
Katrien Quaegebeur werkt als verzorgende bij Familiezorg West-Vlaanderen 

en zetelt als ACV-verkozene in de ondernemingsraad van haar organisatie. Ze 

zet zich in voor haar gemeente en engageert zich ook in een school- en een 

welzijnsraad in haar buurt. “Ik blijf ervan onder de indruk als mensen samen in 

hun opzet slagen: het organiseren van een kermis, maar ook het bereiken van 

kwetsbare mensen, het bestrijden van eenzaamheid… Als mensen zich vereni-

gen, kunnen ze verandering voor elkaar krijgen.”

“Kinderopvang geeft 
mensen kansen”

Katrien Quaegebeur

Hoe ziet een beter Vlaanderen er 
voor jou uit? 
“In mijn omgeving stel ik vast dat de 
combinatie werk-privé veel mensen 
bezighoudt. De samenleving vraagt 
steeds meer flexibiliteit van werkne-
mers: werken ’s avonds, in het week-
end... Ook bij Familiezorg groeit de 
vraag van de cliënten naar bijstand 
op die momenten. Dat zet de vrije tijd 
van collega’s en de zorg voor hun 
gezin onder druk. We moeten met 
Vlaanderen nadenken over passende 
oplossingen voor dit vraagstuk.”

Wat is er nodig om een beter 
Vlaanderen te krijgen?
“Vanuit mijn ervaring als vrijwilliger 
zie ik de positieve effecten van goede 
gesubsidieerde kinderopvang in de 
gemeente. We moeten mensen de 
kans geven om vooruit te geraken. 
Veilige en betaalbare kinderopvang 
geeft mensen kansen op werk. We 
moeten daarbij niet enkel rekening 
houden met het inkomen van de 
ouders, maar ook met het beschikba-
re budget. We onderschatten voor 
hoeveel mensen schulden daarop 
kunnen inwerken.” 

Welke rol zie je voor het ACV?
Het werk van het ACV is steeds de 
basis vertegenwoordigen. En dus… 
onze schoenen aan en de straat op. 
We moeten militanten vormen om te 
luisteren naar mensen en te helpen 
zoeken naar oplossingen, individueel, 
maar ook collectief. Mensen weten 
vaak niet wat het ACV allemaal doet. 
Werknemers en hun gezinnen hebben 
vaak veel vragen, maar hebben het 
gevoel dat ze nergens terechtkunnen. 

Militanten moeten mensen doorver-
wijzen en specifieke hulp bieden voor 
dagdagelijkse problemen. We mogen 
niet vergeten dat digitalisering daar-
bij soms eerder een hinderpaal is dan 
een oplossing. Op afstand en online 
hebben veel verdiensten, maar ook 
nadelen: mensen vervreemden zo van 
elkaar. We regelen meer en meer via 
digitale loketten, maar niet iedereen 
kan mee. Een bekend gezicht, een 
syndicaal lokaal of een dienstencen-
trum waar je terecht kan dicht in je 
buurt doen wonderen. Eens mensen 
merken wat het ACV voor hen kan 
doen, zal dat ook nieuwe leden aan-
trekken.” 

De droom 
van Katrien

“De samenleving vraagt 
steeds meer flexibiliteit 
van werknemers.”

Deel jouw droom
Hoe ziet een ideaal Vlaanderen eruit in 2030? Dat is de 
hamvraag van ons Vlaams ACV-congres op 24 en 25 maart 2022. 
Wat kan volgens jou beter? 
Deel jouw droom op ons platform 
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