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WIE HAD ANDERHALVE MAAND GELEDEN kunnen bedenken dat 
ons leven, onze samenleving, de wereld zo anders zou zijn? Als deze 
wereldwijde gezondsheidscrisis ons iets leert, dan wel dat we meer 
dan ooit op elkaar zijn aangewezen. Experten wijzen erop dat we 
de crisis alleen samen de baas kunnen. Denk aan de wereldwijde 
zoektocht naar een vaccin. Solidariteit dus.

Ons samenlevingsmodel – gebaseerd op een goede en betaalbare 
gezondsheidszorg, goed onderwijs voor iedereen, een stevig 
uitgebouwde publieke dienstverlening en een solide sociale 
zekerheid – staat onder druk, maar bewijst nu ook net zijn kracht. 
De kracht van solidariteit.

Niemand weet hoe immens de economische impact zal zijn. De 
vooruitzichten zijn barslecht. Heel wat bedrijven zullen deze crisis 
wellicht niet overleven. Met man en macht probeert de regering de 
economische en sociale schade te beperken. Toch zijn de financiële 
middelen niet onuitputtelijk en dringen keuzes zich op. Het is duidelijk 
dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen moeten dragen. 
Solidariteit tussen de verschillende generaties en burgers.

Ondertussen kijken we ook naar de EU. Een Europese New Deal is 
cruciaal om deze crisis te overwinnen. Het is een ‘laatste’ unieke kans 
voor Europa om de burger en de werknemer voor haar te winnen. 
En meteen de perfecte gelegenheid om de Europese economie op 
een andere leest te schoeien. Om in te zetten op een transformatie 
van onze economie, met de snelle uitrol van de Green Deal, de 
ondersteuning van toekomstgerichte sectoren en de uitbouw van onze 
infrastructuur en digitale netwerken. Een plan ook dat de welvaart 

en het welzijn van de burgers en werknemers centraal stelt. Dat 
Europese project kan enkel slagen met solidariteit.

Laat nu net solidariteit onze grote inspiratie en motivatie zijn …
Hou jullie gezond!

Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten

SOLIDARITEIT 
IN TIJDEN VAN 

CORONA

“ We kunnen 
deze crisis 
alleen samen 
de baas”
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ELKE BOUDRY is communicatie en 
projectcoördinator bij Mediawijs, het 
Vlaams Kenniscentrum voor Digitale en 
Mediawijsheid van de Vlaamse overheid.

Hoe zal het na de crisis zijn met 
digitalisering?

“Ik verwacht dat thuiswerken ook de digi
talisering op de werkvloer een flinke duw zal 
geven. De mensen die hier al ervaring mee 
hebben, maken makkelijk de omslag. Een 
groot deel dat aarzelde, is nu noodgedwongen 
over de brug gekomen. En een aantal zal 
straks terugkeren naar het vroegere systeem 
omdat ze zich daar comfortabeler bij voelen. 
Het blijft koffiedik kijken maar het kan bijna 
niet anders dan een stempel drukken op 
hoe we ons na de crisis gaan organiseren. Er 

Thuiswerk wordt al jaren 
mondjesmaat gepromoot 
en met wisselend succes 
toegepast. Totdat er plotseling 
een virus opdook dat van 
thuiswerk de norm maakte. 
Zal dat na de crisis zo blijven? 
En hoe ga je goed om met 
thuiswerk?

is sprake van efficiëntie winst door minder 
verplaatsingen en door meer meetings online 
te organiseren. Dat laatste vraagt wel wat 
organisatie en discipline. Het is belangrijk dat 
je rond online meetings een aantal vuistregels 
afspreekt. Deel op voorhand de agendapunten 
mee via mail. Een iemand leidt de vergadering 
en terwijl iemand spreekt, zet de rest de 
microfoon en camera uit. Via de chatfunctie 
hoef je niemand mondeling te onderbreken.”

Vlaamse ambtenaren springen bij
De coronacrisis heeft ook een grote impact op 
de werksituatie bij de Vlaamse overheid. De 
meesten kunnen van thuis werken en sommige 
diensten draaien drukker dan ooit. Op andere 
diensten is er 
momenteel 
dan weer 
wat minder 
werk. Sinds 
3 april 
kunnen 
Vlaamse 
ambtenaren 
die tijdelijk 
minder werk 
hebben op 
een andere 
dienst 
bijspringen 
of in overleg met hun leidend ambtenaar bij een 
externe werkgever aan de slag. “Het initiatief 
komt van de ambtenaren zelf en biedt een 
oplossing voor die plaatsen in Vlaanderen waar 
er nu een tekort aan werkkrachten dreigt, of 
waar kwetsbare mensen een helpend handje 
kunnen gebruiken. Het toont aan dat onze 
ambtenaren uit het goede hout gesneden 
zijn”, zegt minister Bart Somers. Meerdere 
ambtenaren hebben zich ook ingeschreven 
op de webstek vlaanderenhelpt.be om 
vrijwilligerswerk te doen. In overleg met hun 
leidende ambtenaren kunnen zulke kleine 
klussen ook gedurende de dag gebeuren.

NATHALIE DEBAST is persverantwoordelijke 
van de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG). Zij heeft drukke weken 
achter de rug als coördinator tussen de 
VVSG en de crisiscentra van de federale en 
Vlaamse overheid. “Zeker de eerste twee 
weken waren er nogal wat onduidelijkheden 
over de richtlijnen die de overheden gaven.”

TEKST

Willem-Jan van Ekert

/

ILLUSTR ATIE
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Tools voor telewerk

Informatie over mogelijke digitale 

hulpmiddelen bij het telewerk vind 

je in de digitale toolbox Telewerken 

van de FOD Mobiliteit en Vervoer en 

VIAS Institute. Hou bij het gebruik 

van dergelijke tools natuurlijk altijd 

rekening met de interne richtlijnen 

over informatieveiligheid en de 

aanbevelingen van de DPO (data 

protection officer). 
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Hoe gaan de lokale overheden met 
thuiswerk om?

“Het federale uitgangspunt is dat essentiële 
dienstverlening gegarandeerd moet blijven en 
daar behoort lokale dienstverlening voor ons 
ook toe. En zijn wel een aantal diensten verplicht 
gesloten zoals de culturele centra, sporthallen 
en zwembaden. Maar wat kan openblijven, blijft 
open zoals de afvalophaling en sinds 7 april 
de recyclageparken. In de praktijk blijven veel 
mensen aan het werk en is een kleiner deel in 
tijdelijke werkloosheid terechtgekomen. Bij 
mensen die blijven werken is thuiswerken het 
principe. Maar een aantal diensten blijft fysiek 
geopend, op telefonische afspraak of online. De 
OCMW’s en de sociale diensten moeten twee 
dagen per week fysieke permanentie aanbieden. 
Veel van hun klanten hebben namelijk niet altijd 
toegang tot internet. Het is voor ons prettig dat 
Microsoft hun Teamslicentie tijdelijk gratis 
aan overheden aanbiedt. Veel lokale besturen 
gebruiken het nu voor vergaderingen.” 

Hoe ervaar je thuiswerken persoonlijk?
“Als persverantwoordelijke is mijn telefoon 
sowieso mijn belangrijkste werkmiddel, crisis 
of geen crisis. Het grote verschil is dat ik nu 
ook mijn directe collega’s telefonisch moet 
raadplegen, terwijl ik anders naar hen toestap 
voor info. Ik heb zelf een gezin met drie 
kinderen dus is er altijd wel iemand om tegen 
te praten, maar er zijn in en buiten het werk 
mensen die nu hele dagen alleen thuis zitten. 
Die kunnen het daar op termijn lastig mee 
hebben. Dan is het belangrijk dat je met hen 
contact blijft houden, nu meer dan ooit. Het doet 
mij zelf ook veel deugd om mensen te horen 
of te zien op het scherm van mijn laptop.” 

� Zorg voor een veilige, rustige, 
inspirerende werkplek waar je 
je goed voelt, graag bent en 
on    gestoord kan werken.

� Maak een goede werkplanning, plan 
ruimte in voor pauzes en contact 
met het gezin. Maak hierover goede 
afspraken met andere gezinsleden.

� Probeer zoveel mogelijk een routine 
aan te houden, net zoals een 
normale werkdag op kantoor ook 
volgens een bepaalde structuur 
verloopt. Werk eventueel in vaste 
werkblokken.

� Maak goede afspraken met collega’s 
over beschikbaarheid en bereik-
baarheid en het communicatie-
middel dat de voorkeur geniet. Werk 
indien mogelijk met een digitale 
agenda waarin elkaars beschik-
baarheid te zien is. Probeer zoveel 
mogelijk contact met elkaar te 
houden.

� Beweeg voldoende en verander om 
de 20 minuten van zithouding.

� Maak gebruik van digitale tools om 
het telewerk te vergemakkelijken.

Tips 
voor 
thuiswerkers

Nathalie Dumarey is Programma-
manager Innovatie en Digitale 
Transformatie van VVSG. Zij heeft 
enkele tips voor thuiswerkers op 
een rijtje gezet.

MICHEL NIES
Technische dienst, Kinrooi
“Normaal ben ik klinkerlegger en 
metselaar bij de technische dienst. Door 
de coronacrisis zijn al die opdrachten 
stilgevallen. We houden ons nu bezig met 
andere klussen zoals speelpleinen met 
nadarhekken afsluiten en de grenzen 
versperren. ‘s Ochtends krijgen we onze 
briefings buiten, waar de 30 collega’s van de 
ploeg een veilige afstand kunnen houden 
van elkaar. Naar de jobs rijden doen we 
allemaal apart of met de fiets.”

DAVID DE BRABANDER
Korporaal, brandweer Zone Centrum 
in Oost-Vlaanderen

“We hebben voor al onze ambulances, ook 
die van andere kazernes, een wasstraat 
gemaakt. Elke dag staat een team klaar om 
de ambulances die een COVID-19-patiënt 
hebben vervoerd te ontsmetten. In een 
speciaal pak om zelf niet besmet te raken. 
Zo’n pak is geen pretje, want als je het wilt 
uitdoen, moet je eerst 10 minuten een 
ontsmettend product laten inwerken en 
afspoelen. Tijdrovend dus.”

BJORN DEDUYTSCHE 

& TOM BRICHAU
Boswachters

“Sinds de strenge coronaregels zijn 
ingevoerd, zijn wij verantwoordelijk voor 
de naleving ervan in onze bossen. Zeker 
op warme dagen dreigt het te druk te 
worden om een veilige afstand te bewaren. 
Gelukkig merken we dat mensen de 
coronaregels beter kennen dan de andere 
regels die gelden in onze bossen. Het grote 
probleem is dat we niet overal kunnen 
zijn. Dat is al jaren zo, maar nu wordt die 
onderbemanning echt duidelijk.”
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SANNE DE KEYZER
Verpleegkundige, mobiele ploeg  
AZ Jan Palfijn, Gent

“De gewone operaties vinden niet 
meer plaats, de focus ligt massaal op 
coronapatiënten behandelen. Er is ruimte 
gemaakt voor coronapatiënten en voor 
mensen die een test krijgen. Ik kan overal 
ingezet worden waar er hulp nodig is. 
Iedereen die wil, wordt ingezet op de 
corona-afdeling, dat is echt zeer intensief. 
Alleen al die beschermende pakken, 
handschoenen en maskers dragen is een 
hele uitdaging.”

WESLEY JOSSA
Veiligheidsmedewerker, gesloten 
repatriërings centrum 127Bis in 
Steenokkerzeel

“Er komen geen nieuwe mensen meer bij in 
het centrum. We geven met één persoon 
tegelijk medicatie of informatie door over 
dossiers. In normale omstandigheden zijn 
we daar met drie tegelijk mee bezig. Bij 
elke dienstwissel ontsmetten we tafels, 
bedieningsknoppen … Een dikke duim ook 
voor de samenwerking en overleg tussen 
de verschillende gesloten centra en de 
Dienst Vreemdelingenzaken.”

JOHN POLLET
Dienstplanner, noodcentrale Antwerpen

“We werken momenteel op 
minimumbezetting in de noodcentrales 
101 en 112. De oproepen rond woon-
werkverkeer of  problemen in cafés zijn 
verdwenen, we krijgen wel veel telefoontjes 
met vragen over corona. En mensen zien 
ons ook als kliknummer, ook al is dat niet de 
bedoeling, want mensen in nood moeten 
ons kunnen bereiken. De werkdruk blijft dus 
hoog, maar het is anders. We kunnen niet 
telewerken, we werken in een grote ruimte, 
gelukkig met afstand tussen elkaar.”

YOERI LECLERCQ
Vrachtwagenbestuurder, afval-
intercommunale IDM

“Onze ochtendbriefings vinden buiten 
plaats, zodat iedereen ruimte heeft om ver 
genoeg uit elkaar te staan. We kruipen ook 
niet meer samen in een vrachtwagen. Met 
huurauto’s rijden de andere collega’s naar 
het begin van hun ronde. De complimenten 
van mensen op straat doen ons zeker 
deugd. We krijgen een duim omhoog 
in plaats van een middenvinger. Dat is 
leuker (lacht).”

ZACHA PAPAMICHELAKIS
Administratief medewerker, RVA Turnhout

“Ik ben, samen met enkele collega’s, 
verantwoordelijk voor alle binnenkomende 
post. Nu is het extra druk want alle 
aanvragen rond tijdelijke werkloosheid 
door corona, die ingediend worden bij 
de uitbetalingsinstellingen, moeten hier 
gecontroleerd, gescand en verwerkt 
worden. Dan kunnen de thuiswerkers van 
onze dienst ermee aan de slag. Het gekste 
is hier de verlatenheid van het gebouw. Er 
zijn altijd maar een paar mensen aanwezig. 
Dat voelt vreemd.”

NIEK VAN THOMME
Dir. personeel en organisatie, Torhout

“Dankzij onze IT-dienst konden we versneld 
telewerken mogelijk maken op grotere 
schaal. Voor de collega’s die ter plekke de 
dienstverlening verzekeren, schermen we 
de loketten af met plexiglas. De mensen 
van de sportdienst helpen mee in het 
triagecentrum in de sporthal. Door alle 
ingrepen zijn we erin geslaagd om iedereen 
aan de slag te houden. Enkel voor sommige 
mensen die onder artikel 60 vielen, konden 
we geen nieuwe werkplek regelen.”

AUGUST VRANKEN
Diensthoofd, bibliotheek Maasmechelen

“In de bibliotheek van Maasmechelen 
werken we met een afhaalservice. Onze 
lezers reserveren hun boeken, cd’s of dvd’s 
online en wij zetten alles klaar. Iedereen 
krijgt een apart afhaalmoment, zodat er 
geen bezoekers met elkaar in contact 
komen. Ook wij zien onze lezers niet, 
want we zetten de gevulde mandjes met 
hun spullen klaar op een veilige afstand. 
Daarna ontsmetten we de mandjes voor 
de volgende.”

© VRT

© VRT © VRT © VRT

© VRT
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ARBEIDSREGLEMENTERING

JE BENT NOG AAN HET WERK

JE WERKT OP JE NORMALE WERKPLEK 

Arbeidsomstandigheden

De regering heeft beslist dat telewerken de norm 
is als het werk dat toelaat. Binnen de openbare 
sector is telewerk vooral mogelijk voor de klassieke 
administraties. Maar voor veel beroepen (alle 
continudiensten en rechtstreekse dienstverlening 
aan de bevolking) is dat niet het geval en moet er 
doorgewerkt worden op de normale werkplek. Je 
werkgever moet in dat geval voldoende maatre-
gelen treffen om jou zo veilig mogelijk te kunnen 
laten werken. Zo moet er voldoende ruimte zijn 
tussen collega’s en moet je middelen krijgen om je-
zelf te beschermen. Volg de maatregelen die door 
de werkgever worden opgelegd strikt op om jezelf 
en je collega’s te beschermen. Is het moeilijk om 
veilig te kunnen werken? Laat het ons zeker weten.

Ziek of bang om ziek te worden?

Ziek aan het worden? Raadpleeg je huisarts en 
breng ook je werkgever op de hoogte. Meestal zal 
je thuis moeten blijven. Heb je contact gehad met 
iemand die besmet is? Volg ook dan de regels van 
je werkgever strikt op.  Behoor je tot een risico-
groep? Bespreek de mogelijkheden met je werk-
gever. Wordt het je allemaal te veel? Aarzel dan 
zeker niet om hulp te zoeken. Je werkgever heeft 
daarvoor misschien al een aanbod, je kan bellen 
naar Tele-Onthaal op 106 of je huisarts raadplegen.

JE BENT AAN HET TELEWERKEN

Arbeidsomstandigheden

Heel wat werkgevers hebben zware inspanningen 
geleverd om ervoor te zorgen dat iedereen in zo 
goed mogelijke omstandigheden van thuis uit kan 
werken. Zijn er toch nog problemen? Spreek je 
werkgever er dan over aan. De werkgever moet 
er immers voor zorgen dat je over de middelen 
beschikt om vlot van thuis uit te werken. Maak 
je extra kosten voor hulpmiddelen die nodig zijn 
om je werk uit te voeren, dan moet de werkgever 
tussenkomen. 
Ook als je thuiswerkt, blijf je verzekerd  via je werk. 
Val je dus bijvoorbeeld van de trap tijdens je werk-
uren, dan is dat een arbeidsongeval. 
Normaal mag het meestal niet, maar heel wat 
diensten laten tijdens deze coronacrisis toe om 
telewerk te combineren met kinderopvang of 
mantelzorg. 

Loon

Personeelsleden die telewerken, ondervinden 
geen enkele weerslag op hun loon. Dagen in 
telewerk zijn werkdagen en worden dus volledig 
meegeteld om loon en anciënniteit te bepalen. 
Daarnaast heb je recht op maaltijdcheques, als je 
die anders ook krijgt. 

Verlof

Ook de verlofregeling blijft onveranderd voor 
telewerkers. 

JE BENT NIET MEER AAN HET WERK

JE BENT ZIEK 

Als je je ziek voelt, volg dan zeker de richtlijnen 
van de overheid strikt op en blijf thuis. Contacteer 
zo snel mogelijk je huisarts en vraag om een dok-
tersattest. De reglementering voor arbeidsonge-
schiktheid is van toepassing. Verwittig ook zo snel 
mogelijk je werkgever. 
Je afwezigheid wordt beschouwd als ziekteverlof.  
Als je in de gezondheidszorg werkt en je loopt een 
verhoogd risico, dan kom je in aanmerking voor 
een erkenning van COVID-19 als beroepsziekte. 
In dat geval moet je je laten testen zodat je kan 
aantonen dat je effectief besmet bent.

� JE BENT CONTRACTUEEL

Je hebt recht op gewaarborgd loon en nadien 
een ziekte-uitkering van de mutualiteit.

�  JE BENT STATUTAIR

De ziekteperiode wordt in mindering gebracht 
van je ziektekrediet.

JE BENT NIET ZIEK

� JE KRIJGT DIENSTVRIJSTELLING

Statutaire personeelsleden die door hun 
functie niet kunnen telewerken, zoals bij-
voorbeeld personeelsleden die catering 
verzorgen, kunnen dienstvrijstelling krijgen.
De werknemers moeten tijdens de werkuren 
wel beschikbaar blijven en zich indien nodig of 
op verzoek melden op hun werkplek. 

Ook voor contractuelen pleit ACV Openbare 
Diensten  in de eerste plaats voor dienst-
vrijstelling. Niemand mag inkomensverlies 
leiden door deze hele situatie. Door dienst-
vrijstelling toe te kennen aan wie tijdelijk niet 
kan werken, kunnen openbare diensten hun 
personeel ondersteunen. 

Loon

Zowel voor contractuelen en statutairen 
verandert er bij dienstvrijstelling niets aan je 
loon. Als je dienstvrijstelling krijgt, verlies je in 
principe een maaltijdcheque. Dat is vervelend, 
maar je werkgever doet een serieuze inspan-
ning door je dienstvrijstelling toe te kennen.

Verlof

Er verandert niets aan je verlofdagen. 

� JE BENT TIJDELIJK WERKLOOS

Hoewel we vragen om dat niet te doen, 
roepen werkgevers toch geregeld over-
macht in en vragen tijdelijke werkloosheid 
aan. Je werkgever kan je in geen enkel geval 
verplichten om vakantie of overuren op te 
nemen. 

Loon

Kom je in het stelsel van tijdelijke werkloos-
heid terecht, dan wordt je inkomensverlies 
gedeeltelijk gecompenseerd door een werk-
loosheidsuitkering. Die is mee onder druk van 
het ACV tijdelijk opgetrokken tot 70% van het 
geplafonneerde brutoloon.
Om voor een uitkering in aanmerking te 
komen moet je werkgever documenten tijde-
lijke werkloosheid invullen. Maar ook jij moet 
zelf de aanvraag indienen. Alle info daarover 
vind je op www.hetacv.be.

Bij tijdelijke werkloosheid kunnen werkgevers 
het inkomensverlies compenseren door 
een aanvulling bovenop de werkloosheids-
uitkering. 

Verlof

De regering heeft op vraag van het ACV beslist 
om deze vorm van tijdelijke werkloosheid 
gelijk te stellen voor de rechten op jaarlijkse 
vakantie. Word je tijdelijk werkloos, dan heb je 
recht op vakantiegeld en je vakantiedagen. Dat 

geldt voor zowel arbeiders als bedienden. 

ACV Openbare Diensten vindt dat mensen die werken tijdens deze coronacrisis 
dat in zo veilig mogelijke omstandigheden moeten kunnen doen. Daarnaast moet 

inkomensverlies worden vermeden voor wie tijdelijk niet meer kan of mag werken. 
Die omstandigheden en richtlijnen zijn niet altijd zo duidelijk. 

Daarom geven we hieronder een overzicht van de maatregelen.

Let op: we houden het bij de meest algemene regelingen. Per sector en per entiteit kunnen er specifieke 
richtlijnen van toepassing zijn. Heb je vragen? Onze contactgegevens vind je onderaan.

CONTACTEER ONS

 � Heb je nog andere vragen over je werk? Zijn er specifieke problemen die je wilt aankaarten? Stuur een e-mail naar: nt@acv-csc.be

 � Je vindt onze contactgegevens ook per sector op www.hetacv.be/acv-openbare-diensten/contact

 � Op onze website vind je de meest actuele informatie voor al onze sectoren terug: www.hetacv.be/acv-openbare-diensten/corona  
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IMPACT OP DE MAATSCHAPPIJ

Zal corona 
 onze maatschappij 
veranderen?
Nu we er middenin zitten, lijkt het alsof ons 
leven nooit meer hetzelfde zal zijn. De ‘wat als’ 
scenario’s vliegen ons om de oren. We vroegen 
een aantal experten naar hun mening. Keren we 
na corona binnen de kortste keren terug naar de 
orde van de dag, of zal deze crisis een blijvende 
stempel drukken op onze maatschappij? 

“ Er is wel aandacht voor de 
zwakkere groepen, maar de 
sociale ongelijkheid in het 
omgaan met de maatregelen 
is zeer groot.” 

“Op onderwijsvlak zie ik grote bedreigingen 
voor zwakkere leerlingen, maar ook licht
punten. De digitale platformen die nu worden 
opgezet door vrijwilligers en leerkrachten om 
leerachterstand te beperken en zo de sociale 
ongelijkheid te verkleinen, kunnen hopelijk 
op lange termijn blijven bestaan. 
En er zijn nog positieve gevolgen. Het grote 
gevoel van samenhorigheid bijvoorbeeld. 
We zitten allemaal samen in de puree. Met 
daaraan gekoppeld een grote bereidheid 
om elkaar te helpen. Het betekent volgens 
mij dat mensen door de crisis beseffen wat 
collectiviteit is. Nu zien we met zijn allen dat 
het wel de overheid en de sociale organisaties 
zijn die het gezondheidssysteem  waar we nu 
zo dankbaar voor zijn  hebben uitgebouwd.”

Interesse om deel te nemen aan het tijds
bestedingsonderzoek van de VUB? Dat kan via  
www.dagelijksleven.eu

“Ik kan 35 mogelijke scenario’s bedenken  positief en negatief  maar het 
belangrijkste dat we nu weten is dat we het niet weten.”

“ De periode van quarantaine is te kort en de crisis is nog 
niet erg genoeg om te denken dat er blijvende impact 
zal zijn op ons gedrag.” 

“Als we historisch kijken, welke gebeurtenissen hebben wel het leven van mil
joenen mensen fundamenteel veranderd? Dan denk ik aan de pestepidemieën, 
de Franse Revolutie, de Industriële Revolutie, de twee wereldoorlogen en 
zelfs de jaren 60. In dat perspectief is de coronacrisis te ‘kleinschalig’ om onze 
maatschappij fundamenteel te veranderen. 
Vergelijk het met de aanslagen van 9/11 en andere terreuraanslagen waar we 
wereldwijd mee geconfronteerd werden. Die gebeurtenissen hebben ons lang 
bezig gehouden en hebben veel angst gezaaid. Maar die angst is nu weg, we 
nemen opnieuw de metro of het vliegtuig. De terreuraanslagen van de laatste 
decennia hebben onze staatsstructuur ook niet omgegooid. Onze democratie 
bestaat nog altijd. Er zijn wel discussies over de handhaving van mensenrechten 
en inbreuken op onze privacy, maar dat zijn discussies in de marge, die onze 
democratie an sich niet aantasten. Het leven van de mensen is er niet radicaal 
door veranderd. Dat verwacht ik nu dus ook niet.”

“De grote gevolgen voor kwetsbare groepen 
zullen we waarschijnlijk pas na de crisis 
zien. Het enige dat we nu weten is dat zij 
veel te weinig toegang hebben tot bepaalde 
diensten  denk ook aan psychiatrische 
hulp  waardoor hun situatie nog precairder 
wordt. De onderwijskloof voor kinderen uit 
kwetsbare gezinnen vergroot. Als de scholen 
terug open gaan, zullen ze voor die kinderen 
extra inspanningen moeten doen om de 
onderwijskloof te verkleinen.” 

“Het zou goed zijn als de 
overheid na de crisis  
kiest voor een ander,  
menselijker, beleid.” 

“Heel concreet willen we dat de uitkeringen 
eindelijk worden opgetrokken tot de 
Europese armoedegrens en willen we een 
halt toeroepen aan de aangekondigde 
besparingen in de nonprofit. Niet alleen 
bij zorgverstrekkers maar ook bij sociale 
werkers. Ze zijn geen medische hulpverleners, 
maar voor velen zijn ze even levensnood
zakelijk. Het feit dat dit contact wegvalt, is 
voor sommigen levensbedreigend. Het is nu 
aan het middenveld en de vakbonden om 
de politiek erop te wijzen hoe hard de crisis 
toeslaat bij de meest kwetsbaren in onze 
samenleving. Dat er nog ‘vet zit op de sociale 
zekerheid’ hoor je dezer dagen veel minder. 
Als de coronacrisis een ding aantoont, dan 
wel dat er van vet geen sprake is’.”

Ignace Glorieux
Socioloog

Peter Heirman 
Netwerk tegen armoede

Johan Braeckman
Filosoof
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“Als de maatregelen te lang aanhouden, staan we voor grote maatschappelijke 
problemen. Met meer armoede, terwijl die nu al 15 procent van de bevolking 
treft, meer eenzaamheid en meer depressies. Daarom zeg ik dat we de maat
regelen niet 100 procent moeten aanhouden tot de laatste besmette persoon 
genezen is. We moeten eerder starten met exitscenario’s. 
Moeten we de hervormingen in de zorgsector verder zetten of rekening houden 
met toekomstige situaties zoals nu? Onze gezondheidssector heeft een drietal 
grote voordelen: toegankelijkheid, nabijheid en hoge kwaliteit. Maar de sector 
kampt ook met een paar nadelen: overconsumptie, bijvoorbeeld van onder
zoeken en behandelingen die niet nodig zijn; sociale uitsluiting; de coördinatie 
tussen ziekenhuizen, huisapotheken en huisartsen loopt niet altijd even goed; 
en de overheid investeert te weinig in preventie. De uitdaging wordt werken 
aan de nadelen, zonder in te boeten op de voordelen. Waar we wel aandachtig 
voor moeten zijn, is een verdere daling van het aantal ziekenhuisbedden. Het 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg voorspelt een globale daling tussen 
2017 en 2025 van 18 procent van de bedden. Maar een daling van 18 procent van 
de bedden mag niet gelijk staan aan eenzelfde daling van het ziekenhuisbudget. 
Geef ziekenhuizen meer ademruimte zodat ze de capaciteit per bed kunnen 
verhogen en zorgen voor meer handen aan het bed.” 

“ We moeten dus ook na de crisis de strategie van de 
ziekenhuishervorming niet veranderen, maar wel 
bijsturen om een terugkerende crisis aan te kunnen.”

“ Ik pleit voor een nieuw Sociaal Pact naar analogie met 
hetgene dat werkgevers, arbeiders en ambtenaren 
sloten op 20 april 1944, ...

... en dat de basis vormde van onze huidige sociale zekerheid. Ook vandaag  
zonder al te veel te vergelijken met vier jaar oorlog en terreur  bevinden we 
ons in uitzonderlijke omstandigheden die aanzetten tot reflectie.  Ik heb nu 
grote hoop dat werkgevers en werknemers over de sectoren heen, samen deze 
miserie kunnen ombuigen. Door het systeem structureel te herdenken, niet 
door enkel aan symptoombestrijding te doen. Om het systeem te herdenken 
moet iedereen bereid zijn om na te denken over onze prioriteiten. Bijvoorbeeld 
over het loon van de essentiële beroepen die nu onze samenleving draaiende 
houden ondanks de risico’s: de zorgverstrekkers, vuilnisophalers, de su
permarktmedewerkers, de postbodes, de leerkrachten, de arbeiders in de 
fabrieken ... Is het nog te rechtvaardigen dat deze beroepen vaak de laagste 
lonen krijgen? De solidariteit die we nu zien is heel mooi, en hopelijk vertaalt 
zich dat in bewustzijn om die eisen naar meer waardering en loon in daden 
om te zetten. Erg belangrijk daarbij is de ecologische dimensie: het moet een 
sociaalecologisch pact worden. Want de klimaatverandering is een structurele 
crisis, in tegenstelling tot de tijdelijke coronacrisis. Om sociale, economische en 
ecologische doelstellingen met succes samen te brengen in een pact hebben we 
ook de nodige ceo’s en captains of industry nodig die overtuigd zijn. Anders is er 
van een pact simpelweg geen sprake.”

Lieven Annemans
Welzijns - en gezondheids-
econoom

Koen Aerts
Historicus

“Het spreekt voor zich dat deze crisis een 
enorme impact heeft op onze economie. 
Momenteel ziet het ernaar uit dat de econo
mische groei minstens 5 procent  zal dalen. 
Dat lijkt misschien niet veel, maar weet dat 
dat geleden is van 1908! Ongeveer 70 procent 
van de bedrijven en de dienstensector zijn 
getroffen, 20 procent ligt volledig stil.” 

“ Deze acute stopzetting 
van de economie heeft 
een veel grotere impact 
dan bijvoorbeeld de 
bankencrisis van 2008.”

“Ik verwacht dat we ten vroegste binnen 
6 maanden ons ‘normaal’ leven terug 
zullen oppikken. Maar eigenlijk moeten we 
ons voorbereiden op een nieuwe wereld 
met nieuwe gewoontes. En dat is niet 
noodzakelijk een slechte zaak. Enerzijds 
beseft een groot deel van de bevolking 
des te meer hoe gelukkig we ons mogen 
prijzen met de kwaliteit en efficiëntie van 
onze gezondheidszorg. Anderzijds wordt 
nu nog meer benadrukt dat er dringend iets 
moet gebeuren om het nijpend tekort aan 
verpleegkundig personeel aan te pakken. Nu 
nog verder besparen op de gezondheidszorg 
zou bij niemand in goede aarde vallen. 
De openbare sector is ook op een andere 
manier geraakt. We zijn versneld naar een 
new way of working gegaan. Meer gebruik 
van thuiswerk én digitalisering van bepaalde 
openbare diensten kan wel degelijk, blijkt nu.”

“Ik merk twee visies op: van ‘de wereld zal 
nooit meer hetzelfde zijn’ tot ‘over een 
paar maanden is het business as usual’. De 
waarheid ligt vermoedelijk ertussenin. Ik 
ben er vrij zeker van dat we elkaar terug 
gaan kussen en knuffelen en dat mag ik 
ook maar hopen. Voor sommigen zal het 
dan weer bevreemdend zijn om dicht bij 
anderen te komen. Onze persoonlijke bubbel 
zou wel eens wat groter kunnen worden. 
Maar ook dat zal normaliseren. Waar ik 
wel voor vrees is dat sommige psychische 
aandoeningen meer naar boven komen. 
Mensen met smetvrees bijvoorbeeld. Of 
andere angsten en depressies. Verder denk ik 
dat sommigen misschien een carrièreswitch 
maken. Ouders die nu lesgeven aan hun 
kinderen, gaan misschien voor een job in het 
onderwijs kiezen. Anderen zullen nadenken 
over hun huidige job en tot de conclusie 
komen dat die hen niet gelukkig maakt.”

“ Gelukkig zijn we als 
mensen  soort best adaptief, 
we nemen de opgelegde 
regels aan omdat we be-
seffen dat het belangrijk is. 
Het is ook niet omdat we dit 
nu meemaken dat we daar 
collectief de gevolgen van 
gaan dragen. We zijn zowel 
krachtig als individu en als 
samenleving.”

Marcia De Wachter
Econoom en voormalig directeur 
bij de Nationale Bank van België

Filip Raes
Psycholoog en 
gedragstherapeut

IMPACT OP DE MAATSCHAPPIJ
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JOHAN SYMOENS
Chef in de keuken van Zorg Stekene

“In de keuken moeten wij sowieso al hele 
strenge hygiënemaatregelen volgen. Dat 
spreekt voor zich. Als we de maaltijden 
nu verdelen bij de bewoners van het 
woonzorgcentrum, dragen we ook 
mondmaskers en handschoenen om hen te 
beschermen. Via deze weg ook een grote 
bedanking aan onze directeur Petra die 
snel en correct gehandeld heeft, zodat 
we allemaal in de beste omstandigheden 
kunnen verder werken.”

CHRIS TODTS
VLAIO - Agentschap Ondernemen & 
Innoveren

“Er bestond al een hinderpremie voor 
handelszaken die last hebben van 
openbare werken. De vier collega’s 
die de nieuwe hinderpremie opvolgen, 
hebben op een paar dagen tijd een 
volledig systeem uit de grond gestampt. 
Momenteel werken ze tot ’s avonds laat 
en in het weekend om alle aanvragen 
rond te krijgen. Intussen krijgen ze ook 
ondersteuning van anderen die nu minder 
werk hebben of het er extra bij nemen.”

PETER DEKETELAERE
Cipier, gevangenis Brugge

“Ik ben blij dat de gedetineerden het zo 
goed volhouden, ook al mogen ze nu 
wekenlang al geen bezoek ontvangen. In 
Brugge hebben we een corona-afdeling 
waar we de zieke gevangenen opvangen. 
Verslechtert hun toestand? Dan houden 
wij toezicht in het ziekenhuis. Dan zijn we 
net als de verpleegkundigen en dokters 
helemaal ingepakt om besmetting tegen 
te gaan. Dat zijn intensieve shifts die niet 
iedereen graag opneemt.”

RONALD RASPOET
14 Medische Bataljon, Defensie
“Ik zet medisch materiaal klaar en 
ontvang gebruikte goederen die 
moeten verwerkt worden. De gebruikte 
handschoenen, mondkapjes … van de 
C130-repatriëringsvluchten komen 
bijvoorbeeld naar hier. Wij zien erop 
toe dat die netjes verpakt worden 
en verbrand, zoals het hoort.”

PHILIPPE MERCIER
Buschauffeur De Lijn, stelplaats Rumst

“De grootste verandering is dat reizigers 
niet meer vooraan instappen. Onze cabine 
is afgebakend met linten zodat ze ook niet 
meer tot vooraan kunnen komen. Er hangen 
overal posters om duidelijk te maken dat 
reizigers niet bij elkaar mogen zitten. Dit is 
allemaal vlot geregeld door De Lijn en de 
vakbond. Door de rust op de weg, zijn we 
nu overal te vroeg. Dat stilstaan is best saai 
(lacht). Mijn dagen duren echt wel lang.”

BART LENAERTS
Blauwe Lijn, politiezone Antwerpen

“De gewone oproepen zijn bijna verdwenen. 
Er is geen piek tijdens de ochtendspits, 
het aantal oproepen gaat later op de dag 
de hoogte in. We merken dat burgers 
met vragen zitten over de regels. Daar 
geven we iedereen een antwoord op. We 
moeten er dus wel voor zorgen dat we 
de regels zelf heel goed kennen. Tijdens 
de eerste dagen van de coronaregels 
waren er dubbel zoveel oproepen. Ik heb 
er toen zo’n 200 per dag beantwoord.”

PAUL VAN HAL
Teamcoach De Lijn, stelplaats Vaartkaai, 
Antwerpen

“Bussen krijgen normaal om de drie 
maanden een dieptereiniging, maar nu 
ontsmetten we de bussen en de cabines 
van de chauffeur veel vaker. Er zijn 
ontsmettende doekjes om de stuurposten 
proper te maken, De Lijn heeft uiteraard 
ook handgel voorzien voor iedereen. 
Aan de computer om in te loggen bij de 
start van een shift liggen er voldoende 
ontsmettende middelen, zodat het 
toetsenbord proper blijft.”

© Belga / K. DESPLENTER
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BESPARINGEN IN DE ZORG

Corona 
zet strijd 
bescherming 
zorgverstrekkers 
op scherp

De afgelopen weken ging alle aandacht 
naar de drama’s die zich momenteel in 
verschillende woonzorgcentra afspelen. 
Hoe kon het zo fout lopen? En waarom 
moest er eerst zo veel cruciale tijd 
verloren gaan? Jan Mortier, coördinator 
openbare zorgsector van ACV Openbare 
Diensten, volgt de situatie van nabij op.

Niet zo lang geleden, op 5 maart, was er 
in Brussel een grote manifestatie tegen 
de besparingen in de Vlaamse zorg- en 
welzijnssector.
JAN MORTIER “Er waren 9.000 manifestanten, 
een onverwacht groot aantal. En zoals 
gebruikelijk na een manifestatie, werden 
we door Vlaams minister Beke ontvangen 
op zijn kabinet. De minister verdedigde het 
regeerakkoord en verwees naar de moeilijke 
budgettaire situatie. Toen we met de delegatie 
buiten kwamen, keken we elkaar aan. ‘Het 
komt niet goed. De regering beseft niet hoe 
onwerkbaar de situatie is’, zeiden we tegen 
elkaar. ‘We zullen meer druk moeten zetten’.”

De druk kwam vanzelf. Het coronavirus 
stelt de volledige zorgsector zwaar 
op de proef. Op 12 maart sloten de 
woonzorgcentra voor bezoekers. Was dat 
een goede maatregel?
JM “In het belang van de volksgezondheid was 

dat zeker een goede maatregel. 
Voor het welzijn van de bewoner 
is dat natuurlijk een andere zaak. 
Al heeft het zorgpersoneel wel 
veel inspanningen gedaan om 
bewoners via digitale middelen in 

contact te brengen met familie en vrienden. 
De maatregel kwam ook tijdig. Maar daarmee 
was de kous niet af. Het personeel loopt 
immers wel nog binnen en buiten. Alle 
personeelsleden die in contact komen met 
bewoners hadden van in het begin bescher
mingsmateriaal moeten krijgen. Dan zouden 
er veel minder besmettingen zijn geweest.” 

Is de sterke focus op de ziekenhuizen 
nadelig geweest voor de andere 
zorgsectoren? 
JM “Eigenlijk wel, maar het kon toen moeilijk 
anders. Het is ook niet zo dat er in de zieken
huizen geen problemen zijn. Op korte tijd zijn 
daar enorme inspanningen gedaan om toe
standen zoals in Italië en Spanje te vermijden. 
Bijvoorbeeld: we hebben in onze zieken
huizen iets meer dan 2.000 erkende bedden 
intensieve zorgen die ook bezet worden 
door nietCOVID19patiënten. Vandaag 
(13 april, nvdr) liggen er op intensieve zorg 

1.234 COVID19patiënten. Met onze 2.000 
bedden zaten we nu al over onze maximum
capaciteit. Gelukkig is het aantal bedden wél 
verhoogd, een realisatie van velen, waarbij 
we zeker het ondersteunend en technisch 
personeel niet mogen vergeten. Maar de druk 
op de ziekenhuizen blijft hoog. De zieken
huisopnames lijken nu wel te stagneren maar 
het zijn er nog altijd ongeveer 400 per dag. 
Dat is enorm en vergt grote inspanningen van 
het personeel. Weinig redenen om te denken 
dat de crisis binnenkort voorbij is.”

Het probleem van de beschermings-
middelen in de woonzorgcentra is nog 
altijd niet opgelost …
JM “Helemaal niet. Dagelijks krijgen we 

alarmerende signalen. Via een 
meldpunt op onze website 

kunnen personeelsleden 
aangeven waar er een gebrek is 

aan beschermingsmiddelen. Er worden 
bijkomende leveringen voorzien maar die 
zijn nog ontoereikend. Bovendien is er ook 
grote nood aan beschermingsmateriaal 
in de gehandicaptensector, de bijzondere 
jeugdzorg, de gezinszorg … Het is niet te 
geloven hoeveel personeelsleden in de 
zorg en welzijnssectoren aan het werk zijn 
zonder beschermingsmateriaal of met een 
zelfgemaakt mondmasker. Onze militanten 
en secretarissen hebben hemel en aarde 
bewogen om bepaalde directies duidelijk 
te maken dat beschermingsmiddelen voor 
het personeel nodig zijn. Sommige directies 
zeiden zelfs: ‘de bewoner zal nogal schrikken 
als je met een mondmasker binnenkomt’. 
Een collega van mij zei daarop ‘de bewoner 
zou moeten schrikken als er iemand zonder 
mondmasker binnenkomt’. Ondertussen 
hebben de directies nu wel de ernst van de 
situatie ingezien. De meeste toch.”

Waarom werken sommige directies tegen?
JM “In de meeste instellingen is het gebrek 
aan beschermingsmiddelen het gevolg 
van bevoorradingsproblemen. Als wij dat 
horen, maken wij dat over aan het kabinet 
Beke en eisen we dat die instellingen 
prioritair bevoorraad worden. Maar in een 
aantal instellingen heeft men voldoende 
beschermings materiaal, soms zelfs een 
voorraad voor maanden, maar weigert de 
directie die ter beschikking te stellen van 

het personeel. De directie verwijst dan 
naar een overheidsrichtlijn die niet oplegt 
dat iedereen een chirurgisch mondmasker 
moet dragen. Al weken vragen we een 
aanpassing van die richtlijn: iedereen die 
in contact komt met bewoners moet een 
chirurgisch masker dragen en het personeel 
dat (vermoedelijke) COVID19  patiënten 
verzorgt, moet beschikken over een 
FFP2masker. Schaarste mag geen argument 
zijn. Er zijn in Vlaanderen genoeg bedrijven 
die mondmaskers kunnen maken.” 

Wat gaat ACV Openbare Diensten nu doen? 
JM “We blijven op tafel kloppen tot de 
richtlijn wordt aangepast. We gaan ook 
de namen van de instellingen naar buiten 
brengen. De bevolking en de familie van de 
bewoners hebben het recht om te weten op 
welke manier hun instelling omgaat met de 
veiligheid van personeel en bewoners. Het 
zal nu hard gaan. Gelukkig zijn er ook heel 
wat instellingen die vanaf dag 1 gekozen 
hebben voor overleg. Met hen hebben we 
steeds samen kunnen bekijken 
wat het best is voor de bewoners 
én voor het personeel.” 

TEKST
Dorien De Wit

/

ILLUSTR ATIE
Debora Lauwers
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JÜRGEN STORME
Verpleegkundige, hematologie en 
stamcel transplantatie, UZ Gent

“Wij staan met onze dienst niet in de 
frontlinie, maar we merken de gevolgen 
wel. Zo is er een volledige transitafdeling 
waar nieuwe patiënten die van 
spoedopname komen tijdelijk blijven tot 
de resultaten van hun coronatest bekend 
is. En dan zijn  er ook nog 2 afdelingen voor 
patiënten die positief hebben getest, maar 
niet naar intensieve moeten. We staan 
allemaal klaar om in te springen waar nodig.”

MIEKE PYNNAERT
Vlaams Economisch Vertegenwoordiger, 
vanuit Marokko

“Wij promoten Vlaamse export in het 
buitenland en brengen buitenlandse 
bedrijven in contact met Vlaanderen. 
Ik woon in Casablanca en ben 
verantwoordelijk voor de regio. Intussen is 
het leven in Marokko helemaal lamgelegd. 
We zijn verplicht om binnen te blijven. 
Ons werk valt niet stil, dus ik ben aan de 
slag thuis. Bedrijven komen nu vooral met 
vragen over de export van goederen, maar 
sommige grijpen deze periode ook aan om 
nieuwe opportuniteiten te ontdekken.”

BART VANTIENEN
Kinesitherapeut, wzc De Spoele in 
Sint-Niklaas

“We kunnen onze behandelingen niet meer 
op dezelfde manier als ervoor uitvoeren nu 
we niet meer in de kinezaal mogen werken. 
Teddy, de knuffelbeer, houdt daar nu de 
wacht. Wij worden nu ingeschakeld om 
zorgtaken uit te voeren. Omdat iedereen 
op de kamer moet blijven, hebben we in 
ons kineteam besloten om ook met de 
bewoners die normaal geen behandeling 
krijgen eens te wandelen. Zo blijven ook 
zij in beweging. Jammer genoeg is er te 
weinig materiaal om ons voldoende te 
beschermen. Zo is er per COVID-19-kamer 
maar één beschermend pak voor iedereen 
die de kamer betreedt.”

Op een zeker moment was er sprake van 
een premie voor het personeel uit de zorg. 
Komt die er?
JM “De federale regering wil een premie 
geven aan de artsen en het zorgpersoneel. 
Vlaanderen moet dan ook meedoen, anders 
is de premie enkel voor het ziekenhuis
personeel en niet voor het personeel uit 
andere zorg en welzijnssectoren. Dat kan 
natuurlijk niet. Die premie is trouwens 
niet waar het personeel nu van wakker 
ligt. Hun veiligheid en de huidige werk
omstandigheden wel. Daarnaast mag het niet 
de bedoeling zijn om nu een premie te geven 
als een soort van smartengeld en daarna terug 
te keren naar de orde van de dag. Wij willen 
structurele oplossingen waarbij de loon en 
arbeids omstandigheden gevoelig verbeteren 
en zijn niet tevreden met een aalmoes. Dat 
betekent dat we onze eisen opnieuw op tafel 
zullen leggen: betere lonen binnen zorg en 
welzijn én meer personeel.” 

Het zorgpersoneel wordt nu voorgesteld 
als superhelden. Zal dat niet helpen om die 
eisen erdoor te krijgen?
JM “De bevolking staat achter het personeel, 
maar geldt dat ook voor de regeringen? Als 

het personeel zelfs in volle coronacrisis te 
weinig beschermingsmateriaal krijgt, wat 
dan na de crisis? Ik vraag mij af of er wel 
voldoende voortschrijdend inzicht is bij onze 
politici. Iedereen weet dat de woonzorgcentra 
kampen met personeels tekorten als gevolg 
van de besparingspolitiek. Denk ook aan de 
Panoreportages die zoveel losmaakten bij de 
bevolking. Zelfs professor Van Ranst zegt dat 
de problemen in de woonzorgcentra onder 
andere een gevolg zijn van een jarenlange 
onderfinanciering. Maar de Vlaamse regering 
weigert daar vandaag op in 
te gaan. Zij hullen zich in 
ontkenning.” 

Hoe zie je de crisis verder 
evolueren?
JM “Moeilijk in te schatten. 
De situatie wijzigt elk 
uur en er duiken steeds 
nieuwe problemen op. 
Maar een ding is zeker: de 
woonzorgcentra zullen de 
komende weken, misschien 
zelfs maanden, nog voor 
grote moeilijkheden staan. 
Alle personeelsleden en 

bewoners zullen nu eindelijk getest worden, 
een goede zaak, maar dat hebben wij weken 
geleden al gevraagd. Kostbare tijd is verloren 
gegaan en die halen we niet meer in. 
En ik hou mijn hart vast voor de gehandicap
tensector, bijzondere jeugdzorg, gezinszorg … 
Ook daar is er nog altijd onvoldoende 
beschermingsmateriaal voor het personeel. 
We mogen ook niet vergeten aandacht te 
hebben voor de psychosociale gevolgen bij 
het personeel en voor de nazorg. Wij geven in 
elk geval niet op, blijven onze eisen herhalen 
tot ze ingewilligd worden, en samen met onze 
secretarissen en militanten volgen we alles 
nauwgezet op.
Een zorgkundige stuurde mij vandaag nog 
een mail. Ze eindigde met: ‘Ik hoop dat 
we nu niet meer op straat moeten komen. 
Het is nu toch wel voor iedereen duidelijk 
dat de zorgsector belangrijk is.’ Ik heb 
haar geantwoord dat ik dat samen met 
haar hoop. Maar als we toch nog de straat 
op moeten, en die kans is groot vrees ik, 
laten we dan ook alle mensen die nu 
iedere dag applaudisseren, mobiliseren.”

Het interview werd afgenomen op Paas-
maandag. De situatie verandert elke dag. 
Het is dus mogelijk dat er ondertussen een 
gewijzigde situatie is waarover toen nog niet 
kon worden gepraat. 

Vorige maand startten we een reeks over 
Zorgbedrĳf Antwerpen. Deel 2 verschijnt 
in NT mei.

BESPARINGEN IN DE ZORG
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Elke maand bedenkt onze columniste  
hoe ze de wereld kan veranderen. 
Soms slaagt ze in haar opzet‚ soms niet.

ILLUSTR ATIE
Debora Lauwers

Hulp nodig van Megacindy? Laat het haar weten via megacindy@acv-csc.be

COLUMN

DE 
CORONABLUES

De coronavirus
maatregelen 
maken een normaal 
verloop van de 
procedure en een 

goede organisatie van de sociale verkiezingen 
in mei bijzonder moeilijk. Daarom besliste de 
Groep van 10 op 17 maart 2020 om de sociale 
verkiezingen te schorsen. 

Alle beslissingen en akkoorden van voor de 
schorsing blijven geldig. 

De procedure sociale verkiezingen hervat 
dit najaar. Voorlopig vinden de sociale 
verkiezingen plaats van 16 tot en met 
29 november 2020. In de zomer wordt deze 
periode bevestigd of aangepast, afhankelijk 
van de ontwikkeling van het coronavirus. 

Door de uitzonderlijke omstandigheden is 
de aanvraagperiode van de vakbondspremie 
dit jaar met één maand verlengd. Je moet je 
premie dus ten laatste op 31 juli aanvragen en 
niet ten laatste op 30 juni.

Steek je aanvraag in de brievenbus van je 
dichtstbijzijnde ACVkantoor of stuur ze 
per post op naar ACV Openbare Diensten, 
Helihavenlaan 21, 1000 Brussel. 

Sociale 
verkiezingen 
geschorst

Vakbondspremie aanvragen kan tot 31 juli

11/05—
24/05/2020

16/11 — 
29/11/2020

ACV 
Openbare Diensten, 
Helihavenlaan 21,
1000 Brussel

H
et is vier uur in de namiddag en mijn dochter komt om de 
tien minuten binnengewaaid in mijn geïmproviseerde 
bureau in de slaapkamer met een super dringende vraag. 

Omdat ze mij mist, zelfs al werkt mama nu thuis. Of dat 
probeer ik toch. Want in de loop van de voormiddag viel haar 
broertje ook af en toe al koprollend binnen om zijn plannen 
van de dag uitvoerig toe te lichten. Of ze komen ruziemakend 
binnengestormd en dan moet ik even scheidsrechter spelen. 
Enfin, alledaagse taferelen in coronatijden, in veel gezinnen 
te lande. Want laat je niets wijsmaken, die strak georgani
seerde supergezinnen met planners en nieuwe hobby’s waar 
ze de sociale media mee platspammen, die bestaan enkel in 
de hoofden van die gezinnen zelf. Want ook daar verloopt de 
dag 95% van de tijd in min of meer georganiseerde chaos. Dat 
zal onderzoek nog wel uitwijzen, geloof me!

Na dag drie van de ‘corontaine’ heb ik mijn dochter haar 
schoolplanner in de vuilnisbak gekeild. Om die twee weken 
later, toen het met haar schoolwerk helemaal de verkeerde 
kant uit ging, voorzichtig terug op te vissen. Maar eerlijk is 
eerlijk, schoolwerk gebeurt nu enkel als ze het zelf wil. Want 
dat haar thuis  haar plek waar ze vrij kan zijn zoals ze het 
zelf uitlegt  nu ook een beetje school is, daartegen vecht elke 
vezel in haar lijf. En ik kan haar geen ongelijk geven. Dus 
moesten we een strak schema loslaten, en hopen dat het aan 
het einde van de rit meevalt met die achterstand. Ook voor de 
kleintjes is social distancing hard.

Gelukkig kan ik vanavond die coronablues even vergeten 
voor tv, met een of ander fout programma. Genre Temptation 
Island of Blind Getrouwd. Fout! Want manlief is nu ook élke 
avond thuis. Technisch werkloos nu de hele culturele sector 
platligt. We zijn in die elf jaar van onze relatie nooit zoveel 
samen geweest als nu. Pas op, we doen dat goed hoor samen. 
Het valt beter mee dan ik had verwacht, eigenlijk. We worden 
elke dag wat kindser en spelen zelfverzonnen onnozele spel
letjes. Nee, ik verklap niet welke. Maar als ik ook maar hint 
dat ik goesting heb in een guilty pleasure op tv, dan kijkt hij 
me aan met een oprechte blik vol teleurstelling in mij. Want 
ja, ik heb me elf jaar geleden nu eenmaal geprofileerd als 
pseudointellectueel. Dus nu zit ik met de gebakken peren. 
Maar ik heb er iets op gevonden: uitgesteld kijken! Dan zeg ik 
‘s avonds gewoon dat ik een online opleiding wil meepikken 
voor mijn werk, en weg is hij! Voor je mentale gezondheid, 
een tip die kan tellen. Na een uurtje breinloze tv ben ik weer 
helemaal zen en kan ik een nieuwe dag vol coronablues weer 
aan. Ik ben benieuwd naar jullie tips!
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WE HOREN AL ENKELE DECENNIA hetzelfde 
riedeltje: de overheid is te groot, de overheid is 
te duur, de overheid is niet efficiënt, enzovoorts. 
Na het riedeltje volgt het refrein: bezuinigen, 
bezuinigen, bezuinigen. En na het refrein volgt 
steevast de uitvoering.

En wanneer het misloopt, kijkt iedereen 
naar diezelfde overheid om het op te lossen. 
Terecht, zo hoort het ook. Zo hebben we een 
gezondheids apparaat uitgebouwd dat tot 
een der beste ter wereld behoort. Het bewijs 

daarvan wordt de laatste maanden geleverd. 
We hebben ook een overheid die ingrijpt bij 
systeemfouten in bijvoorbeeld de financiële 
sector. Zoals in 2008, toen de overheid de 
bankensector op de been hielp.

Benieuwd hoeveel dankbaarheid regerings
partijen tonen voor het overheidspersoneel als 
deze rotcrisis voorbij is. Wordt er nog steeds 
geapplaudisseerd wanneer opnieuw gesproken 
wordt over afslankingen, werkdruk, arbeids
rechten en pensioenen? 
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