‘The Ghent system’.
Hoe belangrijk die verzekering is, bleek het
afgelopen anderhalf jaar. Honderdduizenden
arbeiders en bedienden waren door de coronacrisis voor hun inkomen plots aangewezen op ons
uniek systeem van tijdelijke werkloosheid. De
fundamenten die 120 jaar geleden werden gelegd,
bleken opnieuw rotsen in de harde branding. Als
onze economie nu snel kan hernemen, is dat ook
voor een groot stuk daaraan te danken. Want
bedrijven hebben in volle pandemie en stilgelegde activiteiten geen mensen moeten ontslaan. En
ze konden dus zeer snel opnieuw opstarten. Onze
sociale zekerheid, we kunnen ze maar beter
koesteren en versterken.
Het graf van deze Gustaaf Eylenbosch, ook de
eerste nationale ACV-voorzitter, was doorheen de
jaren vervallen, zelfs bijna compleet verdwenen.
Maar dankzij de inzet en stielkennis van de
medewerkers van maatwerkbedrijf Compaan is
het nu in alle eer hersteld. De stad Gent neemt
het peterschap van het graf op zich, zodat deze
straffe Gust kan blijven inspireren.

¬ Foto Jan Maertens
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de aandacht van Marc Leemans, voorzitter ACV

Kort.

NIEUWE ONLINE WEGWIJZER

Levenslang leren
In een economie die razendsnel
evolueert is levenslang leren het
mantra. Werknemers die zich
blijvend willen bij- of omscholen
kunnen daarom rekenen op een boel
ondersteunende initiatieven van de
Vlaamse overheid. Maar het is niet
altijd eenvoudig om te weten waarop
je recht hebt, en wat je daarvoor

moet doen. De nieuwe online
‘Wegwijzer’ helpt je eenvoudig op
weg naar info over opleidingscheques, Vlaams opleidingsverlof en
andere.
~ vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives/wegwijzer-vlaamse-opleidingsincentives

TOOL

Bereken je eindejaarspremie
Op het einde van het werkjaar hebben
de meeste werknemers recht op een
eindejaarspremie. Die eindejaarspremie kan een dertiende maand zijn,
een percentage van je loon of een
forfaitair bedrag. Maar hoe weet je of jij
ervoor in aanmerking komt en hoeveel
die bedraagt? Op de website van het
ACV vind je een overzicht per sector.

Ook uitzendkrachten komen mogelijk in
aanmerking. Wie in 2020 langer dan
twee maanden tijdelijk werkloos was,
heeft recht op een beschermingspremie.
Opgelet: de eindejaarspremie behoort
tot je loon en is dus onderworpen aan
RSZ en bedrijfsvoorheffing.
~ www.hetacv.be/eindejaarspremie

DOCUMENTAIRE

De erfenis van Jan Blommaert
‘Sociale strijd gaat voor een groot
stuk over taal. Als jij praat zoals
ik, dan ben je in mijn macht.’
Een aantal maanden voor
zijn dood in januari 2021
zaten de documentairemakers van productiehuis
Docwerkers samen voor een
lang gesprek met de geëngageerde linguïst en antropoloog Jan
Blommaert. Taal, macht, sociale

ongelijkheid en syndicalisme zijn
maar enkele van de thema’s
waar de hoogleraar en
schrijver van het inspirerende en ontroerende Wat
was er echt belangrijk in mijn
academisch leven? zich over
uitlaat. Je kunt de documentaire herbekijken op www.
janblommaert-documentaire.be.
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Actueel. De winkel waar alles gratis is

Betalen
met een
bedankje
Black Friday Deals! Hamsterdagen!
Stapelkorting! Schreeuwerige reclame
voor dingen die we eigenlijk niet
nodig hebben, maar zo moeilijk te
weerstaan zijn. Dat kan ook anders,
compleet anders. In Anderlecht
opende eerder dit jaar de Gratis
Winkel. ‘Waarom geld vragen als er
aan de ene kant zo’n overschot is en
er aan de andere kant mensen zijn
die bijna niets hebben?’
¬ Tekst Nils De Neubourg
¬ Foto Bart Dewaele

E

cht hélemaal gratis, verzekert
Gerd De Wilde. ‘Er is zelfs geen
businessplan’, lacht hij. En toch
gaan er hier per week honderden
kilo’s aan koopwaar over de toonbank.
Daarmee is in de Gratis Winkel in
Anderlecht een groter succes dan Gerd in
mei bij de opening van zijn project kon
hopen. Het concept is dus eenvoudig:
alles is gratis, of toch zo goed als. Want
aan de kassa liggen er post-its klaar voor
een woordje van dank. ‘Daarmee betalen
onze klanten. Ondertussen hebben we er
tot honderd per dag.’ De enige beperking?
Eén aankoop per dag per klant.

Slapende spullen
De aandacht – tot zelfs uit Frankrijk en
Duitsland – voor het project in de
Anderlechtse buurt Kuregem toont hoe
ongewoon een winkel zonder prijskaartjes is. Maar voor Gerd is het de logica
zelve. ‘Het is een maatschappelijke
noodzaak: er wordt zo enorm veel
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IN BEELD
Per week gaan honderden kilo’s aan koopwaar
over de toonbank van de Gratis Winkel in Anderlecht.

geproduceerd, dat je bijna niet anders
kunt dan een deel ervan gratis weg te
geven. Dat merk je ook aan hoeveel
spullen in onze kasten liggen te slapen. Er
is zo’n overdaad. Als je iets niet gebruikt,
kan het beter circuleren. Wij zijn er om
dat mogelijk te maken.’
‘De winkel is eigenlijk maar een ventiel in
een oververhit systeem van overconsumptie. We hebben een complete
ommezwaai in onze productie nodig. Die
ommezwaai doen wij hier ook met de
consumenten: geen geld, want er zijn
toch spullen in overvloed. Het moet
allemaal weg!’
Afgedankte of ongebruikte spullen op die
manier een tweede leven schenken is
natuurlijk niets nieuws. En de Gratis Winkel is ook zeker niet het eerste project dat
daarop inzet. Toch is het hier anders dan
bij hippe vintagewinkels of de klassieke
kringloopwinkels, vindt Gerd. ‘Bij ons is
werkelijk alles gratis. Dat maakt de
herverdeling veel zuiverder. We merken
dat mensen die spullen geven dat ook
belangrijk vinden.’

Iedereen geeft
‘Wij krijgen hier wel een ander publiek
over de vloer dan de klant die al lange tijd

bezig is met duurzaam consumeren. Maar
een winkel waar je gratis kunt komen
shoppen, dat doet iets met je. Subtiel
geven we toch iets over die overconsumptie mee. Als mensen iets nodig hebben,
hebben ze in de toekomst hopelijk eerst
de reflex om te kijken of ze het niet hier
of op een andere duurzame en goedkope
manier kunnen ‘kopen’. Je merkt trouwens ook dat iedereen graag eens iets
geeft, het zijn niet alleen welgestelde
mensen die hier komen geven.’
‘Maar’, benadrukt Gerd, ‘het is hier zeker
geen plek speciaal voor arme mensen.
Tegelijkertijd zijn we ook niet blind voor
de omgeving: we zitten hier in een van de
armste wijken van het land. Dat merken
we in de winkel ook wanneer er potten,
pannen of kinderspullen binnenkomen.
Die staan geen halve dag op het rek.’
Het toont volgens Gerd de grote moeilijkheden waarmee de wijk, maar ook ons
economisch systeem kampt. Spullen die
voor velen vanzelfsprekend zijn, zijn hier
een begeerd goed. Waarom zou je dan
geld vragen als er aan de ene kant zo’n
overschot is en aan de andere kant er
mensen zijn die bijna niets hebben? Ook
de tijdelijke Oxfamwinkel, die in hetzelfde pand als de Gratis Winkel onderdak
vond, ziet die nood. Al twee winters biedt

Actueel.

Vakbonden en werkgevers maken zich op voor nieuwe
onderhandelingen over dagcontracten in de Nationale
Arbeidsraad. Want werkgevers kwamen het akkoord
om het gebruik van dagcontracten te verminderen
onvoldoende na. En dat heeft nefaste gevolgen voor
uitzendkrachten en onze sociale zekerheid.
¬ Tekst An-Sofie Bessemans

5 miljoen
dagcontracten
per jaar, dat maakt
veel kapot

U
de winkel tweedehands winterkleding
aan heel lage prijzen aan, en met groot
succes. Opvallend, want de kleding is
eigenlijk bedoeld voor export wegens niet
goed genoeg voor de Belgische markt.
‘Het toont hoe snel we eigenlijk iets
afschrijven.’

Als cadeau
De noodzaak, maar ook de interesse voor
het hergebruiken van afgeschreven
spullen maakt volgens Gerd ondertussen
het succes. ‘Er zit nog veel meer potentieel in afgedankte spullen dan we denken.’
En ook zonder prijs ziet hij waarde in wat
er in de winkel te koop staat. ‘Er ontstaat
zelfs een geefeconomie. Mensen komen
hier voor zichzelf, maar soms ook voor
een ander. Iedereen vindt het leuk om
eens een cadeau te kunnen geven.’
Nu het pionierswerk achter de rug is en
de winkel beter dan verhoopt draait,
heeft Gerd al uitbreidingsplannen. Met
een startpakket wil hij andere initiatieven binnenkort op weg helpen. Want een
gratis winkel, met zowel de maatschappelijke als duurzame rol, zal ook elders
werken, verzekert hij. ‘Een gratis winkel
in een chique winkelstraat als in Knokke?
Dat zou de max zijn. En het zou werken.’

itzendarbeid en in het
bijzonder dagcontracten
zijn aan strikte voorwaarden gebonden. Toch blijkt
uit cijfers van de Nationale
Arbeidsraad dat er al jaren
excessief gebruik van wordt
gemaakt. In 2015 bestond 26,77
procent van het totale aantal
uitzendcontracten uit dagcontracten die elkaar opvolgen.
Ondanks het akkoord met
uitzendsectorfederatie Federgon
en het VBO werd het aantal
dagcontracten onvoldoende
teruggedrongen. Sommige
bedrijven gebruiken uitzendarbeid niet alleen bij onverwachtse
pieken, klaagt Piet Van den Bergh
van het ACV aan. ‘Onder meer de
logistiek en de voedingsnijverheid zetten systematisch mensen
met opeenvolgende dagcontracten in. Het is oneerlijk ten
opzichte van bedrijven die zich
wel aan de regels houden, en het
zet onze sociale zekerheid onder
druk. Als je bijvoorbeeld ziek
wordt, naar een begrafenis moet
of geboorteverlof wil opnemen,
zorgt de werkgever er wel voor
dat je die dagen geen contract
hebt en hij je dus niet moet
betalen. Dan heb je enkel recht
op een – lagere – werkloosheids-

uitkering, betaald door de sociale
zekerheid.’
De werknemer zelf is de grootste
dupe. Zo blijkt ook uit het onthutsende relaas van orderpicker
Fernando, een jonge vader die
enkel anoniem wil getuigen:
‘Mijn baas zet interimmers zwaar
onder druk. We worden last-minute ingepland, uurroosters
wijzigen constant. Onlangs stond
ik daar om vier uur ’s morgens en
werd ik terug naar huis gestuurd.
Hoe moet ik mijn leven en mijn
gezin zo organiseren? Ik wil
graag mijn Nederlands verbeteren om meer kansen te hebben,
maar de voortdurende veranderingen in de planning staan
taallessen in de weg.’
Het ACV wil nu een nieuw
akkoord afsluiten, waarin de
belangen van de uitzendkracht
primeren en eindelijk komaf
wordt gemaakt met het overdreven gebruik van opeenvolgende
dagcontracten. Onder meer een
strengere beperking van de
dagcontracten en de invoering
van een bijkomende sociale
bijdrage na overschrijding van
het aantal dagcontracten staan
op het eisenlijstje.
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Achtergrond. Privatisering van de zorg: woekerwinsten op de kap van de kwetsbaren?

Vlaamse zorgsector in de
Al drie keer moest de Raad van State zich buigen over het privatiseringsdecreet in de zorgsector. Verwacht wordt dat het controversiële
voorstel snel weer in het parlement belandt voor een stemming.
In dat geval dreigen openbare zorgbedrijven de speelbal te worden
van privé-investeerders.
¬ Tekst Dominic Zehnder ¬ Foto ID/Jonas Lampens

I

n het huidige kader kunnen
OCMW’s zorginstellingen, zoals
woonzorgcentra, kinderopvang of
gezinshulp, onderbrengen in de
gekende zorgbedrijven’, legt Jan Mortier
van ACV-Openbare Diensten uit.
‘Daarmee wou men in 2011 de instellingen meer autonomie geven en de
arbeidsvoorwaarden gedeeltelijk
loskoppelen van de gemeenten. Om
concurrentiëler te zijn ten opzichte van
privéinstellingen. Maar blijkbaar ging
dat nog niet ver genoeg. Nu willen ze
ook commerciële aanbieders binnenbrengen in de zorgbedrijven.’

Privatiseringstsunami
Voorlopig is Zorgbedrijf Antwerpen het
enige met grootse privatiserings- en
expansieplannen, maar volgens Olivier
Remy van ACV Puls moeten we in de
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toekomst vrezen voor een privatiseringsgolf. ‘Als dit decreet erdoor komt,
zal de openbare zorgsector niet meteen
geprivatiseerd zijn. Dat kan in de
praktijk immers enkel wanneer dat
afgesproken is in een bestuursakkoord
bij het begin van een legislatuur.
Daarom verwacht ik de eerste gevallen
pas na de gemeenteraadsverkiezingen
van 2024.’
‘Dat maakt het ook zo moeilijk en
abstract om tegen het decreet te
reageren. De Vlaamse Raad Welzijn,
Gezondheid en Gezin, waarin de
vakbond net als de CM en de werkgevers actief is, heeft een heel duidelijk
en kritisch advies afgeleverd. Iedereen
was het ermee eens behalve VOKA en
VLOZO, de sectorfederatie van private
commerciële zorgondernemers. Dat
toont ook meteen waar het over gaat.

Dit gaat niet over het verbeteren van de
zorg, dit gaat over meer mogelijkheden
geven aan privébedrijven om actief te
worden in de zorgsector en daar winst
te maken.’

Taxshift
De vaak bekritiseerde taxshift van de
vorige federale regering speelt volgens
Jan Mortier ook dit dossier parten. ‘De
taxshift is een vermindering van de
werkgeversbijdragen, maar die geldt
niet voor de openbare sector. Het
merkwaardige daaraan is dat de
partijen die dat toen in de federale
regering hebben doorgeduwd, met
N-VA en Open Vld op kop, maar ook
CD&V, net dezelfde partijen zijn die nu
in de Vlaamse regering met dit decreet
een achterpoortje maken.’
‘Wat het eigenlijke plan is: de koepel
blijft publiek, maar enkel de statutaire
werknemers zouden nog onder de
publiekrechtelijke structuur vallen. Al
het andere personeel zou naar de
onderliggende vzw’s of nv’s verhuisd
worden, zodat de bedrijven minder
werkgeversbijdragen moeten betalen.
De dotatie van de stad naar het
zorgbedrijf moet drastisch verminde-

uitverkoop
ren en op termijn verdwijnen. Lokale
besturen willen niet meer investeren
in zorg- en welzijnsinstellingen.’

Hellend vlak
‘Een aanzienlijk deel van de zorg is
vandaag al privé, maar niet commercieel’, zegt Olivier Remy. ‘Dat zijn
vzw’s. Commercialisering is een
andere zaak, dan komt er een andere
logica. Een vzw hoeft geen aandeelhouders te vergoeden, diensten of
goederen aan te kopen uit dezelfde
groep aan een veel hoger tarief, of te
huren aan woekerprijzen. Terwijl
het hier over de zorg voor de meest
kwetsbaren in de samenleving gaat.’

Het privatiseringsdecreet is volgens
Remy een hellend vlak richting de
uitholling van onze zorginstellingen.
‘Wanneer die commerciële bedrijven
in alle mogelijke takken van de zorg
voet aan de grond krijgen, dan
krijgen ze ook een grotere inspraak.
En we weten maar al te goed wat de
standpunten van VOKA zijn. Zij
willen flexijobs in de zorg om het
personeelstekort aan te pakken. Dat
is eigenlijk van een crisis misbruik
maken om via een achterpoort de
loon- en arbeidsvoorwaarden te
verslechteren. In plaats van de lonen
te verbeteren, wordt het personeelstekort misbruikt om de arbeidsvoorwaarden aan te vallen.’

PRIVATISERING

Wat houdt het nieuwe decreet in?
Met het decreet wil de Vlaamse regering het mogelijk maken dat de publiekrechtelijke zorgbedrijven in Vlaanderen vzw’s en vennootschappen
binnen hun structuur kunnen oprichten. Het decreet maakt het ook mogelijk voor externe vennootschappen en investeerders om tot 49 procent
van de aandelen van die bedrijven in handen te krijgen. Daarbij gaat het
niet enkel om woonzorgcentra, maar ook over diensten voor gezinszorg,
kinderopvang, jeugdhulp en dienstenchequebedrijven.

Julia’s familielid woont in een
commercieel uitgebaat rusthuis

‘Onvoldoende
eten en drinken,
geen hulp’
Een familielid van Julia* verblijft al langere
tijd in een commercieel uitgebaat woonzorgcentrum. Van warme en toegankelijke zorg is
daar echter geen sprake: ‘Het loopt op alle
gebieden fout. Het welzijn van de bewoners
staat duidelijk niet centraal. Enkel de winstmarge behalen lijkt van tel voor de directie’,
vertelt Julia furieus.
‘De situatie in het woonzorgcentrum is zo
schrijnend, dat de bewoners zeer afhankelijk
zijn van familie en vrijwilligers voor het geven
van eten en andere verzorging. Bewoners die
op een beschermde afdeling zitten, en dus op
termijn niets meer zelf kunnen doen, krijgen
niet de ondersteuning die ze nodig hebben.
Onze familie overwoog al om onze dierbare
daar weg te halen. Maar tijdens de coronapandemie was er onvoldoende aanbod aan thuiszorg en in de nabije omgeving zijn geen andere instellingen. Dus kiezen we ervoor om
dagelijks meerdere keren langs te gaan om
ook zelf voor ons familielid te kunnen zorgen.
Wij springen ook zelf regelmatig in om andere
bewoners te helpen met eten of om even met
hen te praten, omdat er anders niemand is die
naar hen omkijkt.’
‘Je merkt het winstbejag in alles. De porties
van het eten zijn onvoldoende, drankenrondes
worden verminderd zodat bewoners minder
naar het toilet moeten, op incontinentiemateriaal wordt bespaard en er wordt slechts een
minimum aan personeel ingezet. Daardoor
krijgt het personeel dat zijn best wil doen het
heel moeilijk om in die omstandigheden te
werken. Uiteindelijk vertrekken ze, omdat ze
het niet meer kunnen aanzien. Dat een commercieel bedrijf winst moet maken, daar kan
ik mee leven, maar dat mag nooit ten koste
gaan van de bewoners. Die hebben hun hele
leven keihard gewerkt en verdienen een respectvolle en mooie oude dag.’

*Julia is een schuilnaam.
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Klare taal. Tot je dienst

JAARLIJKSE VAKANTIE GELIJKSTELLING

Coronawerkloosheid 2021
De periodes van coronawerkloosheid in 2021 worden
gelijkgesteld aan gewerkte dagen in het kader van de
jaarlijkse vakantie. Dat wil zeggen dat deze periodes
meetellen voor de berekening van het aantal vakantiedagen maar ook voor de berekening van het enkel
en dubbel vakantiegeld. Dat besliste de federale
regering na lang aandringen van het ACV en de
Nationale Arbeidsraad.

OPZEGTERMIJN GELIJKE RECHTEN

Arbeiders en bedienden nog steeds
niet gelijk behandeld
Sinds 2014 is het onderscheid tussen arbeider en
bediende door de wetgever weggewerkt met het
Eenheidsstatuut. Toch is er in de praktijk voer voor
discussie. Onder meer bij het bepalen van de opzegtermijn na ontslag door de werknemer, blijkt dat
sommige arbeiders toch meer dan de maximale
dertien weken opzegtermijn moeten presteren. Dat
kan omdat sommige sociale secretariaten de wetgeving creatief lezen. Het gaat dan over werknemers die
voor 31 december 2013 al een hele tijd aan de slag
waren bij dezelfde werkgever. Een arrest van het
Grondwettelijk Hof uit 2018 is hierover evenwel
overduidelijk: de opzegtermijn voor arbeiders kan
maximaal slechts dertien weken bedragen.
Wanneer je als arbeider je ontslag indient, en toch een
opzegtermijn van meer dan dertien weken moet
presteren, neem dan zo snel mogelijk contact op met
je vakbondsafgevaardigde.

Vacatures
ACV zoekt
• Stafmedewerker ledendata-analist voor de ledencel
• Boekhouder ACV Puls
~ www.hetacv.be/vacatures

Beweging.net zoekt
• Stafmedewerker maatschappelijke innovatie
~ www.beweging.net/vacatures
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Made in. Belgium.

Mozzarella
van Milcobel
Wie weleens een lekker plakje mozzarella op
zijn panini lust, heeft misschien nog niet
bedacht dat die ‘Italiaanse’ kaas eenvoudigweg
in België gemaakt kon zijn. De grootste
mozzarellafabriek op het Europese vasteland
ligt in Langemark. ‘We weten zelf ook niet
altijd naar welke eindproducten het gaat.’
¬ Tekst Simon Bellens
¬ Foto’s Wouter Van Vooren

KRISTOF WINNE (44) - TECHNIEKER

FEITEN
FEITEN
Van en door de boeren. Met die
slogan richt boerengilde ‘Helpt
malkaar’ op 1 juni 1906 de samenwerkende maatschappij
‘Melkerij St. Paulus’ op. Vandaag verwerkt coöperatie Milcobel de melk van ruim 2 000
melkveebedrijven. Daarmee
maken ruim 1 800 werknemers jaarlijks wel 80 miljoen
kilogram kazen en andere zuivelproducten voor verkoop in
meer dan 100 landen. Denk
maar aan mozzarella voor pizza’s, maar ook melkpoeder, boter of het bekende merk Brugge Kaas. Dochteronderneming
Ysco produceert dan weer 180
miljoen liter ijs per jaar voor de
huismerken van de grootste
Europese supermarktketens.

‘In 1996 liep ik stage bij Milcobel, en toen er een vaste
plaats vrijkwam, wist ik dat ik die wilde. Inmiddels werk
ik hier al 21 jaar. In de werkkar zitten de instrumenten
waarmee ik rondga op de werkvloer. Het is onze taak om
ervoor te zorgen dat de machines blijven draaien. Het is
geen eenvoudig machinepark, want het is specifiek
ingericht voor de zuivelproductie. Wie van de schoolbanken komt, heeft een goede technische basis nodig en
moet ik eerst wegwijs maken. We denken ook altijd mee
na over hoe we de machines efficiënter kunnen maken.
Iedereen is begaan met de onderneming en probeert de
werking en de producten te verbeteren.’

ROEL THOMA (29) - TECHNIEKER
‘De fabriek draait de klok rond. Zelfs op Kerstmis en
Nieuwjaar stopt het niet. De machines draaien 35 uur om
70 bakken wrongel (het eerste stadium van de kaas, red.)
te maken die verder behandeld wordt tot mozzarella.
Daarna volgt zes uur reinigen, voor ons het moment om
herstellingen of aanpassingen door te voeren. Soms valt
die periode overdag, soms ‘s nachts. Daarom werken we
met een continue bezetting. In de vaste nachtploeg staat
nog een vacature voor technieker open.’
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Cultuur. Een selectie

1.

2.

TENTOONSTELLING
EUROPALIA

BOEK

De geschiedenis van België
in 100 oude kaarten
Dit boek maakt de geschiedenis van België zichtbaar aan de hand van 100 bijzondere kaarten. Een team van historici en
cartografen vond onder andere de oudste
gastronomische kaart van België en een
Duitse ‘sabotagekaart’ uit 1943 over de
acties van het verzet. De kaarten tonen
politieke evoluties, maar behandelen ook
sociaal-economische en culturele thema’s, zoals verstedelijking, religie, transport, literatuur en sport, met telkens wat
historische context.
~ P. De Maeyer
e.a., De geschiedenis van België
in 100 oude
kaarten, Lannoo,
407p.

Nog tot 15 mei 2022 kun je op heel wat plaatsen in ons
land door Europalia in vervoering gebracht worden.
Letterlijk, want het tweejaarlijkse cultuurfestival staat
dit keer in het teken van de trein. Onder de noemer
‘Trains & Tracks’ kun je meer dan 70 verschillende
projecten ontdekken. In musea, maar ook in diverse
stations en op treinen.

3.

DOCUMENTAIREREEKS

Het leven in kleur

~ www.europalia.eu
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© VRT

Enkele hoogtepunten zijn de tentoonstelling ‘Oriënt
Expres’, in Train World in het station van Schaarbeek,
de expo ‘Rinus Van de Velde: Inner Travels’ in Bozar in
Brussel, of de kunstroute langs de treinlijn Oostende-Eupen: ‘Endless Express’. Zeven kunstenaars tonen
Sudoku
hun werken langsheen de sporen, op de perrons en in
de stations. Daarnaast zijn er ook tal van dans- en
poëzieoptredens, filmvoorstellingen, lezingen, wandelingen en workshops, verspreid over heel België.

Racisme in Vlaanderen? Valt wel mee, toch? Niet dus. De
nieuwe Canvas-docureeks Het Leven in Kleur heeft het
zonder taboes over het racisme in ons onderwijs, justitie,
media, en in ons allemaal. Vijf afleveringen lang portretteert Karine Claassen tientallen mensen van kleur. Ze praten over het racisme dat ze hebben meegemaakt en nog
altijd meemaken, en vooral over de impact daarvan. Getuigenissen worden aangevuld met historische en sociologische duiding door experten.
~ De documentairereeks is te (opnieuw)
bekijken op VRT.NU.

FEIT OF
FABEL?

De afschaffing van het
ziektebriefje leidt tot
maandagochtendziekte

© ROB STEVENS

We vragen het aan.

Factcheck.

Stijn Gryp (ACV), expert
gezondheid op het werk

Is 38 uur werken
op 4 dagen
een slim idee?
Tijdens de gesprekken over de
federale begroting werd lang
gediscussieerd over de vierdaagse werkweek. Daarbij zouden
werknemers vrijwillig kunnen
kiezen om een volledige werkweek van 38 uur op vier dagen te
presteren, om zo een extra dag
vrij te krijgen.

NIET
WAAR!

Internationaal onderzoek biedt voldoende bewijs dat de
afschaffing van het ziektebriefje voor een beperkt aantal
dagen afwezigheid niet leidt tot meer onterecht verzuim.

Wie door ziekte niet naar het
werk kan, hoeft daarvoor
binnenkort geen doktersbriefje meer voor te leggen
aan de werkgever. Voor de
eerste dag afwezigheid
althans, en voor een maximum van drie dagen per
jaar. Bovendien is de nieuwe
regel enkel van kracht in
ondernemingen met meer
dan vijftig werknemers.
Dat leidde een gezamenlijke
klaagzang van werkgevers
in, volgens wie het onterecht
verzuim zal toenemen.
VOKA vreesde ‘drie baal
dagen per jaar’. ‘Wellicht
zijn sommigen echt ziek,
maar anderen zullen er
toch misbruik van gaan

maken’, klonk het. Nochtans
wijst de wetenschap in een
andere richting. Een Noors
onderzoek uit 2019 bestudeerde het ziekteverzuim
tussen 2001 en 2014, en
stelde vast dat een volledige
afschaffing van de medische
bewijsplicht niet leidde tot
meer afwezigheid. In dat
specifieke geval moesten
werknemers wel regelmatig
over hun gezondheid
rapporteren aan hun
leidinggevende.
Ander onderzoek toonde aan
dat ziekteverzuim zonder
doktersbewijs tot drie opeenvolgende dagen net tot
minder afwezigheid leidde.
Mogelijk vertrouwen

werknemers zonder doktersvoorschrift meer op hun
eigen gevoel en leidt dat tot
snellere terugkeer na korte
ziekte.
‘Cruciaal is het vertrouwen
tussen werkgever en
werknemer’, meent hoogleraar arbeidsgeneeskunde
Lode Godderis. ‘Daar is in
ons land nog veel werk aan,
zoals bleek uit de reactie van
de werkgevers. Bovendien
werkt het ziektebriefje zelf
niet goed om onterecht
verzuim tegen te gaan, dat
schatten we nu ook op 6 à 8
procent. Waarom dan
daaraan vasthouden?’

Stijn Gryp, hoofd van de dienst
onderneming van het ACV, stelt
zich daar toch een aantal vragen
bij. ‘In dat systeem zou je negen
en een half uur per dag werken.
Met een middagpauze van 30
minuten erbij wordt dat 10 uur.
Tel je daar nog de verplaatsingstijd van de gemiddelde Vlaming
bij, namelijk 40 minuten per
traject, dan kom je op een totale
tijd van 11 uur 20 minuten dat je
van huis bent.’
‘Je wint dan wel een vrije dag,
maar het blijft toch ten zeerste de
vraag of dit opweegt tegen de
intensifiëring van je werkdagen.
Dat zal zeker een negatieve
invloed hebben op het algemene
welzijn en zal de combinatie van
werk met het gezin en vrije tijd
bemoeilijken. Ook de productiviteit zal hieronder lijden. Zo lang
geconcentreerd werken is vrijwel
onmogelijk. Bovendien heb je met
slechts 30 minuten pauze ook
niet voldoende rustpunten om
zo’n lange werkdag door te
komen. Enkel door volop in te
zetten op arbeidsduurvermindering kan een vierdaagse werkweek een interessante optie zijn.
In het andere geval is het zowel
voor de werknemer als werkgever
geen slim idee.’
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Interview. Luc Cortebeeck over de arbeidsmarkt
LUC CORTEBEECK (71) BOUWDE MEE HET VLAAMS ACV UIT EN WERD DAARNA NATIONAAL
VOORZITTER VAN HET ACV. ALS VOORZITTER VAN DE INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE
WOOG HIJ OOK OP ARBEIDSKWESTIES WERELDWIJD. OP BASIS VAN AL DIE EXPERTISE WERD HIJ
IN 2020 GEVRAAGD OM VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VDAB TE WORDEN.

‘Breng de 19de eeuw
niet terug’
¬ Tekst An-Sofie Bessemans ¬ Foto Guy Puttemans

Er is meer werk
dan we mensen hebben
‘Er is meer werk dan we mensen hebben, dat is
een situatie die we niet meer hebben meegemaakt sinds de jaren 1960. De klimaatverandering, de pandemie, de onzekerheid over China,
het Suezkanaal en problemen met mensenrechten maken dat de productie deels terug naar
hier komt, weliswaar sterk geautomatiseerd,
gedigitaliseerd en gerobotiseerd.’
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Werknemers kansen
tot vorming bieden, is
investeren in de toekomst
‘De vaardigheden die werkgevers zoeken en werkzoekenden aanbieden, stemmen vaak niet overeen. Eerder dan de indruk te wekken dat je lang gestudeerd moet hebben voor de start van je carrière, zouden mensen zich heel hun loopbaan moeten kunnen
ontwikkelen. Vakbonden die hun leden oproepen om zich te vormen en bij te blijven, bewijzen hen een belangrijke dienst. Werkgevers die de kansen ertoe bieden, investeren in de toekomst.’

V

andaag heeft 75 procent van
de 20- tot 64-jarige Vlamingen
een betaalde baan. De
Vlaamse en federale regering
willen naar 80 procent. ‘Dat is nodig’,
zegt Luc Cortebeeck, ‘vooral omdat we
het belang van de sociale zekerheid
hebben herontdekt. We verwachten veel
van de gezondheidszorg, dat ze ons
beschermt tegen nieuwe ziektes bijvoorbeeld. Die sociale zekerheid financieren
we met bijdragen op arbeid. Maar om de
tewerkstelling verder op te trekken, is
een goed arbeidsmarktbeleid nodig.’

De VDAB en wervingskantoren
hebben meer dan 70 000 vacatures
openstaan. Hoe kunnen we die
invullen?
CORTEBEECK ¬ ‘Op korte termijn kun je
een tijdje gepensioneerden inschakelen,
deeltijdsen vragen om voltijds te gaan
werken … Maar op lange termijn kijk ik
naar het personeelsbeleid van werkgevers. Als je te hoog mikt bij de aanwerving, blijft er niemand over en ontneem
je kansen aan wie kan bijdragen.’
‘Begeleiding op de werkvloer verdient
veel meer aandacht. Ook werkbaarheid is
een topprioriteit, zeker om oudere
werknemers langer te houden. Onderschat niet wat de zoveelste herstructurering en overstap met werknemers doet.
Uit studies van de Sociaal-Economische
Raad van Vlaanderen en de Werkbaarheidsmonitor blijkt dat de psychische
vermoeidheid toeneemt in de zorg, het
onderwijs, de welzijnssector, de voedingsindustrie... Als het personeelsbeleid
zich zou toespitsen op opleiden en
begeleiden in plaats van op cafetariaplannen om de lonen niet te doen stijgen,
dan kunnen we vooruit.’

Hoe kijkt u naar toeleiding en
sanctionering van werkzoekenden?
CORTEBEECK ¬ ‘Er is een recht op een
werkloosheidsuitkering, daar staat tegenover dat wie werkloos is werk zoekt. Zo
hebben onze voorgangers het systeem
uitgebouwd. Activering werkt op basis
van begeleiding, opleiding, het bieden
van echte kansen en afspraken. Als die
niet worden nagekomen, is sanctionering
is de laatste stap. Maar het is geen
oplossing voor de krapte en de mismatch
op de arbeidsmarkt, het duwt mensen
enkel naar de OCMW’s en verder de
armoede in. De essentie van bemiddeling
is om vacatures en werkzoekenden bij
elkaar brengen en dat vraagt opvolging
van vraag én aanbod. In tv-studio’s wordt
veel beweerd, maar uit een enquête van
Unizo blijkt dat slechts een op de vijf
werkgevers bereid is om een langdurig
werkloze een kans te geven, minder dan
een op de zes een huisvrouw of -man, en
slechts een op de tien een persoon met
een langdurige arbeidsongeschiktheid.
Dan hebben we het nog niet gehad over
de gevraagde vaardigheden. Zo blijven
van de 190 000 werkzoekenden in
Vlaanderen niet veel kandidaten over. We
moeten vanuit de VDAB werkgevers
blijven aanmoedigen om oog te hebben
voor talent en om instrumenten te
gebruiken zoals de individuele beroepsopleiding, taalondersteuning, stages of
duaal leren. Die instrumenten zijn ook
niet de enige piste. Bedrijven kunnen
werknemers ook laten doorgroeien en
werkzoekenden kansen geven met meer
aangepast werk.’
‘Een combinatie van ziekte-uitkering en
loon moet ook mogelijk en makkelijker
worden gemaakt. Mensen verbeteren
zich niet alleen financieel met een baan,
het geeft ook zin, structuur en sociale
contacten.’

Kan arbeidsmigratie helpen?
CORTEBEECK ¬ ‘Wie betaalt de reis of
opleiding van Indische verpleegkundigen? Moeten ze dat met hun loon
terugbetalen? We willen geen mensenhandel of moderne slavernij zoals in de
landen rond de Perzische Golf. Goeie
arbeidsmigratie vergt betrouwbare
partnerschappen én veel engagement.
Met een goed onthaal en huisvesting voor
werknemers en hun gezin. In meerdere
gemeenten hokken nu al uitgebuite
mensen met of zonder papieren samen in
verlaten magazijnen. Daarom kijkt de
VDAB eerst naar naburige regio’s. We
werken goed samen met onze Brusselse
tegenhanger Actiris, met onze Waalse
evenknie Forem kan dat beter. Daarna
komen de buurlanden, andere Europese
landen en verdere landen, maar wel met
respect voor de internationale arbeidswetgeving.’

Voorstanders van nachtarbeid in de
e-commerce zeggen dat we maar
moeten inboeten op arbeidstijd,
loon, gezondheid ... om zo meer
jobs te creëren voor kortgeschoolden.
CORTEBEECK ¬ ( ferm) ‘Het is in de eerste
plaats noodzakelijk dat er Europese en
internationale normen komen om landen
te dwingen dezelfde regels te respecteren, want onder meer maaltijdbezorgers
worden naar de 19de eeuw gekatapulteerd. De zelfstandigen zonder personeel
in Nederland moeten geld samenleggen
in broodfondsen die ze zelf opstarten
omdat ze anders niets hebben als ze ziek
worden! Ik hoop dat het proces tegen de
koeriersdiensten PostNL en GLS verandering brengt. Dan zullen we meer betalen,
de pakjes zullen misschien later worden
bezorgd, maar so what? De helft van de
kinderen in armoede in Vlaanderen heeft
werkende ouders. Dat zegt toch alles?’
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Sectornieuws.
WERKNEMERS KRIJGEN HUN DEEL NIET

Winst in de voedingshandel verdubbeld
tijdens de pandemie
De winsten in de voedingshandel zijn
vorig jaar meer dan verdubbeld. Dat
bewijst een studie van ACV Voeding
en Diensten, gebaseerd op de gegevens van de Nationale Bank. ‘Wij
eisen dat de werknemers hun deel
krijgen’, zegt Kris Vanautgaerden van
ACV Voeding en Diensten.

© Belga

De sector van de voedingshandel is een
van de grote winnaars van de coronacrisis. Door de sluiting van de horeca, het
thuis werken en het thuis koken, schoot
hun verkoop de hoogte in. ACV Voeding
en Diensten heeft deze winsten geobjectiveerd, op basis van de rekeningen
die door meer dan
5 000 bedrijven ingediend werden bij de
Nationale Bank.
Eerste vaststelling: de winst in de
bedrijven van de sector is verdubbeld.
De winst na belasting ging van 865
miljoen euro in 2019 naar 1,8 miljard
euro in 2020. ‘Dat is ongezien, het gaat
om een recordcijfer’, reageert Olivier
Malay, economist van ACV Voeding en
Diensten. ‘Het waren vooral de grote
bedrijven (met meer dan 250 werknemers) die het grootste voordeel uit de
crisis hebben gehaald, met een spectaculaire stijging van de winsten met 166
procent.’

Tijdens de coronapandemie deden voedingswinkels gouden zaken. Het personeel werd evenwel niet
beloond voor hun harde werk.

Aan wie zijn deze recordwinsten ten
goede gekomen? De winstgroei ging in
de eerste plaats naar de aandeelhouders. De uitgekeerde dividenden zijn

Ondertussen onderhandelen vakbonden en werkgevers over de arbeidsvoorwaarden in de sector, maar
voor Kris Vanautgaerden, nationaal

gestegen van 565 miljoen euro naar 955
miljoen euro. Andere winnaars van de
crisis zijn het bestuur en de zaakvoerders, wiens verloning met 30 procent
gestegen is. Uiteindelijk hebben de
werknemers van de sector het minst
de vruchten geplukt van dit uitzonderlijk jaar voor de voedingshandel. De
loonmassa is slechts met 0,2 procent
gestegen tegenover 2019.

verantwoordelijke van ACV Voeding en
Diensten, is de situatie problematisch:
‘De werknemers hebben zich volledig gegeven tijdens de coronacrisis.
Daarom moeten ze hun deel krijgen.
Een hoger loon en de coronapremie
van 500 euro, en vermindering van
de werkdruk. Gezien de uitgekeerde
dividenden aan de aandeelhouders, is
dat het minste wat werkgevers kunnen
doen. Op middellange termijn moeten
we afstappen van de wet van 1996 die
de lonen bevriest, want dit is de kern
van het probleem.’

SECTORAKKOORDEN

Koopkracht en eindeloopbaan centraal bij onderhandelingen
Dit najaar wordt in alle sectoren tussen werkgevers
en werknemers onderhandeld over de loon- en arbeidsvoorwaarden. In een aantal sectoren is al een
sectoraal akkoord gesloten. Dat liep door de opgelegde loonnorm vaak heel moeilijk.
Centraal bij de onderhandelingen staan de koopkracht van de werknemers en de eindeloopbaanregelingen. In een deel van de sectoren kon een loonsverhoging van 0,4 procent worden afgesproken, en werd
een akkoord bereikt over landingsbanen.
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Onder meer in de sectoren steenbakkerijen (PC114),
gas en elektriciteit (PC326), papier- en kartonbewerking (PC 136/222), papierproductie (PC129/221) en
stoffering en houtbewerking (PC126) werden akkoorden gesloten, net als in de schoonmaak (PC121),
chemie (PC116/207), keramiek (PC113), pannenbakkerijen (PSC 113.04), goederenvervoer en logistiek
(PC 140.03), grondafhandeling op luchthavens
(PSC 140.04) en de metaalbouw (PC111.01-02).
In die laatste sector werden loonsverhogingen vastgelegd, waardoor het minimumloon tegen 2026 vol-

gens de prognoses de grens van 15 euro per uur zal
doorbreken. In de bouwsector (PC 124) en glassector
(PC 115) zijn er protocolakkoorden, maar die moesten
bij het ter perse gaan van deze Visie nog ter goed- of
afkeuring worden voorgelegd aan de achterban.
Voor de concrete inhoud van jouw sectorakkoord, of
voor een laatste stand van zaken van de onderhandelingen kun je steeds bij je vakbondsafgevaardigde terecht.

Jouw regio. Oost-Vlaanderen
FILMTIP

Het leven van een slipje
en van de mensen die
het maken
De negende editie van de
Groene Loper, het ecologisch
filmfestival van het Gents
Milieufront, sluit af met de
vertoning van ‘Vie d’une Petite
Culotte et de celles qui la
fabriquent’, een documentaire
die je onderdompelt in het
alledaagse bestaan van zij die
in de schaduw van de textielindustrie leven.

Het brandt bij de brandweer
Eind oktober voerde de Gentse brandweer massaal actie aan hun kazerne.
Alle diensten van de Brandweerzone Centrum legden het werk neer uit
onvrede over het gebrek aan respect, de angstcultuur en veranderingen die
zijn doorgevoerd zonder overleg. Sindsdien voeren de brandweermannen
enkel taken uit in functie van het garanderen van de veiligheid van burgers.
¬ Tekst Jan Maertens ¬ Foto Myriam Joos
‘Geen enkele brandweerman
is bang om een brandend
huis binnen te gaan’, zegt
Peter Wieme van het ACV.
‘Daarom is het des te
opvallend dat er wel veel
angst is om in de kazerne
hun gedacht te zeggen. Er
hing een dreiging met
negatieve evaluaties omdat
men heel kritisch stond
tegenover eenzijdige
opgelegde maatregelen.
Een aantal collega’s kreeg
een burn-out. Dit kan zo niet
verder. Die angstcultuur
moet stoppen. Het is hoog
tijd dat de top respect en
vertrouwen toont. Het
belangt ook de burger aan,
want door de veranderingen
van de laatste vijf jaar staat
het (mentaal) welzijn van het
personeel enorm onder
druk.’

De Gentse burgemeester
Mathias De Clercq, die de
zoneraad van Brandweerzone Centrum voorzit, heeft
sinds de actie intussen verschillende posten bezocht.
Hij beloofde om zo snel
mogelijk met een voorstel te
komen dat tegemoet komt
aan de knelpunten.
‘In afwachting van de
plannen van de zoneraad

blijven wij druk uitoefenen’,
vervolgt Peter Wieme. ‘We
nemen de basisdienstverlening verder ter harte. Enkel
niet-essentiële taken leggen
we tot dan naast ons neer.
De burger zal hier niets van
voelen. Ook wij maken er
met het ACV intussen werk
van om op alle veertien
posten ter plekke te gaan
luisteren.’

Brandweerzone Centrum telt veertien posten die samen achttien steden
en gemeenten beschermen: Assenede, De Pinte, Deinze, Destelbergen,
Evergem, Gavere, Gent, Lochristi, Lovendegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en
Zulte.
De zoneraad neemt in principe alle beslissingen en bepaalt de algemene
visie en missie van de zone. In de zoneraad zetelen de burgemeesters
van de 18 gemeenten. De voorzitter van de zoneraad is burgemeester
Mathias De Clercq van de stad Gent.

Het proces van een onderbroek
maken verbindt de levens van
Yulduz, een boer in de Oezbeekse katoenvelden die niet
kan opkomen voor zichzelf;
Janaki, een spinner die de
schoolbanken moest verlaten
voor de fabriek; Muthili, een
stoffenverver in India met een
grote kinderwens; Risma, een
vrouwenrechtenactiviste uit
Indonesië en Pascale, de
moeder van filmmaker
Stéfanne Prijot, die een kleine
kledingwinkel runt in België
maar die sinds de verhuizing
van fabrieken 30 jaar geleden
geen 100% Belgische kleding
meer aanbiedt.
Het verhaal van dit onderbroekje brengt ons van land
naar land binnen in het
intieme leven van deze vijf
vrouwen, elk van hen een
schakel in de globale productieketen. Welke waarde
hechten wij hier aan deze
kleren, en aan de levens van de
mensen die ze maken?
Na de film is er een gesprek
met Stéfanne Prijot, regisseuse
van de documentaire.
Dinsdag 30 november – 20 uur
Sphinx Cinema, Sint-Michielshelling 3, Gent. Inkom: 10 euro
(GMF-leden: 8 euro) - Tickets
via www.sphinx-cinema.be
~ Meer info/ trailer:
www.thestoryofapanty.com
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Sopraan en pianiste
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Dierenvriend
OOST-VLAANDEREN

‘Ik kan mij enorm opwinden wanneer ik hoor
dat dieren niet goed behandeld worden. Als
je een dier in huis haalt, moet dat als een
familielid zijn. Dat is geen speelgoed of iets
inwisselbaars. Ik zou zelf ook heel graag
huisdieren willen, maar dat valt niet te
combineren met mijn levensstijl. Ik ga wel
regelmatig wandelen met de hond van
vrienden en ik ben meter van Ygor. Dat is een
hond van Hachiko vzw, een organisatie die
servicehonden opleidt. Dat zijn dan niet mijn
eigen dieren, maar het voelt wel alsof ze een
klein beetje van mij zijn.’

Therapeute

Voorbeeldfunctie

‘Volwassenen komen in de eerste plaats naar de
muziekles voor de muziek, maar ook om een
menselijk contact te hebben en te praten over hun
problemen. Zo ben je met momenten meer psycholoog of therapeut dan muziekleerkracht. Het is ook
interessant om te zien dat wat je doet in de les een
weerslag kan hebben op iemands leven. Zo was er
een studente die ongelukkig was op haar werk. Door
de persoonlijke vaardigheden die ze leerde tijdens
de lessen, heeft ze de stap gezet om haar baan op te
zeggen en nieuwe wegen in te slaan.’

‘Dat er vandaag nog steeds in vastgeroeste
rollenpatronen wordt gedacht, vind ik frappant. Het valt mij op dat je als vrouw altijd
weer tegen dezelfde muren botst en dat je je
voortdurend moet verantwoorden voor je
levenskeuzes. Het ergste is dat je je er op een
bepaald moment bijna bij neerlegt, omdat het
zo veel energie vergt om daar constant tegen in
te gaan. Maar ik doe mijn best om elke dag
weer een voorbeeld te stellen dat je als vrouw
gewoon kunt doen met je leven wat je zelf wilt.’

Leerkracht
‘Ik heb altijd supergraag lesgegeven. Op een
bepaald moment had ik zo veel podiumwerk en
andere opdrachten dat ik daar mijn volledig
inkomen uit kon halen. Maar dat betekende wel dat
ik het lesgeven met pijn in het hart moest opgeven.
Ik denk dat ik een begripvolle en open leerkracht
was. Ik gaf mijn leerlingen altijd mee dat de
emotionele bagage die ze meenemen naar het
klaslokaal er mag zijn. Het is oké als dat je prestaties negatief beïnvloedt. Ook daaruit kun je leren.’

Planloos
‘Ik wil mezelf geen hyperconcrete doelen stellen en mij
vervolgens opjutten omdat ik die niet gehaald heb. Als ik altijd
maar recht op één bepaald doel zou afstappen en alle kansen
die links en rechts van de weg liggen onbenut laat, dan denk ik
dat ik heel veel in het leven zou missen. Ik ga liever mee met
de stroom van het leven en kijk op het moment zelf welke
kaarten ik toebedeeld krijg. Zoals mijn deelname aan De slimste
mens ter wereld. Dat heeft zo veel deuren geopend waar ik vijf
jaar geleden nooit aan gedacht zou hebben.’

¬ Tekst Dominic Zehnder ¬ Foto’s ID/Frederik Beyens

