
met Wouter Beke (CD&V), Frank Vandenbroucke (Vooruit), Mark Selleslach (ACV)

Personal 
trainer 
‘Ik ben geen 
Griekse god’ 

Werkloosheid 
‘Ik koop mannen- 
kledij omdat dat 
minder kost’

Politieke strategie 
Beweging.net ook  
in zee met Vooruit 
en Groen

BLAD MET EEN MENING VOOR EEN WERELD IN BEWEGING

applaus 
Na het

CM zoekt ‘een 
moatje’ meer 
voor jongeren
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inhoud. Sommige beelden maken sterke emoties los.   Ze blijven dan weken  of langer in ons hoofd hangen. Onderstaande foto sprak tot  de verbeelding van Luc Van Gorp, voorzitter CM. 
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Wegwerp- 
product
Foto Belga

Politiek

Het is een harde wereld, de politiek. Wie 
op de voorgrond treedt, kweekt best een 
olifantenvel. Want vaak gaat het hard te-
gen hard en worden persoonlijke aanval-
len niet geschuwd om de eigen stand-
punten te verdedigen. Zeker vandaag is 
de polarisering nooit veraf. 

Maar het is ook een mooie wereld, de po-
litiek. Want je kunt er zoveel moois be-
reiken en betekenen voor zoveel mensen. 
Als je maar samenwerkt. Laat net dat de 
boodschap zijn van beweging.net in het 
kader van hun vernieuwde en versterkte 
politieke aanpak. Verbinden en samen tot 
resultaten komen.

Veel leesplezier!

We zijn benieuwd naar jullie reacties.
Mail naar lezers@visieredactie.be 
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4 Actueel
Beweging.net verbreedt politieke werking

6 Knipsels

8 Het verhaal
Ministers Wouter Beke en Frank Vanden-
broucke in gesprek met ACV-sectorverant-
woordelijke voor de zorg Mark Selleslach

11 Factcheck
‘Coronazelftesten zijn in België extreem 
duur’

12 Achtergrond  
Overleven van een werkloosheidsuitkering 

14 Burgerpanel
Er hangen te veel camera’s in de publieke 
ruimte

16 Beeld van de maand
Krakau, Polen, 1 november 19:26

18 Uit ervaring
Een andere kijk op de wereld.
Deze maand: de personal trainer

19 Kort

20 Cultuur

21 Regio
Feiten en verhalen uit jouw regio

24 Gevat in vijf woorden 
Singer-songwriter Meskerem Mees
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Sommige beelden maken sterke emoties los.   Ze blijven dan weken  of langer in ons hoofd hangen. Onderstaande foto sprak tot  de verbeelding van Luc Van Gorp, voorzitter CM. 

We vinden het niet meer 
dan normaal dat het 
pakje dat we vandaag 
online bestellen morgen 

voor onze deur ligt. Net zoals we het 
vanzelfsprekend vinden dat we daar geen 
verzendkosten voor moeten betalen. En 
als de inhoud ons niet aanstaat, dan 
sturen we het pakje terug. Gratis uiter-
aard.

Waar we niet bij stilstaan, is dat er achter 
die pakjes mensen zitten. En die mensen 

betalen wel een hoge prijs voor onze gratis 
pakjes. Onder de vorm van extreem lange 
werkdagen waarbij ze tot 450 pakjes per 
dag moeten leveren. En dat tegen een 
hongerloon van soms amper 4 euro per 
uur. Sommige onderaannemers schakelen 
zelfs minderjarigen in. 

Uitbuiting, zwartwerk, kinderarbeid. Het 
doet inderdaad denken aan de tijd van 
priester Daens, zoals minister Petra De 
Sutter terecht opmerkte. Maar dan 130 jaar 
na datum. We zijn trots op onze hyper-

technologische samenleving waarin we 
maar op onze smartphone hoeven te 
tikken om consumptiegoederen uit alle 
hoeken van de wereld bij ons thuis te laten 
afleveren. Maar we staan er nauwelijks bij 
stil hoeveel schade we hiermee aanrichten 
aan mens en planeet. Het is een race to the 
bottom die niets of niemand ontziet. Met 
arbeid als een wegwerpproduct. Als de 
mensen straks luid van zich laten horen, 
kunnen we niet beweren dat we het niet 
zagen aankomen. Dat gebeurde ook … in 
de tijd van Daens. 
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Actueel.  Beweging.net verbreedt politieke werking 

Vanuit een grondige analyse 
van onze werking, een traject 
dat meer dan twee jaar in 
beslag nam, kwam een 

duidelijke opdracht naar boven’, duidt 
Peter Wouters. ‘Onze basis, de vele 
vrijwilligers en onze partnerorganisaties, 
verwachten van ons een actieve inmen-
ging in het politieke debat.’

Maar naast die opdracht trok beweging.net 
ook nog andere lessen uit het vernieu-
wingstraject. ‘Het politieke landschap is 

grondig veranderd’, zegt politiek directeur 
Gilbert Pex. ‘Meerdere partijen nemen 
deel aan het beleid en zoeken voortdu-
rend naar compromissen tussen de 
verschillende partijlijnen. Dat is geen 
eenvoudige opdracht. Tegelijk merk je dat 
die verschillende politieke families het 
over bepaalde basisprincipes vaak wel 
eens zijn. Dat er een gemeenschappelijke 
grond is om op verder te bouwen.’

‘Daar willen wij nu als sociale organisatie 
ook op inspelen’, gaat Gilbert Pex verder. 

‘Eerder dan langs de zijlijn onze stand-
punten te verkondigen, halen we de band 
met het politieke werkveld strakker aan. 
En willen we onze rol als verbindende 
partner volop uitspelen. We hebben veel 
kennis in huis, we weten veel over de 
actuele thema’s en uitdagingen. We 
willen die kennis delen, mensen informe-
ren en bondgenoten verzamelen om 
zwaarder door te wegen in de besluitvor-
ming.’

Voor de samenwerking met CD&V 
betekent dit dat er nog meer op inhoude-
lijke ondersteuning en lokale omkadering 
zal worden ingezet. ‘Onze verbonden 
mandatarissen kunnen rekenen op onze 
studiedienst. Er worden grondige dossiers 
uitgewerkt, we lanceren vormingstrajec-
ten met beweging.academie en we zetten 
in op webinars om op een eenvoudige en 
toegankelijke manier veel mensen te 
bereiken. Ook op het lokale niveau willen 
we de mensen met een politiek engage-
ment goed omringen door een netwerk 
rond hen uit te bouwen. Een netwerk van 

‘De makkelijkste optie zou zijn om op ons eiland te blijven zitten, 
onze standpunten naar de overkant te roepen en af te wachten of 
iemand luistert. We kozen voor de moeilijkste weg.’ Over welke 
moeilijke weg beweging.net-voorzitter Peter Wouters het heeft? 
Vorige week kwam de netwerkorganisatie naar buiten met een 
vernieuwde politieke strategie. Kort samengevat: de samenwerking 
met CD&V wordt intens versterkt en de hand wordt uitgereikt naar 
partijen Vooruit en Groen.  

¬ Tekst Amélie Janssens  ¬ Foto Frederik Beyens

‘Het is een logische stap 
om óók met Vooruit en Groen 
samen te werken’
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Actueel.

personen en organisaties die hen kunnen 
aanvullen omdat ze met dezelfde thema’s 
bezig zijn, bijvoorbeeld.’

Bij de aankondiging van de nieuwe 
politieke strategie vielen natuurlijk de 
namen van partijen Vooruit en Groen ook 
op. ‘Dat is een logisch gevolg van onze 
koerswijziging’, vindt Peter Wouters. ‘De 
thema’s waarop we willen wegen – pensi-
oenen, fiscaliteit, sociaal wonen, klimaat-
gedrag, betaalbare energie – vragen een 
gezamenlijke aanpak. Het dossier rond de 
internationale aanpak rond de coronavac-
cins en het loslaten van patenten toont 
aan dat het loont om over partijgrenzen 

Joachim Coens (CD&V)

‘Als de samenleving verandert, dan kunnen de 
spelers die deze samenleving mee vorm geven 
niet achterblijven. Dat geldt zowel voor poli-
tieke partijen als voor het middenveld. Het is 
verstandig om met een open blik je doel te 
willen bereiken: sociale thema’s op de agenda 
zetten en partners vinden om die mee te ver-
wezenlijken. Verbinding brengt ons verder dan 
conflict. Verbinding is het handelsmerk van 
de christendemocraten.’

Conner Rousseau (Vooruit)

‘Onze traditionele partners zullen steeds  
een belangrijke positie behouden, tegelijk kij-
ken we uit naar de samenwerking met andere 
middenveldorganisaties zoals beweging.net 
die zoals zoveel organisaties en Vlamingen de 
wil hebben om de stilstand te doorbreken en 
zaken opnieuw in beweging te brengen zodat 
iedereen die zijn best doet erop vooruitgaat.’

Meyrem Almaci (Groen)

‘Een sterk middenveld is van onschatbare 
waarde voor de samenleving. We zijn ver-
heugd met deze nauwere samenwerking. 
Daardoor kunnen we stappen vooruit zetten 
naar een duurzamere en warme maatschappij 
waar de zorg voor levenskwaliteit en waardig-
heid van mensen hand in hand kan gaan met 
de zorg voor de planeet.’

en organisaties heen samen te werken. Ik 
denk dat we daar onze ervaring als 
netwerkorganisatie echt goed zullen 
kunnen gebruiken. We zijn het gewend 
om te luisteren naar verschillende 
stemmen en om die diverse accenten met 
elkaar te verbinden. Dat maakt van ons 
een interessante partner.’

‘Het samenwerken met verschillende 
partijen zal ons zeker ook voor uitdagin-
gen stellen. Moeilijke gesprekken, hier en 
daar inbinden op onze standpunten. Maar 
als die moeilijke momenten uitmonden in 
resultaten, dan hebben we onze opdracht 
waargemaakt’, vindt Gilbert Pex. ‘Boven-
dien voelen we ons enorm gesteund door 
onze partners. We nemen dus vol 
overtuiging onze opdracht op het 
politieke terrein op’, besluiten beide 
heren. 

We willen kennis  
delen en bondgenoten 
verzamelen om 
zwaarder door te  
wegen in de 
besluitvorming

¬ GILBERT PEX

De thema’s waarop 
beweging.net wil wegen 
vragen een gezamenlijke 
aanpak

¬ PETER WOUTERS

v.l.n.r.: Beweging.net - politiek directeur Gilbert Pex,  
algemeen directeur Liesbeth De Winter en voorzitter Peter Wouters
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Knipsels.  Voorgesneden 

PERSONENALARM GERUST
Grootste zorgcentrale 
van Vlaanderen

Vanaf 1 januari slaan CM en het Wit-Gele 
Kruis de handen in elkaar voor een nieuwe 
zorgcentrale. Beide organisaties brengen hun 
personenalarm onder bij een nieuwe zorgcen-
trale: Gerust. Vandaag maken al 44 000 
mensen gebruik van de zorgcentrales van CM 
en het Wit-Gele Kruis. Met één druk op de 
knop van het personenalarm kunnen ze een 
noodsignaal doorgeven aan Gerust en wordt 
hulp gestuurd naar het huis van de persoon in 
nood. De overschakeling voor bestaande 
abonnees verloopt automatisch. Zij krijgen 
binnenkort meer info in de brievenbus.

 ~ http://www.gerustzorgcentrale.be/

NIEUW WEBPLATFORM ZUKZUK
(Online) ontmoetingen

Heel wat mensen hebben nood aan sociaal 
contact en aan ontspannende activiteiten, 
maar nieuwe mensen leren kennen is niet 
altijd niet even makkelijk. Daarom werd het 
online platform ZukZuk opgericht. Op die 
website kun je een profiel aanmaken, en kun je 
anderen leren kennen met dezelfde hobby’s en 
interesses. De bedoeling is om op een laag-
drempelige manier ontmoeting mogelijk te 
maken. Diverse socioculturele organisaties, 
zoals kwb, Pasar, Okra en Femma, werken mee.

 ~ www.zukzuk.org

Vacatures
CM zoekt
• Technisch expert Veiligheid en Onderhoud 

Haren
• HR Business Partner Limburg
• Dossierbeheerder Vervangingsinkomen 

Roeselare
• Consulent Pensioendienst Kortrijk
• Stafmedewerker participatieve vrijwilligers 

Werking Groep CM-MC
• Adviseur Organisatie ontwikkeling

 ~ ww.cmjobs.be

ACV BIE zoekt
• Administratief medewerker

 ~ www.hetacv.be/vacatures

STRIJD TEGEN STIJGENDE ZEESPIEGEL

Belgische  
wetenschappers meten 
ijskap op Antarctica

Wetenschappers van de 
ULB en de UCLouvain 
zullen de komende weken 

samen met onderzoekers van de TU 
Delft op Antarctica de massa van de 
ijskap meten. Dat meldt Knack. Mocht 
de ijskap op Antarctica wegsmelten, 
dan zou de zeespiegel met zowat 60 
meter stijgen. De wetenschappers 
willen met hun onderzoek vooral 
achterhalen hoe sneeuw de massaba-
lans van de ijskap op Antarctica 
beïnvloedt. Ook in 2017, 2018 en 2019 
waren er soortgelijke missies.

‘Dat is belangrijk omdat met elke 
graad opwarming de atmosfeer zeven 
procent meer vocht kan vasthouden. 
Als gevolg daarvan verwachten we 
een toename van de neerslag over de 
Antarctische ijskap, die de waargeno-
men en toekomstige ijsverliezen door 
het smelten van het ijs gedeeltelijk 
zou kunnen compenseren’, vertelt 
Frank Pattyn, directeur van het 
ULB-laboratorium voor Glaciologie, 
aan Knack. 

INSTAGRANNIES

80-plussers delen hun 
levenswijsheid

Bond zonder Naam geeft een 
podium aan 80-plussers op 
Instagram. Via de 

Instagrampagina Instagran-
nies delen ze hun levens-
wijsheden met de jongere 
generaties. Schrijfster 
Anneleen Van Offel ging 
met een fotografe op bezoek 
bij een aantal ouderen, om 
te luisteren naar hun 
levenslessen en ervaringen. 
De quotes en beelden die 
daaruit voortvloeien, 
worden vervolgens gedeeld 
op Instagram. Na een paar 
weken krijgt de oudere 
bezoek van een vrijwilliger, 
die de teksten, foto’s en 

leukste reacties bezorgt. Zo is de 
uitwisseling wederzijds.

Een van de ouderen die 
aan het woord komen, is 
de 86-jarige zuster Jeanne 
Devos. Zij trok in 1963 
naar India en richtte daar 
de National Domestic 
Workers Movement op, 
een beweging die huisar-
beidsters verenigt in het 
opkomen voor hun 
rechten en weegt op de 
nationale regelgeving rond 
dienstarbeid. 

www.instagram.com/ 
_instagrannies
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KILLER ROBOTS

VN buigt zich over autonome wapens

Op 13 december zal de VN zich buigen 
over killer robots, hoogtechnologische 
wapens die autonoom doelwitten 
kunnen detecteren en onder vuur 
nemen. Dat is geen sciencefiction, 
want enkele maanden geleden werd 
officieel melding gemaakt van zulke 
autonome wapens in Libië. ‘Killer 
robots vormen een potentieel gevaar 
voor het humanitair recht, want er is 
geen betekenisvolle controle meer’, 
zegt Merel Selleslach van Pax Christi. 
‘Technologie bepaalt letterlijk over 

leven of dood. Er is bovendien risico 
op digitale dehumanisering, waarbij 
algoritmes de doelwitten bepalen. Dat 
verlaagt de drempel tot geweld.’

Half november was de internationale 
campagne ‘Stop Killer Robots’ in ons 
land. Ze kreeg de Vredesprijs van de 
stad Ieper. Wie de campagne wil 
steunen, kan een petitie onderteke-
nen. 

www.stopkillerrobots.org/now

MENTAAL WELZIJN OP HET WERK

Recht op deconnectie in strijd tegen 
burn-out
Recente cijfers van het Riziv tonen aan 
dat de afgelopen vier jaar het aantal 
Belgen met een burn-out of depressie elk 
jaar steeg met ongeveer tien procent. 
Daarom wil de federale overheid meer 
aandacht voor mentaal welzijn op het 
werk. Dat schrijft De Morgen. Er wordt 
een nieuwe campagne 
gelanceerd, waarin ook 
het recht op deconnec-
tie voor elke werknemer 
centraal staat. 
In een eerste fase wil de 
regering aan de hand 
van spotjes op radio, 
televisie en sociale 
media en een de 
website ikvoelme-
goedophetwerk.be het 
thema welzijn op het 

werk beter bespreekbaar maken. In een 
tweede fase volgt een oproep naar 
innovatieve projecten rond mentaal 
welzijn op het werk. In een derde fase 
kunnen de geselecteerde projecten dan 
verankerd worden in het beleid.
Centraal in de campagne staat ook het 

recht op deconnectie, 
stelde minister van Werk 
Pierre-Yves Dermagne (PS, 
foto) in De Morgen. ‘Zeker 
bij telewerk is het vaak 
moeilijk om los te komen 
van het werk. We gaan nu 
de sociale partners een 
advies vragen over hoe dat 
recht op deconnectie struc-
tureel gemaakt kan 
worden voor alle werkne-
mers.’ 

PODCAST IDENTITEIT

Luisteren naar De Wever, Okemwa en Ongenae
Midden november organiseerde beweging.net de ID-dagen. Verschillende interessante 
sprekers brachten toen een uiteenzetting, met als centrale thema ‘identiteit’. Met drie 
van de sprekers werd een podcast gemaakt. In uitzendingen van telkens zo’n tien 
minuten delen historicus Bruno De Wever, dekoloniaal deskundige Nyanchama 
Okemwa en journaliste Cathérine Ongenae hun inzichten.

 ~ www.bewegingacademie.net
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In Vlaanderen staan momenteel  
8 077 vacatures open in de zorg- en 
welzijnssector. Uit een eerste bevra-
ging door Fedasil bleken er zo’n 200 
mensen in de opvangcentra een 
achtergrond in de zorgsector te 
hebben. Die zouden volgens staatsse-
cretaris voor Asiel en Migratie Sammy 
Mahdi (CD&V) ook ingezet moeten 
kunnen worden. 
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Verhaal.  Corona, stresstest voor de zorg 

Miljarden om  
achterstand 
in te halen

TOPMINISTERS EN VAKBOND KIJKEN DOOR DE 
CORONABRIL NAAR DE TOEKOMST VAN DE ZORG
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BIO  (v.l.n.r.)

MARK SELLESLACH

Algemeen coördinator  
ACV Puls non-profit

FRANK 
VANDENBROUCKE

Vooruit • Vicepremier en minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid

WOUTER BEKE

CD&V • Vlaams minister van Welzijn, 
Gezin, Volksgezondheid en Armoede-
bestrijding

Corona wordt ook wel  een 
stresstest voor onze gezond-
heidssector genoemd. Door-
staat hij die test succesvol?
FRANK VANDENBROUCKE ¬ ‘Onze 
gezondheidszorg blijkt enorm 
flexibel en veerkrachtig. Maar dat 
heeft een prijs. Door de zware 
inspanningen kennen veel 
werknemers een weerslag. Het 
duurt ondertussen ook al zo lang 
waardoor zij op hun tandvlees 
zitten. Bovenop corona komen ook 
nog alle uitgestelde ingrepen die 
ingehaald moeten worden.’
‘Tegelijkertijd zagen we ook 
positieve dingen: samenwerkingen 
ontstaan tussen ziekenhuizen, 
woonzorgcentra en eerstelijnszorg. 
Of het herorganiseren van diensten 
in ziekenhuizen. En de inzet van 
een enorm aantal vrijwilligers. 
Allemaal zaken die we niet vanuit 
Brussel oplegden, maar die 
vanonder opborrelden. Dat moeten 
we ook na corona vasthouden.’
WOUTER BEKE ¬ ‘In onze sectoren 

hebben we voorlopig geen situaties 
gekend zoals in sommige andere 
landen waar men keuzes moest 
maken om bepaalde patiënten wel 
en andere niet te redden. Geriaters 
hebben die debatten ook gevoerd, 
maar gelukkig zijn we van die 
keuzes gespaard gebleven. We zijn 
ervoor wel in lockdown moeten 
gaan.’

Landen als Italië kenden ook 
lockdowns maar hebben die 
keuzes wel moeten maken.
BEKE ¬ ‘Dat hebben we onder meer 
te danken aan de organisatie van 
onze zorg- en welzijnssectoren. Wij 
hebben bijvoorbeeld vier keer meer 
bedden in de ouderenzorg dan 
Italië. Maar zelfs daarmee hebben 
we op een bepaald moment 
gevreesd voor Italiaanse scena-
rio’s.’
MARK SELLESLACH ¬ ‘Ons 
gezondheidssysteem heeft 
inderdaad standgehouden, en niet 
alleen in sectoren met veel 
media-aandacht, zoals ziekenhui-
zen en woonzorgcentra. Maar we 
moeten ook toegeven: soms was 
dat op het nippertje. Vooral de 
grote inzet van het personeel 
zorgde ervoor dat de gezondheids-
sector niet ten onder ging. En 
ondanks de heel zware situatie 
bleef het sociaal overleg lopen. Dat 
speelde een grote en cruciale rol in 
het beheersen van de moeilijke 
situaties op het terrein.’
BEKE ¬ ‘In maart 2020 wisten we 
niet wat er allemaal op ons ging 
afkomen, maar we hebben wel snel 
akkoorden gesloten voor inzet van 
personeel over sectoren en niveaus 
heen. Overeenkomsten die 

normaal jaren in beslag nemen, 
hebben we op heel korte tijd in 
orde gebracht.’

Solidariteit

VANDENBROUCKE ¬ ‘We bestrijden 
het virus ook door het beste in 
onszelf boven de halen, onder meer 
door onze solidariteit. Dat betekent 
ook niet gaan werken als je 
besmettelijk bent. Dankzij het 
gewaarborgd loon kunnen we dat 
in ons land makkelijk tegen 
mensen zeggen. Landen waar 
zoiets niet bestaat, liggen maatre-
gelen als quarantaine en isolatie 
veel moeilijker. Bijvoorbeeld in de 
VS willen mensen koste wat het 
kost blijven werken, want ze 
hebben niets om op terug te vallen.’

Op alle vlakken is onze 
samenleving dus voorzien op 
de aanpak van een pandemie 
als deze?
BEKE ¬ ‘Wat ons wel hefbomen 
kost in het aanpakken van de 
pandemie is de discussie over 
privacy. België krijgt soms kritiek 
op de contact tracing, zeker in 
vergelijking met Aziatische landen. 
Maar wij gaan ook helemaal anders 

We hebben 
voortdurend moeten 
vechten tegen een 
fundamentalisme 
rond privacy
¬ FRANK VANDENBROUCKE

Met een frontlijn door ziekenhuizengangen en woonzorgcentra blijkt 
de zachte sector slagvaardiger dan haar bijnaam doet vermoeden. 
Nadat het applaus voor de helden uit de zorg verstomde kwam de 
erkenning in de vorm van ‘historische zorgakkoorden’. In gesprek met 
Wouter Beke, Frank Vandenbroucke en Mark Selleslach, over de 
aanpak van corona en de miljarden die nu klaarliggen voor hoger 
loon, meer personeel en betere werkomstandigheden.

¬ Tekst Nils De Neubourg  ¬ Foto’s Bart Dewaele

>>
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Verhaal.  Corona, stresstest voor de zorg 

om met privégegevens. Ik pleit niet voor een 
Aziatische omgang met privacy, maar meer 
zicht op medische informatie zou de 
overheid enorm helpen in de aanpak van 
deze pandemie.’
VANDENBROUCKE ¬ ‘In aantallen is onze 
vaccinatiecampagne een succes. Maar het 
heeft ook te maken met de volgorde 
waarmee we gevaccineerd hebben: 
prioritair bij de mensen met onderliggende 
aandoeningen. Dat lukte door samen te 
werken met ziekenfondsen en huisartsen. 
Dankzij die aanpak is onze vaccinatiecam-
pagne ook wat betreft de kwaliteit een 
succes. Maar daarvoor hebben we wel voort-
durend moeten vechten tegen een funda-
mentalisme rond privacy.’
BEKE ¬ ‘Het is eigenlijk een paradox dat we 
zoveel regels hebben om onze privacy te 
beschermen tegen de overheid terwijl ik 
– en met mij vele anderen – met een 
smartwatch gegevens deel met Apple en 
andere bedrijven. Die bedrijven kennen 
mijn bloeddruk, mijn hartslag … Dat vinden 
we geen probleem, maar tijdens een 
pandemie zijn we weigerachtig om privége-
gevens met de overheid te delen?’

Pijnpunten

SELLESLACH ¬ ‘Een crisis legt altijd 
pijnpunten bloot. Zo mogen we ook niet 
vergeten dat er voor corona een tendens was 
om te besparen op de sociale zekerheid. Ze 
werd vooral als een kostenpost gezien, ook 
omdat het een moeilijk te vatten begrip is. 
Het voorbije anderhalf jaar werd het wel 
tastbaar.’

Waarom kwamen er na de bespa-
ringsrondes nu plots toch sociale 
akkoorden om meer te investeren in 
de zorg- en gezondheidssectoren?

VANDENBROUCKE ¬ ‘Het bewustzijn groeide 
dat we met mensen die het iedere dag in de 
zorg waarmaken zorgvuldiger moeten 
omspringen. Federaal maken we daarom 
meer dan een miljard euro vrij voor de 
sector. Ook in de Vlaamse zorg- en welzijns-
sectoren is er een enorme stap gezet. In die 
zin is het een historische inspanning.’
‘Het akkoord gaat overigens niet alleen over 
centen en loonsverhoging, maar ook de 
kwaliteit van het werk, zoals voorspelbare 
werkplanning, opleiding, recht op rust of 
vakantieregeling. Dat is ook nodig, want we 
zien in die sectoren steeds meer mensen 
uitvallen omdat ze opgebrand zijn.’

Gaan die nieuwe akkoorden en het 
geld dat allemaal oplossen?
VANDENBROUCKE ¬ ‘Is dat miljard het 
einde? Waarschijnlijk niet, maar het is wel 
een zeer belangrijk akkoord.’
BEKE ¬ ‘De sociale partners hebben het 
akkoord historisch genoemd, dus ik ga dat 
niet ontkennen. (lacht) Het volledige budget 
voor welzijn en zorg stijgt met tweeënhalf 
miljard euro. Dat is never seen before.’

Een cynicus zou wel denken dat we 
daarvoor corona nodig hadden …
BEKE ¬ ‘Het zal niet voldoende zijn om alle 
noden te lenigen. We hebben moeilijke 
begrotingsoefeningen achter de rug. Maar 
daardoor kan er ook na de volgende 
verkiezingen in zorg en welzijn geïnvesteerd 
worden.’
SELLESLACH ¬ ‘Corona heeft inderdaad 
gezorgd voor meer budget. Maar zie het niet 
als cadeau voor de inspanningen van het 
personeel tijdens corona. Er was een 
historische en structurele achterstand van 
investeringen.’

Er is nu geld voor meer personeel. 
Maar de krapte op de arbeidsmarkt zal 

het vinden van dat personeel ook niet 
makkelijk maken.
BEKE ¬ ‘Tussen nu en 2025 hebben we 
45 000 mensen nodig. De grootste uitda-
ging is niet de financiering, maar de vraag 
of we de vacatures ingevuld krijgen.’

Hoe wilt u dat aanpakken?
BEKE ¬ ‘In het sociaal akkoord zijn we 
bijvoorbeeld overeengekomen dat als voor 
bepaalde functies de profielen onvindbaar 
zijn, er ook naar andere profielen gekeken 
wordt. We zijn vandaag veel te rigide in 
wie welke zorgtaken mag doen.’
VANDENBROUCKE ¬ ‘Vanuit hetzelfde idee 
kijken we zo ook naar de opdeling tussen 
verpleeg- en zorgkundigen. Tegelijkertijd 
zal corona bij een groep nog langdurig 
effecten hebben op de gezondheid. Die 
mensen komen bij de groep die al eerder 
langdurig ziek thuis zitten.’

U kijkt nadrukkelijk naar langdurig 
zieken om de arbeidskrapte op te 
lossen?
VANDENBROUCKE ¬ ‘Mensen willen niet 
gevangen blijven in arbeidsongeschikt-
heid. Daarom willen we zorgvuldig 
omspringen met hen en de sociale 
zekerheid.’
BEKE ¬ ‘Met de huidige, lage werkloos-
heidsgraad, kunnen we niet alleen in het 
bassin van de werkzoekenden vissen. Er 
zijn met de langdurig zieken wel mensen 
die thuiszitten maar daar niet voor kiezen. 
Hen moeten we weer in het arbeidsproces 
brengen. Vroeger werd gezegd: we moeten 
voorzien in welvaart om te kunnen 
investeren in welzijn. Vandaag is dat 
omgekeerd: we moeten vooral investeren 
in welzijn, ook op de werkvloer. Want 
investeren in welzijn draagt bij aan onze 
welvaart.’
SELLESLACH ¬ ‘Gelukkig zijn er ook andere 
stappen gezet, zoals zorgopleidingen voor 
mensen uit andere sectoren. En er is ook 
nog een groot potentieel bij de deeltijdse 
arbeid. In sommige sectoren wordt 
voltijdse arbeid zelfs niet meer aangebo-
den. In andere is voltijdse arbeid gewoon 
niet mogelijk omdat het werk te zwaar is 
en de werkdruk te hoog. Door dat te 
verbeteren boor je een al bestaand 
arbeidspotentieel aan.’ 
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Nu de coronabesmettingen 
opnieuw hoog oplopen, 
kunnen zelftests een handig 
instrument zijn om jezelf 
snel en regelmatig te testen. 
Maar de prijs van zo’n 
coronazelftest bedraagt in de 
apotheek 7 à 8 euro. Te duur, 
lijkt het, om er een vaste 
gewoonte van te maken 
wanneer je drukke plaatsen 
aandoet, of vrienden of 
familie bezoekt. 

In vergelijking met de 
buurlanden is er een groot 
verschil: Nederlandse en 
Duitse supermarkten 
verkopen zelftesten onder de 
drie euro (bijvoorbeeld €2,89 
in een Nederlandse Jumbo,  
of €2,95 in een Duitse Aldi 
Nord), terwijl je in een 
Franse apotheek dan weer 

 

€5,20 betaalt. In Groot-Brit-
tannië kun je ze zelfs gratis 
verkrijgen. 

De federale regering heeft 
geen maximumprijs opge-
legd. Ze regelde via een 
Koninklijk Besluit wel de 
marge voor groothandelaars 
en verdelers (€0,50), en voor 
het apothekershonorarium 
(€2,50) omdat ‘een woordje 
uitleg voor correct gebruik 
belangrijk is’, luidt de 
redenering. Afhankelijk van 
de aankoopprijs kan er dan 
nog een klein verschil 
optreden. Dat alles verklaart 
grotendeels de hogere prijs. 
Niet voor personen met recht 
op verhoogde tegemoetko-
ming overigens, zij betalen 
slechts een euro voor twee 
testen per week.

Hoewel supermarkten ook in 
België zelftesten mogen 
verkopen, springen ze 
vooralsnog niet massaal op 
die trein; de Belgische consu-
ment zou de apotheek 
verkiezen voor medische 
producten. De enige keten 
die ze verkoopt is Kruidvat: 
€17,49 voor vijf zelftests 
(€3,49 per stuk). Ook online 
vind je goedkopere exempla-
ren (ongeveer €4). 

Opgelet: zelftesten sporen 
hogere virale ladingen op en 
verraden eventuele besmet-
telijkheid met een betrouw-
baarheidsmarge van 80 
procent. Het is dus mogelijk 
om een negatieve zelftest af 
te leggen en toch besmet te 
zijn. 

‘Coronazelftesten 
zijn in België extreem duur’

Factcheck.

Hoelang moet 
ik in dienst zijn
voor ik tijdskrediet 
met motief kan 
opnemen?
Voor zes verschillende motie-
ven, waaronder zorgen voor een 
kind jonger dan acht jaar, een 
erkende opleiding volgen of 
palliatieve zorgen verlenen, 
kunnen werknemers in de 
privésector tijdskrediet 
opnemen. De aanvraag gebeurt 
bij de werkgever en bij de 
Rijksdienst Voor Arbeidsvoor-
ziening (RVA) en is onderwor-
pen aan enkele toelatingsvoor-
waarden.

Een van die voorwaarden is de 
anciënniteit bij de werkgever 
waarbij men het tijdskrediet 
met motief aanvraagt. De 
algemene regel is dat de 
aanvrager minstens 24 maan-
den met de onderneming is 
verbonden door een arbeids-
overeenkomst.

Uitzondering op die regel: als de 
werknemer nog geen 24 
maanden anciënniteit heeft, 
kan het tijdskrediet toch 
opgenomen worden als het 
meteen aansluit bij een periode 
van ouderschapsverlof. Het 
recht op betaald ouderschaps-
verlof moet dan wel volledig 
uitgeput zijn.   

 ~ www.hetacv.be/tijdskrediet

We vragen het aan.

Piet Van den Bergh, 
adviseur ACV Studiedienst

FEIT OF 
FABEL?

WAAR!
In vergelijking met de buurlanden zijn zelftesten 
om snel Covid-19 op te sporen tot bijna drie keer 
duurder, tenzij je ze niet bij de apotheker haalt.
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Achtergrond.  (Over)leven van een uitkering 

Lydwine* moet rondkomen van 
een werkloosheidsuitkering. 
Een onverwachts ontslag bracht 
de bal aan het rollen: ‘Ik had 

net een scheiding en een verhuizing 
achter de rug, waar grote kosten aan 
waren verbonden. Ik zat vol zelftwijfel, 
kreeg mezelf niet verkocht op de 
arbeidsmarkt. Ik huurde een vochtig 
huis met verwarming op mazout, 
stookte weinig, at niet goed, kreeg 
gezondheidsproblemen. Mijn mama of 
andere familie bezoeken deed ik bijna 
niet vanwege de verplaatsingskosten. 
Alles valt weg: sociaal contact, je goed 
en normaal voelen …’

‘Uiteindelijk kreeg ik na twee jaar een 
WEP+ jaarcontract (leerwerkervaring, 
red.) te pakken. Het mondde niet uit in 
een langer contract, maar kort erna 
vond ik wel vast werk. Het loon was 
niet hoog, maar ik was blij dat ik weer 
kon meedraaien. Al gauw verlangde 
mijn baas dat ik ook werk deed buiten 
mijn taken. Na twee en een half jaar 
crashte ik. In het aangepast werk waar 
het ziekenfonds op aandrong, kon de 
werkgever niet voorzien. Mijn uitkering 
was zeer laag en slonk maand na 
maand.’

‘Het ‘al werkend iets nieuws leren’ en 
mijn ‘positie op de arbeidsmarkt 
verstevigen’ zoals de VDAB het 
voorstelde bleken loze beloftes. Iets 

Amper drie procent van de langdurig werklozen haalt zonder problemen het einde van de 
maand met zijn uitkering. Voor de overgrote meerderheid is die uitkering onvoldoende. 
Vijftien procent doet een beroep op zijn omgeving, 22,5 procent spreekt zijn spaargeld 
aan. 33 procent heeft weinig tot geen spaargeld. Dat zijn de resultaten van een bevraging 
die het ACV deed bij 2 265 langdurig werklozen in Vlaanderen.  

¬ Tekst An-Sofie Bessemans  ¬ Illustratie Rutger Van Parys

Ik koop het allergoedkoopste. 
Mannenkleding,
omdat dat minder kost’

nieuws leren deed ik niet, vast werk 
volgde niet. Ik kon wel aan uitzendba-
nen beginnen, maar kreeg vaak te 
horen dat ik te oud was om vast in 
dienst te komen. Je best doen is 
simpelweg niet goed genoeg.’

‘Sinds een tijd woon ik weer samen. 
Thuis vallen al eens confronterende, 
kwetsende woorden. Mijn partner heeft 
hard gewerkt voor zijn pensioen en zou 
mij nu moeten onderhouden. Niet 
vanzelfsprekend als je elkaar nog niet 
lang kent.’

‘Ik heb mijn trots en wil niet onderhou-
den worden, dus ik koop het allergoed-
koopste. Mannenkleding, omdat dat 
minder kost. Ik stel doktersbezoeken 
uit tot het echt niet meer gaat, of tot 
wanneer ik voorschriften nodig heb 
voor noodzakelijke medicatie.’ 

‘Ik pas mij aan, maar het valt me 
zwaar dat ik maar 23,18 euro per dag 
waard ben. Dat is het huidig bedrag 
dat ik van de werkloosheid ontvang, 
per maand ongeveer 550 euro afhan-
kelijk van het aantal dagen. Terwijl ik 
toch ook mijn steentje heb bijgedra-
gen. Ik doe vaak vrijwilligerswerk, zo 
kan ik toch een meerwaarde beteke-
nen. Op onregelmatige basis kan ik als 
uitzendkracht aan de slag. Dat is dan 
eens een dag van 56 euro in plaats van 
23 euro.’

Basisbehoeften 
onvervuld

Het verhaal van Lydwine is geen 
verrassing voor Karim Dibas, coördina-
tor van de werkzoekendenwerking van 
het ACV. ‘Uit onze enquête blijkt dat 
maar liefst vier op de tien ondervraag-
de langdurig werklozen niet in hun 
basisbehoeften kunnen voorzien. Ze 
kunnen hun woning niet verwarmen 
zoals het hoort en stellen zorg uit. Een 
aanzienlijke groep bespaart ook op 
voeding. Mobiliteit, opleiding, of een 
sociaal leven schieten er al helemaal 
bij in, maar zijn net van grote waarde 
voor het vinden van een baan.’

De coronacrisis heeft er ingehakt bij 
wie werk zoekt. ‘Veel sectoren moesten 
sluiten of werkten op verminderde 
kracht, waardoor werkzoekenden nog 
minder aan de bak kwamen. De 
supermarkten hadden wel een grote 
vraag naar arbeidskrachten, maar  
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‘Sinds 2012 is er een afbouw van de bestaanszekerheid van werk-
lozen aan de gang. De regels worden systematisch verstrengd, 
waardoor steeds minder mensen recht hebben op een werkloos-
heidsuitkering. Momenteel hebben dertig procent van de werklo-
zen zelfs geen recht op een werkloosheidsuitkering. Dat zijn voor-
al migranten en schoolverlaters – men redeneert dat zij eerst het 
recht moeten opbouwen – en geschorste langdurig werklozen. Dit 
zijn vaak mensen met gezondheidsproblemen die daardoor niet 
actief kunnen zoeken en daarom hun uitkering kwijtraken.’ 

‘De werkloosheidsuitkering zelf werd tot twee jaar geleden als-
maar afgekalfd, tot men besefte dat het zo echt niet verder kon. 
De uitkeringen herwaarderen gaat traag. Momenteel leeft onge-
veer de helft van de werklozen in objectieve financiële armoede, 
dat wil zeggen dat hun gezinsinkomen minder dan 60 procent van 
het mediaaninkomen bedraagt. Sommige uitkeringen liggen der-
tig procent onder die armoedegrens.’ 

‘Het idee domineert dat een gulle uitkering de prikkel wegneemt 
om weer aan de slag te gaan. Nochtans zien we dat in Noord-Eu-
ropa, met uitkeringen die rond de 80 procent van het loon liggen, 
mensen niet trager aan de slag gaan dan bij ons. Uit onderzoek 
blijkt ook dat de meeste werklozen intrinsiek gemotiveerd zijn 
om bij te dragen: werk betekent voor hen zingeving, deelnemen 
aan de samenleving. Daarom doen ze ook heel vaak vrijwilligers-
werk.’ 

‘Werklozen hebben een fatsoenlijke uitkering nodig om te kunnen 
investeren in zichzelf, in hun gezondheid, mobiliteit en opleiding 
voor zichzelf en de kinderen, in connectiviteit … Als je slecht 
woont en eet, dan ben je een wrak en kun je niet deelnemen aan 
het maatschappelijk leven en de arbeidsmarkt.’

‘Het is hoog tijd dat er meer begrip komt en alle minima worden 
opgetrokken, inclusief het leefloon. Daarnaast helpen ook  
andere investeringen om mensen hun kansen te vergroten, zoals 
betaalbare kinderopvang, een mobiliteitstoelage en bijscholing.  
Er wordt al wel wat gedaan, maar het mag best meer zijn.’

EXPERT ARMOEDE EN SOCIALE INCLUSIE 
IDES NICAISE (KU LEUVEN)

‘Uitkeringen 
moeten dringend 
omhoog’

steeds voor tijdelijk werk. Anders dan voor 
veel andere getroffenen waren er voor de 
volledig werklozen geen tegemoetkomin-
gen zoals een water- en energievergoeding. 
Het zakken van je uitkering naarmate je 
langer werkloos bent, werd wel tijdelijk 
stilgelegd. Maar voor wie al het laagste 
bedrag ontving, maakt dat geen verschil.’

‘Het is pijnlijk dat de sociale zekerheid 
waarop we trots zijn, mensen met tegensla-
gen niet in staat stelt in het hoogstnodige te 
voorzien’, stelt Dibas. De uitkeringen 
moeten dan ook dringend omhoog. ‘Probeer 
als gezinshoofd maar eens rond te komen 
van 1 432 euro. Dat minimum ligt onder de 
armoedegrens van 1 926 euro. Voor een 
alleenstaande bedraagt de minimumwerk-
loosheidsuitkering 1 161 euro en de 
armoedegrens 1 284 euro. Een cynicus zou 
zeggen: Van een laag loon kun je ook amper 
rondkomen. Daarom is het belangrijk dat 
ook de minimumlonen stijgen’, besluit 
Dibas.  

* Lydwine is een schuilnaam
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Ann: ‘Niemand ligt  
nog wakker van  
de controlestaat’

‘Toen ik nog student was eind jaren 80, 
begin jaren 90 en de eerste flitspalen in 
ons land werden geïnstalleerd, maakte 
dat heel wat emoties los bij mijn 
leeftijdsgenoten. De controlestaat en Big 
Brother waren in onze gesprekken nooit 
veraf. Nu ligt niemand daar nog wakker 
van. Integendeel, ondertussen staat er 
op elke hoek van de straat en op elk 
plein minstens één camera. Het 
verhoogt het veiligheidsgevoel. Jammer 
genoeg voorkomt het geen misdaad, in 
het beste geval kun je er een dader mee 
opsporen. Als de beelden al bewaard 
werden en bruikbaar zijn voor de 
bevoegde instanties tenminste. Voor 
wie radicaal tegen is: bedenk dat je via 
je gsm overal traceerbaar bent.’

Bjorn: ,Niet elke  
straathoek moet in beeld 
gebracht worden ,

‘Camera’s zijn tegenwoordig niet meer 
uit het straatbeeld te houden en dragen 
volgens mij misschien wel bij aan een 
betere samenleving. Politiediensten 
kunnen hier namelijk een beroep op 
doen voor mensen met net iets minder 
goede bedoelingen. Denk maar aan 
diefstallen enzovoort.’

‘Natuurlijk kun je jezelf vragen stellen 
over het aantal camera’s, want overdaad 
schaadt altijd. Je offert een deel van je 
privacy op, maar tegelijkertijd moet je 
ook zeggen dat het merendeel van de 
bevolking ook aanwezig is op sociale 
media, en misschien willen we wel die 
opoffering maken. Persoonlijk vind ik 
het een moeilijke kwestie. Gezond 
verstand van de stadsdiensten die 
beslissen om camera’s te plaatsen lijkt 
mij hier aangewezen. Niet elke straat-
hoek moet in beeld gebracht worden.’

Souzan: ,Privacy moet 
gerespecteerd worden ,

‘Mij stoort de aanwezigheid van 
bewakingscamera’s in het straatbeeld 
niet. Die camera’s kunnen een hulp zijn 
voor de politie, bij het opsporen van 
overtredingen of om snel hulp te 
sturen bij ongevallen.’

‘Er hangen tegenwoordig ook veel 
camera’s van privépersonen en 
bedrijven om eigendommen en 
personen te beschermen. Ik hoop dat er 
voorzichtig wordt omgegaan met de 
beelden van die bewakingscamera’s. 
Niemand zou het leuk vinden als er 
ongewenst filmpjes van hem of haar op 
sociale media worden gedeeld. Helaas 
zie je soms wel filmpjes verschijnen die 
met zo’n camera gefilmd zijn. Daarom 
vind ik het belangrijk dat de privacy in 
elk geval gerespecteerd wordt.’

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

Ann werkt in het lab van een 
tuinbouwbedrijf en houdt van 
varen.

Bjorn is machine operator en 
papa van twee dochters.

Souzan vluchtte uit Syrië en 
woont met haar gezin in Lier.

3  LEZERS

H
U

N
 M

EN
IN

G

EEN STELLING
,Er hangen te veel camera’s 

in de publieke ruimte’

Burgerpanel.

 Ann (55) 

 Bjorn (39) 

 Souzan (35) MA
AR

TE
N D

E B
OU

WJAM
ES

 AR
TH

UR

JAM
ES

 AR
TH

UR



VISIE  ¬  15

Gogogo
‘Gogogo’ twitterde Europees Parlementslid Cindy Franssen eind 
november toen ‘haar’ parlement eindelijk een rapport goedkeurde 
over de invoering van minimumlonen overal in de Europese Unie. 
En gelijk heeft ze, het kan niet snel genoeg gaan. 

We gaan nog niet ver genoeg voor het klimaat  
Als grootste jeugdbeweging van het land 
leren wij onze leden en leiding hoe ze zich 
kunnen engageren in hun omgeving en de 
samenleving. Want Chiro, dat maken we 
steeds samen. Zo kijken we ook naar het 
klimaat: we moeten samen ons steentje 
bijdragen voor een duurzame toekomst. 

Je eigen keuzes, maar ook die 
van Chirogroepen maken een 

verschil. Hoe organiseer je 
collectief vervoer? Hoe 

verminder je afval op 
kamp? We stimuleren 

het gebruik van 
tweedehandsmateri-

aal en geven 
Chirokledij van 

kind op kind door. 
Helaas is het 

maken van duurzame keuzes nog geen 
evidentie. Zo zijn er voor het verbouwen en 
isoleren van lokalen, vervangen van ramen, 
groene aanplanting … middelen nodig. 
Verder vragen afspraken rond gedeeld 
ruimtegebruik veel moed en energie. 

En nét dat vragen we van onze beleidsma-
kers: moed en energie. De budgetten en 
investeringen waar zij over beschikken, 
hebben een enorme impact op onze (inter)
nationale ecologische voetafdruk. We 
streven naar een rechtvaardig klimaatbeleid, 
om dat te bereiken zijn sociale en duurzame 
maatregelen cruciaal.

Ondertussen verwoorden onze staatshoof-
den en regeringsleiders wat ze allemaal 
kunnen doen. Er werden stenen verlegd op 
de COP, denk maar aan het stoppen van 

ontbossing, methaanuitstoot verminderen of 
koolstof afbouwen.

Maar we gaan nog niet ver genoeg om het 
welzijn van kinderen en jongeren te garan-
deren. Bepaalde duurzame keuzes worden 
niet of onvoldoende gefaciliteerd, men blijft 
investeren in fossiele brandstoffen en 
compenseert te weinig de schade in het 
Zuiden. 

Ik blijf erin geloven. Volgend jaar gaat COP27 
door in Egypte. We blijven erop hameren te 
doen wat nodig is. Op wereldschaal, in 
Europa, België en Vlaanderen. Maar ook in 
onze eigen omgeving, in onze Chirogroepen 
en in de keuzes die we allemaal maken.

Want alle kinderen en jongeren verdienen 
een toekomst op een leefbare aarde. 

Niet dat er overal in Europa hetzelfde 
minimumloon moet komen, daar zijn 
de verschillen nog te groot voor. Maar 
de minimumlonen moeten wel overal 
ingevoerd en op een fatsoenlijk niveau 
gebracht worden. Zo staat het ook in de 
Europese pijler van sociale rechten. Als 
nationale regeringen dat niet uit eigen 
beweging doen, is het goed dat Europa 
de forcing voert. Want te veel werkende 
Europeanen leven in armoede. Twintig 
miljoen volgens Eurostat. 

Dit is goed nieuws voor Belgische 
bedrijven en hun medewerkers omdat 
we nu uit de markt worden geprijsd 
door de  landen zonder fatsoenlijke 
minimumlonen. Wat de werkgelegen-
heid hier in het gedrang brengt. Dat de 
Europese parlementsleden van N-VA en 
Vlaams Belang als één blok tegen het 
Europees initiatief rond minimumlo-
nen stemden, is dan ook onbegrijpelijk.  

Die tegenstem van N-VA en Vlaams 
Belang is van hetzelfde gehalte als 
sommige reacties op de sociale 
wanpraktijken bij koerierdiensten.  
U las hierover weken geleden al in 
Visie. Een undercoveroperatie van  
een journalist van Het Laatste  
Nieuws bracht nadien kinderarbeid, 
zwartwerk, onleefbare vergoedingen 
aan schijnzelfstandigheden, koppel-
bazerij ... aan het licht. 

Minister De Sutter kondigde maatrege-
len aan. En toch geraakten sommige 
prominente stemmen in de media niet 
verder dan ‘uw pakje zal duurder 
worden’. Het zijn dezelfde mensen die 
prediken dat gratis niet bestaat (tenzij 
voor de bezorging van een pakje dus, 
ten koste van de bezorger weliswaar). 
Het zijn dezelfde mensen die vinden 
dat we e-commerce moeten ondersteu-
nen door bedrijven toe te laten 

nachtwerk in te voeren, zonder overleg 
met de werknemers over een faire 
vergoeding. 

Dat kromdenken is eigen aan de 
verdedigers van een doorgeschoten 
systeem, dat enkel kan overleven door 
uitbuiting van mensen en sociale 
bescherming als hinderlijk opzij-
schuift. Ik hoop dat welmenende 
parlementairen, op alle niveaus, 
energie blijven hebben om hier hun 
tanden in te zetten. Want anders zal de 
samenleving en haar vakbeweging 
stevig terugbijten. Gogogo!  

MARC LEEMANS, 
Voorzitter ACV

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

 forum   TOM VAN HOUT, Voorzitter Chirojeugd Vlaanderen
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IN BEELD KRAKAU, POLEN, 1 NOVEMBER 2021

19:26

Groen, 
de kleur 
van hoop
In Wit-Rusland, aan de grens met  
Polen, zitten duizenden vluchtelingen 
en migranten vast in geïmproviseer-
de opvangkampen. Ze zijn afkomstig 
uit landen als Irak, Afghanistan of 
Syrië, en hopen om via Polen in de 
Europese Unie een beter leven te 
kunnen opbouwen. Ze zijn de speelbal 
in een politiek gevecht van de 
Wit-Russische leider Loekasjenko 
met de EU. Nergens zijn ze welkom, 
maar toch tonen vele Polen zich soli-
dair. Ze komen op straat om een 
menswaardige oplossing te vragen 
voor de duizenden mensen die in de 
kou moeten overleven. En door een 
groene lamp aan hun huis te hangen 
geven de Polen die in de grensstreek 
wonen een teken aan de vluchtelin-
gen die erin geslaagd zijn de grens 
over te steken dat ze hier terecht 
kunnen voor hulp. Voedsel en water, 
of een warme slaapplek. Ook ons 
land slaagt er trouwens niet in om 
alle mensen die asiel willen aanvra-
gen opvang te bieden, ze moeten  
slapen op straat. Staatssecretaris 
Mahdi moet dat snel oplossen.  
Want groene lampen, hoe solidair  
en hartverwarmend ook, zijn een  
teken van structureel falen. 
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Uit ervaring.  onderwerp Uit ervaring.  De personal trainer 

De gemiddelde klant van Sam 
komt uit de middenklasse 
en hoger, zoals CEO’s, 
notarissen en zaakvoerders 

uit de horeca. ‘Dat durft dan wel eens 
te botsen, want dat zijn vaak sterke 
persoonlijkheden. Zij zijn het niet altijd 
gewoon om een neen te krijgen. Ik 
probeer wel iedereen duidelijk te 
maken dat het niet de bedoeling is om 
hen af te breken maar om hen iets bij te 
brengen.’

Het diverse cliënteel van Sam veran-
dert ook voortdurend. ‘Het is niet mijn 
doel om iemand vier à vijf jaar aan een 
stuk te begeleiden, tenzij dat dat de 
wens van die persoon is. Ik heb een 
aantal klanten die naar hier komen om 
een uur hun gedachten te verzetten, 
zonder dat ze zelf willen nadenken. 
Maar je hebt er ook anderen die heel 
veel willen bijleren en aan wie je je 
visie kunt meegeven over gezondheid 
in het algemeen.’

Financiële drempel

Sam vertelt dat meer en 
meer mensen hun weg 
vinden naar de personal 
trainer. ‘Vorig jaar zagen we 
een grote toestroom van 
verpleegkundigen die door 
de pandemie meer in hun 
gezondheid wilden investe-
ren. Helaas is de 
financiële drempel 
nog te hoog om 
iedereen die het nodig 
heeft te kunnen 
bereiken. Nochtans zou dat veel letsels 
en ziektes kunnen voorkomen.’

‘Er zit een grote grijze zone tussen 
personal training en kinesitherapie. Ik 
werk bijvoorbeeld ook met heel wat 
pijnpatiënten, zoals mensen met 
rugklachten. Hen leer ik vaak opnieuw 
bewegen en wat de impact van bewe-
ging op hun pijn is. Het grote verschil 
met de kinesist is dat je daar ook op 
tafel gaat liggen, waarbij ze de spieren 
loswerken wanneer je er te veel last van 
hebt. Ik focus vooral om de persoon zelf 
in beweging en aan het werk te krijgen.’

Kennis is macht

Bij een personal trainer denkt iedereen 
aan een gespierde adonis. ‘Mensen 
denken altijd dat een personal trainer 
iemand met het perfecte lichaam is. Een 
soort Griekse god. Ik ben daar absoluut 
geen voorbeeld van. Ik ben sportief, lang 
en mager, maar ik ben geen afgetrainde 
spierbundel. Een personal trainer wordt 
niet gekenmerkt door zijn lichaam maar 
vooral door zijn kennis.’
Personal trainers hebben geen diploma 
nodig, waardoor het soms moeilijk is om 
het kaf van het koren te scheiden. ‘Het is 
geen beschermd beroep, wat maakt dat 

De financiële drempel 
is te hoog om iedereen 
te bereiken.

¬ PERSONAL TRAINER SAM

ELKE MAAND LATEN WE IEMAND AAN HET WOORD DIE VANUIT ZIJN OF HAAR WERK 
NAAR DE WERELD KIJKT. DEZE MAAND IS DAT PERSONAL TRAINER SAM*. 

‘Personal training moet in eerste instantie het zelfvertrouwen 
een boost geven door te bewegen. Het leert je om je 
lichaam te aanvaarden hoe het is.’ Zo vat personal 
trainer Sam* zijn beroep samen. ‘De helft van mijn 
werk is mensen realistische doelen laten stellen en 
het nut te laten inzien van bewegen. Mensen 
mogen niet enkel focussen op de cijfertjes op de 
weegschaal of het beeld dat ze in de spiegel zien.’ 

¬ Tekst Dominic Zehnder  ¬ Illustratie Peter Goes

‘Ik ben geen 
Griekse god’ 
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Kort.

er wel wat misloopt. (zucht) Veel 
trainers zijn bijvoorbeeld 
helemaal niet op de hoogte van 
het effect van beweging, vooral 
bij mensen die herstellen van 
letsels en trauma’s. Net die 
groep wordt steeds groter, dus 
wordt ook die kennis steeds 
belangrijker in ons vak.’

(On)gezonde 
gewoontes

Door onze levensgewoontes 
hoeft Sam de komende jaren 
alvast niet voor zijn baan te 

vrezen. ‘Veel mensen hebben 
tegenwoordig een zittende job. 

Laat dat net een van de 
grootste oorzaken van 
rug- en nekklachten zijn. 

Zitten is op zich niet per se 
slecht, maar lang in dezelfde 

positie zitten is dat wel. Het is 
heel belangrijk om voortdu-

rend van houding te 
veranderen. Wanneer 
ik thuiskom van mijn 

werk durf ik wel eens op 
de grond te gaan zitten in 

plaats van in de zetel. Dat 
beveel ik iedereen aan. Ga even 
platliggen, wandel wat rond, 
maar altijd in dezelfde gehoekte 
houding zitten is nefast.’

Hoewel hij als personal 
trainer altijd op zijn 
vorm moet letten, heeft 
ook Sam af en toe een 
dag waarbij hij met een 
zak chips in de zetel 
belandt. ‘Het merendeel 

van de tijd ben je echt 
bezig met wat je eet, 

drinkt en doet. 
Zelfs wanneer ik 

moe ben in mijn vrije tijd is er 
toch ergens dat besef dat ik 
voldoende moet bewegen en 
enkele uren naar buiten moet 
om actief bezig te zijn. Daarna 
kan ik nog altijd eens een avond 
hebben waarbij ik in mijn zetel 
beland met een zak chips. 
Zolang die dagen de uitzonde-
ring en niet de regel zijn, is dat 
ook geen probleem.’ 

*Sam is een schuilnaam

‘Ik ben geen 
Griekse god’ 

OPROEP DEELNEEMSTERS GEZOCHT

Onderzoek naar pijn na borstkanker
Eén op drie vrouwen die borstkanker kregen, blijven 
kampen met pijn die niet meer verklaarbaar is door 
de kanker. Onderzoekers van de VUB willen nagaan 
of pijneducatie de pijn kan verminderen. Voor dit 
onderzoek zoekt de VUB 356 deelneemsters die pijn 
blijven ondervinden na borstkanker. De kandidaten 
moeten kankervrij zijn en moeten sinds drie 
maanden alle therapieën hebben afgerond (met 
uitzondering van hormoon- en immunotherapie).
De onderzoeken en evaluaties vinden plaats op 
volgende locaties: VUB (campus Jette), UHasselt 
(campus Diepenbeek), Imeldaziekenhuis (Bonheiden/
Mechelen), AZ Rivierenland (Bornem), AZ Sint-Blasi-
us (Dendermonde), AZ Sint-Lucas (Gent) of praktijk 
REVA (Geel).

 ~ Voor regio Bornem, Bonheiden, Boortmeerbeek 
en Hasselt: pijnnaborstkanker@vub.be of 0474 53 01 
35, voor regio Brussel, Dendermonde, Geel en Gent: 
borstkanker@vub.be of 0456 19 69 47.

ARBEIDERS EN KUNSTENAARS BEZORG JE GEGEVENS

Vakantiegeld 2019 nog niet gekregen?
Ongeveer 15 000 arbeiders en niet-zelfstandige 
kunstenaars hebben nog altijd hun rekeningnummer 
niet meegedeeld om hun vakantiegeld 2019 (werk-
jaar 2018) te ontvangen. Daarom roept de Rijksdienst 
voor jaarlijkse vakantie deze arbeiders op om hun 
rekeningnummer aan hun vakantiefonds(en) door te 
geven voor 31 december 2021. Dat kan via www.
mijnvakantierekening.be. De gegevens (naam, adres, 
rijksregisternummer en rekeningnummer) bezorgen 
kan ook per brief naar RJV, Warmoesberg 48, 1000 
Brussel.

 ~ www.rjv.fgov.be

COVIDTEST ZELFQUARANTAINE

Nieuwe cao waarborgt loon
Wie op basis van lichte symptomen vermoedt dat hij 
of zij besmet is met covid, kan een online vragenlijst 
invullen die aangeeft of je al dan niet een covidtest 
moet laten afnemen en of je contact moet opnemen 
met de huisarts. Om zeker niemand anders te 
besmetten, plaats je jezelf het best in quarantaine 
tot je een (negatief) testresultaat krijgt.
Een nieuwe cao garandeert je loon tussen het 
ogenblik waarop je de online test invult, en het ogen-
blik waarop je het testresultaat krijgt. Je krijgt je 
loon doorbetaald van je werkgever terwijl je jezelf in 
quarantaine plaatst, als je zo snel mogelijk de nodige 
stappen zet om effectief een testafspraak te boeken. 
Je bezorgt je werkgever het afwezigheidsattest (pdf) 
dat de online tool voor je aanmaakt.

 ~ https://travel.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat
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Nog tot 6 maart kun je in het AfricaMuseum in 
Tervuren terecht voor de nieuwe expo Mensen-
tuin. Koloniale tentoonstellingen wereldwijd. De 
tentoonstelling geeft een inkijk in een vaak 
vergeten, zwarte bladzijde uit de recente 
geschiedenis. Aan de hand van uitzonderlijke 
beelden en documenten wordt het verhaal van 
mensen als levende tentoonstellingsobjecten 
getoond. Daarbij komen onder andere de 
verschillende koloniale dorpen op de wereld-
tentoonstellingen in Antwerpen en Brussel aan 
bod, alsook de koloniale tentoonstelling 125 
jaar geleden in Tervuren zelf. Wereldwijd 
lokten deze mensentuinen meer dan 1,5 miljard 
kijklustigen, terwijl de tentoongestelde 
personen hun verblijf in de namaakdorpen 
vaak niet overleefden. 

 ~ www.africamuseum.be 

EXPO. HUMAN ZOO
DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSENTUIN

FILM. Dealer

Na de oerknal

1. 2.

3.

Dat de Belgische priester Georges Lemaître de big-
bangtheorie heeft bedacht, dat wist je vast al. Maar 
wist je ook dat hij zijn belangrijkste wetenschappelijke 
ontdekking in Leuven neerschreef? Om de 90e ver-
jaardag van Lemaîtres oerknaltheorie te vieren, zette 
de stad Leuven het stadsfestival KNAL! op poten. Nog 
tot eind januari kun je een uitgebreid programma ont-
dekken op het snijvlak van wetenschap en kunst. De 
rode draad is de verwondering van de mens over de 
kosmos en het ontstaan ervan. In het gevarieerde pro-
gramma van voorstellingen, stadswandelingen en ten-
toonstellingen is er voor elk wat wils, zowel voor gezin-
nen met kinderen als voor doorgewinterde cultuur- 
liefhebbers. 

 ~ www.knalfestival.be

9 4 7
3 1

5 8 3
2 8 5 9 7

4 3 1
7 5

9
1 4 8 9 2

5 4

Sudoku

© De Puzzelaar

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

Cultuur.  Een selectie 

Dromen van een beter leven
Dealer vertelt het verhaal van veertienjarige 
drugsdealer Johnny die in een tehuis voor jon-
geren met een moeilijke thuissituatie ver-
blijft. Johnny droomt van een beter leven. 
Wanneer hij de beroemde acteur Antony ont-
moet, ontstaat er een bijzondere band tussen 
hen. Ze besluiten beiden een ander pad te ne-
men. Dealer is de aangrijpende en beklijvende 
debuutfilm van acteur Jeroen Perceval, be-
kend van onder andere Rundskop en Tabula 

Rasa. De hoofdrol is weg-
gelegd voor de jonge 
Sverre Rous met aan zijn 
zijde een klein leger aan 
Vlaamse vedetten. Met 
glasrollen voor Ben 
Seghers, Veerle Baetens 
en een haast onherkenba-
re Bart Hollanders. 

˜ Nu in de bioscoop.

FESTIVAL. KNAL! Stadsfestival Leuven

 Breintrein 
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Jouw regio. Provincie Antwerpen

INFOSESSIE 

‘Waarom praten 
belangrijk is’
Wil je er graag zijn voor 
iemand in jouw omgeving die 
het psychisch moeilijk heeft, 
maar weet je niet goed hoe je 
dit aanpakt? Deze sessie, 
ontwikkeld door CM, VLESP en 
Te Gek!? helpt je op weg.

Wanneer: 14 december 2021,  
18 – 20 uur
Waar: Buurtwerk Dinamo,  
Ten Eekhovelei 337, Deurne
Inschrijven:  
www.cm.be/agenda
Prijs: gratis
 

BOEK  

Zoals wij het goed en 
noodzakelijk vinden
Naar aanleiding van het 
honderdjarig bestaan brengt 
beweging.net Antwerpen een 
boek uit over de periode 
1965-2015. Het geeft een zicht 
op decennia engagement in en 
om de Nationalestraat. 
Boekvoorstelling in aanwezig-
heid van auteur Peter Van-
hooren, voormalig algemeen 
voorzitter Jan Renders en 
woordkunstenaar Hind Eljadid. 
Aansluitend receptie en 
mogelijkheid tot aankoop van 
het boek.

Wanneer: 17 december, 20u
Waar: De Stroming (met Covid 
Safe Ticket)
Gratis, inschrijving via 
antwerpen@beweging.net

Ondanks Corona kon 
Samana het afgelopen jaar 
weer heel wat mensen een 
droomvakantie geven. Het 
belang van een vakantie is 
niet te onderschatten, weet 
An-Katrien Coenen van 
Samana. ‘Tijdens die week 
toveren we mensen om van 
patiënten of mantelzorgers 
naar gewoon: vakantiegan-
gers. Hen heel even hun 

zorgen laten vergeten, hen 
even ontlasten van het 
zorgen voor … dat geeft 
immens veel voldoening. De 
hele week vakantie moet een 
feest zijn. En hoe meer feest, 
hoe beter wij onze job 
gedaan hebben.’

Het vakantie-aanbod voor 
2022 ziet er alvast veelbelo-
vend uit. Je kunt het vanaf 

eind december online 
bekijken op 
www.samana.be/vakanties 
of vraag de brochure aan via 
vakanties.antwerpen@
samana.be of 03 221 95 70.

Voel je het kriebelen om 
mee op vakantie te gaan?
In de derde week van januari 
gaat Samana op tournee. Op 
de info- en inschrijfdagen 
kun je al je vragen kwijt aan 
de educatieve medewerkers 
van Samana, maar ook aan 
de vrijwilligers die de 
vakanties met hart en ziel 
begeleiden. We kijken ernaar 
uit je te ontmoeten! 

Ook chronisch zieken  
hebben recht op vakantie

Met de Riksja rijden op het uitgebreide domein van CM-zorgverblijf Hooidonk in Zandhoven

Voormiddag 9:30 – 12:00 Namiddag 14:00 – 16:30 Avond 18:30 – 21:00

Dinsdag 
18/1

Dienstencentrum Cogelshof
Deuzeldlaan 53 - Schoten

Woonzorgcentrum Salve
Rustoordlei 75/77 - Brasschaat

Woensdag 
19/1

Woonzorgcentrum Laarsveld
Laarsveld 28 - Geel

Dienstencentrum Stede Akkers
Jaak Aertslaan 4 - Hoogstraten

Donderdag 
20/1

Zaal De Biekorf 
Sint-Michielsstraat 8 - Westerlo 
(Oevel)

Dienstencentrum Ten Hove
René Verbeecklaan 3 - Hove

Vrijdag 21/1 CM-Mechelen
Antwerpsesteenweg 261 - Mechelen

Post X 
Borsbeeksebrug 36 -Antwerpen 
(Berchem)

Zaterdag 
22/1

CM-Turnhout
Korte-begijnenstraat 22 - Turnhout

Zorgverblijf Hooidonk
Langestraat 170 - Zandhoven

Samana zorgt ervoor dat mensen met een chronische ziekte 
én hun mantelzorgers op vakantie kunnen gaan. En dat in 
een begripvolle omgeving waar je helemaal tot rust kunt 
komen. Je kunt voor diverse vakanties kiezen: naar de kust, 
exotische bestemmingen, buurlanden en andere fijne 
plekken, zoals domein Hooidonk in onze eigen provincie.

UITNODIGING

BOEKVOORSTELLING

Zoals wij het goed en noodzakelijk vinden

Het arrondissementeel Christelijk Werknemersverbond 

van Antwerpen 1965-2015

Auteur: Peter Vanhooren
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Jouw regio. Provincie Antwerpen

TERUGBLIK ID-DAGEN

Het mag niet polariserend 
zijn om te zijn wie je bent

Op 18 en 19 november organiseerde beweging.net de nationale ID-da-
gen. Deze digitale tweedaagse bundelde sprekers rond het thema 
identiteit. Drie aanwezigen blikken terug: Mohamed Ouaamari is 
Antwerpenaar, columnist en schrijver van het boek Groetjes uit Vlaan-
deren. Zofia Mezeyova is stafmedewerker bij WSM en heel actief in de 
provincie Antwerpen en Jo Robberechts, medewerker bij de cel onder-
zoek & ontwikkeling van beweging.net, organiseerde mee.

Waarom is het belangrijk dat bewe-
ging.net deze ID-dagen ophangt aan 
het thema identiteit? 
MOHAMED ¬  ‘Bijna elke dag verschijnen 
er foutieve en simplistische uitspraken in 
de media, zeker op sociale media. 
Daarom is het heel belangrijk dat een 
grote middenveldorganisatie als bewe-
ging.net veel mensen samen brengt en 
ruimte biedt voor nuancering.’  

ZOFIA ¬  ‘De ID-dagen bevestigen voor 
mij dat we ons niet mogen terugtrekken 
maar, zowel als persoon als beweging, 
echt tussen de mensen moeten blijven 
staan. We moeten daarbij onze eigen 
positie in de samenleving heel open en 
kritisch durven bekijken.’ 

JO ¬  ‘Identiteit mag niet gekaapt worden 
als uitsluitend mechanisme. Het mag niet 
polariserend zijn om te zijn wie je bent, of 
voor iets te staan. We moeten identiteit 
opnieuw inclusief en verenigend gebruiken 
en een verhaal tegenover het nationalisti-
sche, racistische, seksistische en uitslui-
tende zetten.’

Welke politicus is in deze context 
voor u belangrijk?
MOHAMED ¬  ‘Angela Merkel. Omwille 
van haar historische woorden Wir 
schaffen das. Ze heeft ze niet enkel 
uitgesproken op een belangrijk moment, 
maar ook waargemaakt. Uit verschillende 
rapporten blijkt dat mensen op de vlucht 
in 2015 ondertussen in Duitsland 
meedraaien in de samenleving.‘

ZOFIA ¬  ‘Ik geloof eerder in de mensen 
zelf dan in een persoon. Verbinding 
zoeken met elkaar is aan onszelf. Maak 

Zofia 
We moeten onze eigen 
positie in de 
samenleving heel 
open en kritisch 
durven bekijken

contact met mensen door een glimlach of 
een kort gesprek. Als we allemaal een 
warmere samenleving willen, moeten we 
er ook zelf wel iets aan doen.’ 

JO ¬  ‘Ik vind representation nogal belang-
rijk maar ik weet niet of er veel politici 
dat als expliciet thema hebben. Pepijn 
Kennis werkt daar wel aan met zijn 

burgerassemblee, en Meryem Kitir is een 
geweldig rolmodel die daar zeer authen-
tiek in blijft.’

Welk boek kan je hierover aanra-
den?
MOHAMED ¬  ‘Manifest van een immigrant 
van Suketu Mehta. Hij maakt brandhout 
van alle mythes en klassieke argumenten 

Jo 
Identiteit mag  
niet gekaapt worden  
als uitsluitend 
mechanisme

Mohamed 
veel mensen 
samenbrengen  
met ruimte  
voor nuancering
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Provincie AntwerpenUIT in

CM JONGEREN

Niks mis met ‘een moatje’ meer
Heel veel jongeren hebben nood aan extra sociale contacten. Met het 
gloednieuwe project ‘Een moatje rijker’ wil CM jongeren samenbrengen 
om leuke dingen te doen. Kaat Van Roey is netwerkcoördinator bij CM en 
start het project op in de zone Kempenland.

De mens is van nature een sociaal dier. We hebben nood aan verbinding 
en sociaal contact. Het gebrek daaraan komt terug in alle lagen van de 
bevolking. Bij singles, bij ouderen, maar zeker ook bij heel wat jongeren. 
Kaat Van Roey: ‘Het grote verschil is dat er voor heel veel doelgroepen al 
initiatieven zijn om mensen met elkaar te verbinden. Alleen voor jongeren 
is er bijna niks. Of het aanbod is heel gefragmenteerd. Geen enkel initiatief 
is actief in heel de Kempen. Daar wil CM iets aan doen met dit project.’

Om van start te kunnen gaan is Kaat op zoek naar vrijwilligers tussen 18 
en 30 jaar die energie krijgen van onder de mensen te zijn, die graag 
dingen organiseren. Kaat: ‘Het is de bedoeling dat die vrijwilligers allerlei 
activiteiten op poten zetten waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Een 
fietstocht, een keer samen gaan padellen bijvoorbeeld of een kookavond 
bij iemand thuis. Maakt niet uit wat, als het maar gezellig is en jongeren 
bij elkaar brengt.’

Je wordt uiteraard niet aan je lot overgelaten. Er is begeleiding en onder-
steuning voorzien voor wie dat wenst. ‘Ik wil regelmatig een soort 
denktank organiseren waar alle vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten,’ 
vertelt Kaat. ‘We overlopen dan samen wat we in de volgende maanden 
zouden kunnen organiseren en wie daarin het voortouw neemt. De input 
van de vrijwilligers is cruciaal.’

Ben jij een echt sociaal beestje en voel je je aangesproken om dit vrijwilli-
gerswerk op te nemen? Bel dan snel met Kaat Van Roey (0471 98 46 15) of 
stuur een mail (kaat.vanroey@cm.be). We organiseren dan snel een eerste 
denktank om van start te gaan.

Kaat Van Roey, 
netwerkcoördinator bij CM 

in zone Kempenland

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

tegen migratie en migranten. Het boek 
legt een sterke link tussen kolonialisme 
en de klimaatcrisis enerzijds en migratie 
anderzijds.’

ZOFIA ¬  ‘Wit is ook een kleur, van Sunny 
Bergman. De film is een echte eyeopener 
voor iedereen die bezig wilt zijn met 
diversiteit en racisme. Het gaat over het 
herkennen en erkennen van je eigen 
privileges en je positie in de maatschap-
pij. Ik kies bewust voor een film en geen 
boek, omdat film toegankelijker is en 
na  dien gemakkelijker tot een gesprek 
leidt.’

JO ¬  ‘Het antiracismedagboek. Het is erg 
ongemakkelijk om te lezen als witte 
Vlaming, maar net daardoor wel leerrijk. 
Of Mohamed Ouaamari, uiteraard. Ik heb 
de geschiedenis die hij beschrijft vanuit 
een compleet ander standpunt meege-
maakt, wat het zeer interessant maakt 
om te lezen.’

Ben je nog een straffe quote tegen 
gekomen op die voorbije ID-dagen? 
MOHAMED ¬  ‘Oké, Mark... Zet eens een 
raam open in je kamer, kerel. Laat die frisse 
lucht van de natiestaat eens binnenwaaien en 
vind misschien, ergens tussen je boeken, enige 
empathie… uit een column van Paul 
Baeten voor Focus Knack (17/11/2021) 
waarin de schrijver de draak steekt met 
het flinkse discours over migratie en 
eindigt met deze prachtige oproep om de 
multiculturele samenleving te omarmen.’ 

ZOFIA ¬  ‘Polarisatie is meningen scherp 
stellen, een uitspraak van Christophe 
Bush, directeur van het Hannah Arendt 
Instituut. Ik bekeek polarisatie enkel als 
iets toxisch. Als we focussen op een 
gevoelig thema zoals racisme komen er 
emoties los. We moeten veel meer durven 
spreken over onze gevoelens en luisteren 
naar elkaars belevingen. Pas dan kunnen 
we echt een rationeel gesprek hebben 
rond feiten.’

JO ¬  ‘I have the privilege of being totally 
unaware of my own privilege’ 

Mohamed 
veel mensen 
samenbrengen  
met ruimte  
voor nuancering
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Meskerem
Mees

Vriendschap

Muziek

Troost

Samen

‘Aan wie op school zit, zou ik zeggen: 
geniet! Ik ben halverwege de humani-
ora overgestapt naar het kunstonder-
wijs. Ik pendelde met trein en bus. De 
vrienden van mijn vorige school bleef 
ik zien, elke dag hingen we samen een 
halfuurtje rond in het station. Het 
leven is nog klein en geborgen op dat 
moment. Je leert met mensen omgaan, 
sluit vriendschappen. Dat maakt het 
huiswerk, de stress en het vroege 
opstaan goed.’

‘Er is weinig aandacht voor muzikale opvoeding. 
Voor mij was dat het vak dat ik graag deed, het 
uur waarin ik me gezien voelde. Kunst stelt ons 
beeld van de realiteit in vraag, daagt je uit om 
de werkelijkheid zoals je die voorgeschoteld 
wordt niet zomaar te accepteren. Klassieke 
muziek zet voor mij alle deuren open en 
verbindt mij met iets groters. Ik kan ervan 
genieten om Schuberts Winterreise veel te hard 
op te zetten en in de zetel de storm over mij te 
laten razen.’

‘Ik heb vaak met mijn ouders om de tafel gezeten 
toen ik het niet meer zag zitten. Ik kon mezelf niet 
motiveren op de universiteit. Dan zeiden ze: ‘Het 
leven is lastig en dan ga je dood.’ Ik vond hun advies 
brol, maar tijd heeft me geleerd dat ik het beste moet 
maken van het leven. De dingen gaan nu makkelijker. 
Ik probeer niet te veel te verwachten, leef met het 
devies dat niets moet, alles mag. Ik ben niet gauw 
teleurgesteld. Andere mensen teleurstellen vind ik 
moeilijk. Als vrienden troost zoeken bij me, heb ik 
het gevoel dat ik tekortschiet. Mensen komen me wel 
eens vertellen dat ze troost vinden in mijn muziek.’

‘Ik woon in een klein huisje in een beluik in Gent. 
Mijn buren verdragen goed de basgitaar en cello, 
sinds kort nemen ze er ook een viool bij. De 
gemeenschappelijke binnentuin is een ontmoe-
tingsplek. In de winter vind ik niet altijd de moed 
om uit huis te komen. Maar afzondering is ook 
belangrijk. Muziek maak ik vaak alleen – mijn 
plaat is mij, mij, mij – maar ik sta ook open voor 
samenwerking, al laat ik daar anderen liever het 
initiatief in nemen. Een goeie wisselwerking kan 
me doen groeien.’

Respect
‘Ik ben me bewust van wat er rond me gebeurt. 
Geweld en extremisme in de stad choqueren me. Er 
is ook veel hypocrisie. Ik had verwacht dat mensen 
na corona meer begrip zouden hebben voor elkaar, 
maar blijkt niet het geval. Doen wat nodig is voor 
het klimaat lukt ons ook nog niet. Uiteindelijk 
zullen we ons gedrag moeten aanpassen, als we 
niet willen dat de tikkende tijdbom ontploft.’

gevat 
in 5 
woorden

Singer-songwriter


