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Wij pleiten voor een efficiënte en kwaliteitsvolle publieke dienst
verlening. Met een langetermijnvisie op de financiering ervan. Wij
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Dubbel en dik!
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HET GESPREK

Dinsdag 23 juni is het VN-dag voor Openbare Dienstverlening.
Volgens algemeen secretaris van EPSU, de Europese koepel van
vakbonden voor de openbare sector, Jan Willem Goudriaan, een dag
om de bijdrage van de sector aan de gemeenschap te benadrukken.
En een dag om de rol van de publieke diensten in de ontwikkeling van
landen te onderstrepen.

Onze samenleving kan niet zonder goed
functionerende openbare diensten met
voldoende en geschoold personeel. Zij helpen
om ieder van ons van onze mensenrechten te
laten genieten. De pandemie maakt duidelijk
hoezeer we met elkaar verbonden zijn. Dit
jaar willen we de dag gebruiken om eer te
betonen aan allen die zich hebben ingezet
tijdens deze pandemie. Het personeel in de
openbare diensten en zeker in de zorg heeft
dat gedaan met gevaar voor eigen leven. De
dag is ook een dag van actie en verzet.
T EK S T
Het personeel verdient niet alleen
Willem-Jan van Ekert
applaus maar ook waardering en goede
arbeidsvoorwaarden. We willen geen
F O T O GR A F IE
Anton Coene
terugkeer naar de blinde bezuinigings
politiek. Vakbonden hebben opnieuw
aangetoond dat ze onmisbaar zijn om de
rechten van werkenden en niet-werkenden
te verdedigen. Overal is onderhandeld over
veiligheid, werktijden en vergoedingen.

druk hard gewerkt om voor elkaar te krijgen
dat bedrijven steun konden ontvangen en
mensen van tijdelijke werkloosheid gebruik
konden maken. De problemen die er in veel
sectoren waren rond gebrek aan middelen en
personeel zijn door deze pandemie uitvergroot.
Het dagelijks applaus toont dat mensen
belang hechten aan de publieke diensten. De
crisis onderstreept dat de commercialisering
van onze openbare diensten geen oplossing
is voor de problemen waarvoor we staan. De
publieke diensten spelen ook een cruciale
rol om de omslag naar een groene en sociale
economie mogelijk te maken. We hebben een
sterke, transparante en democratische overheid
nodig om te zorgen dat het belastinggeld goed
gebruikt wordt en niet verdwijnt in de zakken
van aandeelhouders en belastingontduikers.

De hele openbare sector heeft te lijden onder
de pandemie. Veel werkgevers waren niet
voorbereid. De impact op de zorg en woonzorg
centra zijn bekend. Het personeel heeft lange
uren gedraaid in heel moeilijke omstandigheden
en met te weinig beschermingsmiddelen. In de
EU zijn honderden zorgverleners gestorven.
Ook gevangenisbewaarders, brandweer,
politie en velen in het openbaar vervoer, de
afvalophaling en andere gemeentelijke diensten
kregen te maken met het virus. Veel personeel
heeft lange tijd telewerk gedaan en onder hoge
4
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“De commercialisering
van openbare diensten
is geen oplossing,
bewijst de crisis”

|

Vakbonden moeten zich voorbereiden
op een moeilijke strijd. Na de financiële
crisis moesten we met zijn allen de banken
redden. Toen volgden harde bezuinigingen.
Dat kan zich herhalen. Maar dat is geen
automatisme en we kunnen als bonden en
andere middenveldorganisaties fundamentele
veranderingen doordrukken. Rechtvaardige
belastingen moeten daar een onderdeel van
zijn. Investeren in de toekomst van een groene
en sociale economie, met openbare diensten
die zorgen dat mensen en onze planeet voorop
staan en niet de winsten, kunnen van deze
pandemie een echt keerpunt maken.
J U N I
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DE CONFRONTATIE
Iedereen is het erover eens dat de coronacrisis diepe
wonden slaat in ons sociaaleconomisch systeem.
Maar over wie de kosten van een hersteloperatie zal
betalen, verschillen de CEO van het VBO (Verbond van
Belgische Ondernemingen) PIETER TIMMERMANS en
voorzitter van het ACV MARC LEEMANS van mening.

T EK S T

Willem-Jan van Ekert

F O T O GR A F IE

Dries Luyten

‘Meer
mensen
bij de
overheid?
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“IK HOOP DAT we over twee tot drie jaar uit
de gevarenzone zijn”, zegt PIETER TIMMERMANS,
“maar voor de komende zes maanden hou ik
mijn hart vast. Gelukkig is er de digitalisering.
Die werd in het verleden neergezet als
een groot kwaad, vandaag kunnen 30 tot
40 procent van de mensen aan de slag blijven
dankzij de digitalisering.”
MARC LEEMANS “Anders dan de financiële
crisis, die een falend systeem met te weinig
regulering blootlegde, is dit een test voor
het volledige samenlevingsmodel. De wijze
waarop we de sociale zekerheid organiseren
en de overheid financieren.”

Het zal in elk geval veel geld kosten.
Wie gaat dat betalen?
ML “Wij allemaal. De huidige onder
steuningsmiddelen om onze economie
en samenleving recht te houden, worden
niet uitbetaald met geld dat we bijgedrukt
hebben. Dat moeten we terugbetalen. Ik
hoop alleen maar dat we het op een eerlijke
manier verdelen. Dan kom je uit bij een
rechtvaardige fiscaliteit.”
PT “Je moet een onderscheid maken.
Een injectie op tijdelijke basis is geen
probleem. Maar als je maatregelen
neemt die ook in de toekomst geld
kosten dan ben je niet goed bezig.”

Bedoel je dan dat ze vandaag cadeaus
hebben uitgedeeld?
PT “Steun geven met een bepaalde
doelstelling is geen cadeau. Je moet een
onderscheid maken tussen courante uitgaven
en investeringsuitgaven. En we moeten
vermijden dat tijdelijke werkloosheid omslaat
in structurele. De grootste opportuniteit om
er begrotingsmatig uit te geraken is maximale
tewerkstelling.”
ML “De Nationale Bank vreest dat er bijna
200.000 werklozen zullen bijkomen en tot
70.000 zelfstandigen hun zaak op de fles
zullen zien gaan. Dat is een heel grote groep
die op de arbeidsmarkt terecht zal komen
op het moment dat je met een krimpende
economie geconfronteerd wordt. Voor dit jaar
voorspelt men een krimp van 9 procent. Zelfs
als we volgend jaar opnieuw groeien zal dat
onvoldoende zijn om het banenverlies op te
vangen. Wij gaan daarom voor een drie
trapsraket: maximaal jobverlies vermijden
door onder meer tijdskrediet, landingsbanen,
arbeidsduurvermindering en herverdeling
van werk. Een tweede stap is zorgen dat
mensen die hun werk verliezen begeleiding,
vorming en een inkomensondersteuning
krijgen. Een derde stap is de opvang van
mensen die op een leefloon terugvallen.”
PT “Ik heb een nuance bij dat verhaal. Jouw
eerste trap van de raket is een structurele
maatregel. Als je mensen landingsbanen,
coronabrugpensioen of coronatijdskredieten
aanbiedt dan stoot je hen structureel uit de
arbeidsmarkt.”
ML “Een die krimpt, hé!
PT “Dit krimpt nu, maar zal nadien weer
groeien. De tijdelijke werkloosheid is al aan
het afnemen. We gaan de kost van jouw structurele maat
regelen dus moeten dragen bovenop de kostprijs van onder
meer de vergrijzing. Ik hoor zelfs stemmen opgaan dat de
overheid meer mensen moet tewerkstellen. Niet doen! Dat zijn
lopende uitgaven voor jaren die we niet kunnen betalen. We
moeten een activerend verhaal schrijven.”
ML “Ja, maar mensen die op hun 60ste ontslagen worden,
vinden in de huidige omstandigheden geen job. Dus waarom
dan geen SWT, het voormalige brugpensioen? Je blijft
beschikbaar op de arbeidsmarkt en je kost evenveel aan de
sociale zekerheid. Het enige verschil is, is dat de werkgever die
jou uit de arbeidsmarkt stoot, bijpast.”
PT “Ik wil die oude recepten niet terug omdat het verleden
aangetoond heeft dat ze de werkgelegenheidsgraad eerder
deden dalen dan stijgen.”
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DE CONFRONTATIE
ML “Soms wil jij wel oude recepten terug.
Bijvoorbeeld wanneer de werkgever zich
afvraagt waarom die een toeslag op arbeid
moet betalen vanaf acht uur ‘s avonds en
niet pas vanaf middernacht. Dat is ook een
terugkeer naar een oud recept.”
PT “We hebben heel veel jobs verloren door
dat systeem te handhaven terwijl het in de
buurlanden niet gebeurde. Jonge mensen en
laaggeschoolden zijn daar aan de slag. Alle
logistieke hubs zitten aan de andere kant van
de grens.”
ML “Wij willen geen jobs creëren die een
achteruitgang op gezondheid en sociale be
scherming betekenen. Nachtwerk kan maar
dan moet je dat compenseren. Zoals met de
mijnwerkers vroeger. Het was ongezond, dat
wisten ze, maar ze werden gecompenseerd.”
PT “Je gaat e-commerce nu toch niet
vergelijken met de steenkoolmijnen? Na acht
uur ‘s avonds werken is in Nederland normaal.
Bij ons abnormaal. Bizar.”
ML “Heb je de toestanden bij Amazon al
eens bekeken? Mensen gaan er kapot aan
een onmogelijk werkritme. En het is sociale
dumping want van dat soort jobs kan men
niet leven. In Nederland moeten meer dan
1,3 miljoen zelfstandigen vechten voor een
waardig inkomen.”
PT “De economie en het welbevinden in
Nederland behoort bij de wereldtop. Hun
tewerkstellingsgraad zit aan 80 procent. Wij
zitten aan slechts 70 procent.”

moet meer doen dan bezuinigen, ze moet op een correcte
manier kunnen functioneren.”
PT “Een sterke overheid is een goed georganiseerde
overheid. Waarom hebben wij hier in België zowat het hoogste
overheidsbeslag en tegelijk een groot ongenoegen over de
algemene werking van die overheid? De overheid moet
duidelijk definiëren wat haar kerntaken zijn en ze moet die op
een zo efficiënt mogelijke manier uitvoeren.”
ML “De politiek toonde de laatste jaren niet veel bereidheid
om daarin te investeren. Men
heeft de overheid afgeslankt
maar nooit georganiseerd
om performanter te worden.
Het was altijd minder en
minder, zonder oog te
hebben voor het resultaat.”
PT “De overheid moet
groepen werknemers
inzetten waar het nodig is.
Dat vereist dat je niet meer
benoemd wordt in een
�
functie
maar in een entiteit.
Pieter Timmermans
En geef managers van over
heidsdiensten de autonomie
om veranderingen te kunnen
doorvoeren en beoordeel
hen daarop.”
ML “De vorige regering
heeft net het tegenoverge
stelde gedaan. De managers
kregen zogezegd meer
verantwoordelijkheden. In
de praktijk werd er voor 15
procent gesneden. Met als
resultaat dat ze meer moeten
doen met minder middelen.”
�
PT “Dat is inderdaad
Marc Leemans
verkeerd. In Nederland gaf
premier Rutten aan zijn
topambtenaren de opdracht
om 350 miljoen te besparen. Ze mochten zelf bepalen hoe ze
dat zouden doen. Met als resultaat dat ze erin slaagden om 750
miljoen te besparen. Dat restbedrag mochten ze zelf besteden
aan investeringen in hun diensten. In ruil kreeg de bevolking
meer kwaliteit, performantie en een betere service.”
ML “Wat wij missen is een politieke visie daarover. Het
overheidsbeslag van 52 procent bestaat voor een groot deel uit
sociale zekerheid. In een welvarend land als België heb je nu
eenmaal sociale bescherming nodig. Daarin snijden gaat niet
de oplossing bieden.”
PT “Hoe kun je mensen, bedrijven vandaag overtuigen om in
spanningen voor die overheid te doen als men niet het gevoel
heeft dat die optimaal functioneert?”

“Je gaat e-commerce
nu toch niet
vergelijken met de
steenkoolmijnen?”

“Heb je de toestanden
bij Amazon al eens
bekeken? Mensen
gaan er kapot aan
een onmogelijk
werkritme.”

Je wil geen extra jobs bij de overheid. Toch
hebben we nu meer dan ooit een sterkere
overheid nodig.
PT “Wat is een sterke overheid? Je hebt niet
noodzakelijk meer mensen nodig om sterker
te worden. We hebben een hoog overheids
beslag, maar geen sterke overheid.”
ML “Er is inderdaad meer nodig. Een
strategische overheid, die nadenkt over duur
zaamheid, sociale dimensies en economie.
Over regels die bescherming bieden dus. Maar
dan wel geen regels volgens de Keynesianen
waarbij de overheid mag uitrukken als
het brandt en inrukken als het geblust is.
Inrukken betekent: besparen en je overheids
apparaat tot een minimum reduceren.”
Zit dat er nu niet aan te komen?
ML “Dat risico bestaat. Maar een overheid
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ML “Er zal meer moeten gebeuren dan enkel inkomen
uit arbeid of onderneming te belasten. Er zijn ook andere
inkomens die onvoldoende bijdragen aan de samenleving.”

In Nederland en Duitsland zijn jobs gecreëerd in de
e-commerce. Maar er ging nog iets naar het buitenland:
174 miljard euro vloeide vanuit Belgische bedrijven naar
belastingparadijzen.
PT “Je voorstelling van gelden die wegvloeien is totaal
verkeerd. Die 174 miljard zijn allemaal gedeclareerde trans
acties voor projecten in die landen. Voor de fiscus volgens de
letter van de wet. Als je investeert in Dubai in een gebouw,
dan zit dat daarin. Het gaat om gecontroleerde, transparante
investeringen en transacties.”
Die hele 174 miljard is in projecten geïnvesteerd?
PT “Het is allemaal goedgekeurd door de fiscus. Dat is iets
anders dan een rugzak met geld illegaal parkeren om aan
belastingen te ontsnappen.”
De vraag is of geld investeren in een postbus in Amsterdam
rechtvaardig is.
ML “Mij zal je niet horen zeggen dat die 174 miljard allemaal
fraude is. Maar ik ben ervan overtuigd dat een groot deel
ervan wel in de richting van ontwijking gaat. Een groot aantal
conglomeraten betalen quasi geen belasting. Europa moet
hiertegen optreden. Daar liggen de alternatieven voor een
eerlijke fiscaliteit en toch meer inkomsten krijgen.”
PT “Ik ben dan benieuwd welke ‘nieuwe’ belastingen men
voor ogen heeft. In ons land is zowat alles belast, behalve het
in- en uitademen van de lucht.”
ML “Misschien wordt alles belast maar dan wel heel ongelijk.”
PT “Wat wil men echt? Verschuiven van belastingen levert per
definitie niets extra op. Nieuwe belastingen? Ik ben benieuwd
hoe je in dit land nog meer belastingen wilt genereren.”
ML “We gaan dat nodig hebben, we hebben een tekort van
bijna 50 miljard! En een overheidsschuld van 102 procent. Dat
betekent dat alle Belgen 1 jaar en 3 maanden langer en gratis
moeten werken om die schuld weg te werken.”
PT “Die 50 miljard kan je niet ophalen met nog meer
belastingen. Dé oplossing is om onze tewerkstellingsgraad op
80 procent te krijgen, in plaats van 70 nu.”
ML “In een krimpende economie?”
PT “We gaan er niet vanuit dat ze in krimp blijft. Als we de
belastingen nog meer gaan verhogen, zijn we op termijn nog
doder dan dood.”
ML “Paul de Grauwe stelt voor om 1 procent te heffen op de
vermogens tussen de 1 en 10 miljard. En 2 procent tussen de 10
en 100 miljard. Dat zou ons 10 miljard opbrengen.”
PT “Dan moet je daar een vertrouwenwekkende en
performante overheid tegenover zetten. Nu wordt langs alle
kanten om een miljonairstaks geroepen. Elke nood of vraag
wordt daarmee gelenigd. Die taks is intussen 5 of 6 keer

uitgegeven, maar niemand
weet hoe hij praktisch moet ingevoerd
worden. Het probleem is dat alle zoge
naamde eenmalige belastingen uit het
verleden nog altijd bestaan.”
ML “En dan gaapt ook nog de financiële
krater van de regering Michel. Dat tekort is
structureel en niet gelinkt aan de tijdelijke
coronacrisis. Hoe gaan we die aanpakken?”
PT “Door onze arbeidsmarkt op een
modernere leest te schoeien en niet door
mislukte recepten van vroeger toe te
passen.”
ML “Dan moeten we dat doen op een
onderhandelde manier. Ik laat dat ook niet
graag over aan een regering die geen goede
beslissingen kan nemen, mede als gevolg
van de vele staatshervormingen.”
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DE KLANT

DE STELLING
// TELEWERK bemoeilijkt de vakbondswerking
JA

NEE
Niet onmogelijk mits enige creativiteit

Inleiding

Al

25 jaar staat Pascal Van der Veken elke dinsdagvoormiddag aan zijn stand met gluten- en lactosevrije
Wie?
smaakmakers op de markt van Mol. Op die markt gaat
Pascal Van der Veken
het er door de coronamaatregelen iets anders aan toe
dan in normale tijden.
Klant bij?
“Op dit moment krijgt de helft van de marktkramen een
Gemeente Mol
plaats en de andere helft niet. Klanten vinden soms hun vaste
kraam niet, en keren teleurgesteld terug naar huis. Zo verliezen
we klanten. Ik merk dat de beslissing om de capaciteit te
F O T O GR A F IE
verminderen bij de mensen op weinig begrip kan rekenen, omdat
Gregory Van Gansen
ze zich veilig voelen in open lucht. In Mol en
in de omliggende markten is er totaal geen
“Om de markt mogelijk te
probleem van overrompeling, het is al langer
een trend dat er minder en minder mensen naar
maken plaatst de gemeente
de markt komen.”
nadarhekken en sensibiliseert
“De gemeente doet haar best, maar moet
ook de richtlijnen van de federale overheid
ze de bezoekers. Hoewel die
volgen. Tijdens de sluitingsperiode kregen we
wekelijks een update, de gemeente liet ons
sensibilisering eigenlijk niet
niet in het ongewisse. Om de markt mogelijk
meer nodig is.”
te maken plaatst de gemeente nadarhekken
en sensibiliseert ze de bezoekers. Hoewel die
sensibilisering eigenlijk niet meer nodig is.
De bezoekers houden zich heel goed aan de regels, merk ik.
T EK S T
Eva Hugaerts
Ook marktkramers doen er alles aan om het zo veilig mogelijk
te laten verlopen door te werken met handgels, contactloze
betalingen ... Hebben we vragen, dan kunnen we die meteen
stellen aan de gemeentelijke marktleider die hier de hele
voormiddag rondloopt.”
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En plots werken we
thuis … Voor velen
onder ons was telewerk
de afgelopen maanden
de normale manier van
werken. Het gevolg: je
contacteert veel minder
snel de vakbond bij
problemen op het werk.
Of viel dat wel mee?
Ansel Swinnen, vormings
verantwoordelijke van
ACV Openbare Diensten,
heeft het de voorbije
maanden in het oog
gehouden.

Conclusie
Vakbondswerk is moeilijker, maar niet
onmogelijk bij telewerk. Militanten
moeten op zoek naar nieuwe manieren
om contact te houden met collega’s.
Het vraagt aanpassingen, maar die zijn
klein in vergelijking met wat iedereen
de voorbije maanden heeft laten zien.

Het lijkt een simpel rekensommetje: als werknemers thuiswerken en ook de
militanten zitten thuis, dan bestaat de vakbondswerking op de werkvloer
niet meer. “Maar onze militanten zijn creatief en passen zich heel snel
aan”, verduidelijkt Ansel. “We hadden uiteraard vroeger al ervaring met
telewerk. Dat interpreteer ik heel breed: van thuiswerken tot ambtenaren die
maar sporadisch samenkomen op dezelfde locatie. Denk bijvoorbeeld aan
poetshulpen die wekelijks een teamvergadering hebben, maar daarbuiten
hun job alleen doen. Voor werknemers op gespreide werkvloeren lag de
drempel altijd al hoger om hun afgevaardigden te bereiken. De ervaring die
onze militanten daar hadden, konden ze ook inzetten voor de thuiswerkers:
mailen en telefonisch contact blijven uiteraard de basis, maar videobellen
hebben de meesten ook direct omarmd.”
Afstand bemoeilijkt dus het vakbondsproces. De drempel om digitaal contact
te leggen is gewoon hoger. We moeten er alles aan doen om die te verlagen.
“Militantenwerk is mensenwerk. En als je je collega’s minder ziet, dan
betekent dat ook dat je minder weet wat er speelt op de werkvloer en hoe het
gaat met de mensen. Ik merk dat onze militanten dat persoonlijke contact
het meeste missen. Zij zijn meer dan informatieverstrekkers en overleggers.
Ze doen ook een stukje maatschappelijk werk. Mensen komen bij hen als
ze schrik hebben hun job te verliezen, als ze zich onzeker voelen bij iets
wat ze moeten doen, als er een tuchtregel boven hun hoofd hangt … Zulke
gesprekken verlopen moeilijker via een telefoontje of videocall. Informatie
geven en onderhandelen lukt iets makkelijker op de nieuwe manieren.”
“Opvallend trouwens: in sectoren waar veel werd thuisgewerkt,
kwamen vaak veel minder individuele vragen binnen bij militanten.
Op dit moment weten we nog niet wat de precieze oorzaak daarvan is.
Hebben mensen thuis gewoon minder tijd om vragen te stellen? Denk
maar aan iedereen die werk en kinderen moest combineren. Een
andere mogelijkheid is dat er minder frustraties waren. Als mensen
niet samenwerken op kantoor zijn er gewoonweg minder botsingen.”
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Samen met de lokale politie van Antwerpen
voeren medewerkers van de Cel Namaak
van de Economische Inspectie een controle
uit op namaakproducten in
Antwerpen
een winkel. De collega’s van
inspecteur Jeroen Lescrauwaet
dinsdag 2 juni
verzegelen het pand na de
14u37
inbeslagname van tientallen
namaakgoederen. De goederen
lagen verstopt in de winkel of in een appartement boven de winkel. Het is de tweede
succesvolle controle van de dag.
Een van de vele sinds de heropening
van de winkels op 11 mei. Want ook de
coronacrisis beïnvloedde de markt van de
namaak. De voorbije maanden was het team
vooral op zoek naar nagemaakte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers. Jeroen: “Door de sluiting van de
winkels midden maart verminderde plots
de verkoop van namaakkleding en -accessoires van luxemerken. Het zou immers
opvallen als er plots in een privépand veel
mensen binnen en buiten zouden gaan met
aangekochte producten. We kregen wel
snel honderden meldingen binnen over de
verkoop van vooral namaak of niet-conforme
mondmaskers. Toen de aanbieders zagen
dat er daar veel vraag naar was, hebben
ze via hun Chinese contacten snel hun
business aangepast. In samenwerking met de Cel Veiligheid
T EK S T
Eva Hugaerts
van de Economische Inspectie
zijn er miljoenen mondmaskers
in beslag genomen, gecontroF OT O GR A F IE
Anton Coene
leerd en de aanbieders eventueel geverbaliseerd. Soms
bleken die namaakproducten al verkocht
aan mensen in de zorg: huisartsen, ziekenhuizen, apothekers … In zo’n gevallen maken
we de dossiers over aan de procureur. Van
een minnelijke schikking - wat gebruikelijk is
bij namaakproducten - kon nu geen sprake
zijn. De komende maanden zal blijken welke
boetes of vonnissen daaruit voortvloeien.”

12
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ZORGBEDRIJF [DEEL 3/3]

In dit laatste deel rond de perikelen bij Zorgbedrijf Antwerpen (ZBA) gaan nationaal secretaris
lokale en regionale besturen CHRISTOPH VANDENBULCKE en coördinator openbare zorgsector
JAN MORTIER dieper in op de bezwaren die ACV Openbare Diensten indiende tegen de
privatiseringsplannen van het ZBA en stellen ze enkele oplossingen voor.

“Wat illegaal is opgezet,
moet worden gesloopt.”

W

e spoelen even terug naar 18 mei
2020. Toen kwam in de gemeenteraad
van Antwerpen de privatisering van
het ZBA ter sprake en werd het gebrek aan
transparantie aan de kaak gesteld. Opmerkelijk was de tussenkomst van raadslid en
huidig voorzitter van sp.a Antwerpen Tatjana
Scheck: ‘Het personeel blijft behoren tot de
publieke poot van het Zorgbedrijf. Enkel het
vastgoed wordt uitbesteed aan een private
partner.’ De bewering dat het personeel
verder onder de publieke sector valt, was
verbazend.

Heeft het ZBA nu definitief de
privatiseringsplannen opgeborgen?
CV “Was het maar waar. Die wonderbaarlijke vertaling van de realiteit past in het
bestuursakkoord van de stad Antwerpen
waar de gezworen aartsvijanden sp.a en
N-VA elkaar gevonden hebben. Om mee
in het bestuur te stappen heeft sp.a een
aantal toegevingen moeten doen. Dan komt
het misschien goed uit om niet te begrijpen
hoe de illegale constructies rond het ZBA
werkelijk ineen zitten of op zijn minst te
doen alsof ze de privatiseringsplannen van
CEO De Muynck niet begrijpen. In de vorige
nummers van NT gaven we al aan dat de
constructies die hij wil opzetten illegaal
zijn en nooit de goedkeuring kregen van de
14
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T EK S T

Willem-Jan van Ekert
IL L U S T R AT IE

Xavier Truant

Vlaamse overheid. Het decreet over het lokaal bestuur laat
de oprichting van dergelijke entiteiten niet toe. En wat illegaal is opgezet, moet volgens ons worden gesloopt.”
Waarom wil het ZBA dan privatiseren? Omdat men nu in
een te strak keurslijf zit?
JM “Dat kan niet de reden zijn. Ook een private zorgaanbieder krijgt te maken met voorwaarden, inspecties
en de wet op de overheidsopdrachten. Want men blijft
grotendeels werken met financiële middelen van de overheden. Ook om vlotter uit te breiden is privatiseren niet
nodig. Het Zorgbedrijf heeft als publieke zorgaanbieder al
bewezen diensten te kunnen uitbouwen buiten Antwerpen.
De plannen rond de privatisering van het ZBA druisen trouwens compleet in tegen de algemeen heersende visie rond
zorgverlening die tijdens de coronacrisis is ontstaan. Toch
wil De Muynck gewoon voort blijven bouwen aan mastodonten in de zorg. Ook buiten Antwerpen.”
CV “Dat zegt hij ook letterlijk in een verslag van de algemene vergadering. Dat betekent dus dat de stad Antwerpen
zorgbedrijven elders zal overnemen en laten privatiseren als
het van De Muynck afhangt. Ik hoop dat bepaalde schepenen
nu een moment van luciditeit krijgen als ze dit lezen. Want
dit staat haaks op wat naar de buitenwereld toe beweerd
wordt rond de beschermende overheid. Het doel van die
expansie is het zorgbedrijf break-even te laten draaien
zodat hij zo weinig mogelijk financieel afhankelijk is van de
stad Antwerpen. De Muynck en het bestuur vinden elkaar
daarin. Hij krijgt carte blanche en de stad hoeft niet al te
veel uit te geven aan zorg en welzijn. Heel eigenaardig dat ze
zo haar verantwoordelijkheid ontloopt door de privatisering
15
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te ondersteunen want in de dotatie die de stad krijgt van het
Gemeentefonds zit een smak geld. Stad Antwerpen trekt
schaamteloos 30% van alle Vlaamse middelen naar zich toe.
Dan mag je toch verwachten dat men verantwoordelijkheid
toont en de bevolking een kwaliteitsvolle en voor iedereen
betaalbare openbare dienstverlening aanbiedt.”

“Resoluut kiezen
voor privatisering en
commercialisering
is in deze onzekere
tijden de verkeerde
keuze.”

Wat is de reden voor privatisering dan wel?
JM “De constructies hebben vooral een financiële optimalisatie tot doel, zowel op fiscaal vlak als op het vlak van
subsidiëringen.”
CV “Ook dat staat letterlijk in de verslagen. De hele
constructie wordt door de CEO enkel opgezet om maximaal te kunnen profiteren van de lappendeken aan subsidies,
kortingen en belastingvoordelen. In onze ogen moet het
toch mogelijk zijn om een zorgbedrijf rendabel te runnen
zonder dergelijke constructies. Bijvoorbeeld door publieke
en private sectoren een gelijke subsidiëring of lastenverlaging toe te kennen. Ofwel moeten we naar het model van
Wallonië waar de mogelijkheid bestaat dat het lokaal bestuur
een vzw opricht die toch verder als openbare dienst wordt
beschouwd. Het personeel blijft op die manier personeel
van de openbare sector.”
JM “Het wordt tijd dat de overheid stopt haar eigen
instellingen te benadelen.”
Leg eens uit?
JM “Het is onbegrijpelijk dat de overheid meer voordelen
toekent aan private instellingen. Dat complexe verhaal
speelt zich voornamelijk op federaal niveau af, met de
taxshift. Op een gegeven moment besliste de regering om
de patronale lasten voor ondernemingen die rond de 33%
schommelden met zo’n 7 à 8% te verlagen. Onder druk van
de vakbonden werd ook voor de non-profitsector een regeling uitgewerkt waarbij bijkomende jobs kunnen gecreëerd
worden in het kader van de sociale Maribel. Voor de regeling van de taxshift wordt er gewerkt met drie categorieën.
De profitsector, zeg maar de commerciële ondernemingen,
genieten in categorie 1 van een lastenverlaging naar 25%.
Een openbare dienst krijgt dat voordeel niet, zelfs als zij
commerciële activiteiten verrichten die gelijkaardig zijn
aan die van de private sector. Het eigen personeel van de
overheid wordt daardoor duurder dan personeelsleden uit
de private sector.”

En wat doet de Vlaamse overheid?
JM “Die zou de lokale overheden moeten
stimuleren om te investeren in zorg en
welzijn. Nu biedt ze hen instrumenten aan
die privatisering in de hand werken. De
lokale besturen beschikken nochtans over
belangrijke dotaties van die Vlaamse overheid via het Gemeentefonds, waarover
Christoph het al had. Dat fonds bedraagt
meer dan 3 miljard euro en stijgt elk jaar
met 3,5%. Vlaams minister Beke wil graag
weten welk percentage daarvan aangewend
wordt voor zorg en welzijn. Wel, wij zouden
dat ook wel eens willen weten. Diensten en
instellingen binnen zorg en welzijn afstoten
en toch de dotatie volledig behouden? Nu
kan het. Een aantal besturen deinzen er
niet voor terug om alles te ontmantelen en
verder de volledige dotatie te ontvangen.

Waarom bracht men de overheidsinstellingen niet in
categorie 1 onder?
JM “De lastenverlagingen in categorie 1 worden enkel
toegekend aan de bedrijven die onder alle takken van
de sociale zekerheid vallen. Voor de contractuelen bij
de overheid worden geen werkgeversbijdragen betaald
voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. De overheid
16
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is haar eigen verzekeraar. Daardoor liggen
de patronale lasten voor het contractueel
personeel zo’n 2% lager dan in de private
sector. Daarom worden de overheidsinstellingen niet opgenomen in categorie 1 en
kunnen ze niet genieten van de voordelen
van de taxshift.
De non-profit en gelijkaardige diensten
van de openbare sector vallen wel onder
categorie 2 en krijgen extra middelen voor
tewerkstelling via de sociale Maribel. Maar
ook voor die instellingen is er een verschil
tussen de private en de publieke sector,
andermaal in het nadeel van de publieke
sector. Om het nog complexer te maken
werden in categorie 1 ook de private diensten gezinszorg (die eigenlijk als non-profitorganisatie behoren tot categorie 2)
ondergebracht. Met als gevolg dat de
private gezinszorg wel het volledige voordeel van de taxshift geniet en de publieke
niet. Wij hebben er hard voor gepleit om de
taxshift volledig toe te kennen voor de hele
openbare sector maar dat is altijd op verzet
van N-VA gestoten. En wat zien we nu in
Antwerpen gebeuren? Daar ziet het stadsbestuur onder leiding van diezelfde partij
dat ze het voordeel van de taxshift niet
krijgt voor het ZBA en besluit dan maar om
een vzw én een vennootschap op te richten
binnen het ZBA om er toch van te kunnen
profiteren. Hoe tegenstrijdig kun je zijn?”
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Bijvoorbeeld stad Ronse, dat haar volledige pakket aan diensten en instellingen in de zorg- en welzijnssectoren in de
etalage plaatste.”
Welke oplossingen stellen jullie voor?
CV “Met een eenvoudige aanpassing van de federale wet
geving worden vzw’s en andere vennootschappen die in de
schoot van een publiekrechtelijke entiteit worden opgericht,
beschouwd als publiekrechtelijk. Daardoor vallen ze onder
het syndicaal statuut van het overheidspersoneel. Desnoods
kan er over een aparte rechtspositieregeling worden onderhandeld. Maar dan nog is het de vraag of zij kunnen genieten
van de voordelen van de taxshift. Zoals ik al zei, zijn er in
Wallonië vzw’s die via een decreet onder de publieke sector
vallen en dus ook onder het syndicaal statuut. Of men kan
ook een soort vzw van publiek recht maken door het wetboek
Vennootschappen en verenigingen aan te passen, of een
apart paritair comité in het leven roepen voor vzw’s waarin
de overheid met een meerderheid participeert.”
JM “Het vergt verder juridisch onderzoek. Hoe het ook zij,
nu resoluut kiezen voor privatisering en commercialisering is
in deze onzekere tijden de verkeerde keuze. Laat ons daarom
inzetten op voor iedereen toegankelijke, kwaliteitsvolle en
betaalbare zorg. Het personeel, dat we zo hard nodig hebben,
verdient betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Het mag niet
de speelbal worden van eigengereide structuren die weinig
relevantie tonen.”
Zullen de plannen van De Muynck uiteindelijk sneuvelen?
CV “Hij blijft koppig doorgaan, daarbij gesteund door de
lokale politiek. De essentie, goede zorg aanbieden aan de
Antwerpse bevolking, lijkt een bijzaak geworden. En nu
heeft de CEO zijn gretige blik laten vallen op het OCMW
van Kapelle-op-den-Bos. Een overdracht van publiek naar
publiek. Niets mis mee op het eerste zicht, maar het kan ook
niet de bedoeling zijn om in een publiek kader diensten over
te nemen en ze dan later te privatiseren of zelfs te commercialiseren. Als de Vlaamse overheid de illegale fratsen van
deze CEO blijft dulden dan vraag ik mij af in welke rechtstaat
we leven. Voor mij is de grens bereikt. Terwijl ik dacht dat
het opzetten van duistere constructies, waartegen de N-VA
in het verleden zo fulmineerde, verdwenen was. Wie gelooft
die mensen nog?”
JM “Onlangs vernamen we dat in opdracht van Vlaams
minister Somers wordt gewerkt aan een aanpassing van
het decreet over het lokaal bestuur waardoor dergelijke
constructies wel mogelijk zouden worden. De ‘wet’ dus
aanpassen om illegale constructies te regulariseren! Wij
zullen uiteraard alle mogelijke middelen aanwenden om ons
daartegen te verzetten want dergelijke wijziging zou wel
eens het einde kunnen betekenen van de openbare zorg- en
welzijnsvoorzieningen. Net nu we die zo nodig hebben.”
17
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UIT IN EIGEN LAND

Vijf zomerse plekjes
waar we trots op zijn
T EK S T

2

W E S T - V LAANDEREN

Heuvelland

“Heuvelland is een prachtig stukje
natuur, verscholen in het zuiden van
West-Vlaanderen, tegen de Franse
grens.” Stef Decrock werkt voor de Dienst
toerisme en lokale economie en is ook
militant voor ACV Openbare Diensten. “Je
kunt hier niet enkel wandelen, maar het
is ook een echt paradijs voor fietsers. De
Kemmelberg doet bij iedereen toch wel
een belletje rinkelen? Er is zelfs een heuse
zetellift. Kom zeker eens langs om van onze
streekproducten te genieten, of het nu
voor een daguitstapje is, een weekendje
weg of een hele vakantie in eigen land.”

3

LIMBURG

Fietsen door
het water

Erwin Libotte is Schrijnwerker/ Restaurateur bij het domein van Bokrijk. Hij was
direct fan van Fietsen door het Water in
Limburg. “Nergens in de wereld kan je
dit: op ooghoogte van het water staan.
Afhankelijk van het seizoen of het moment
van de dag verandert de ervaring en ontdek
je andere dingen. Bij zonsopgang is het
sprookjesachtig fietsen tussen de nevel
boven het water. In de lente zie je allerlei
watervogels nesten maken. Bokrijk staat
trouwens in voor het onderhoud en de bewaking van deze toeristische trekpleister.”

www.provincieantwerpen.be
Klik op ‘parken en domeinen’.

© Visit Limburg

© Caignie Thierry

Groendomeinen
in de Kempen

“We hebben alle groendomeinen in de provincie Antwerpen zo snel mogelijk geopend
na de lockdown”, vertelt Els Guyvaerts,
directeur van de Kempse domeinen. “We
wilden mensen zo een plek geven als ze
zelf geen groen in de buurt hebben. De
domeinen zijn heel divers. De Hoge Mouw
in Kasterlee, het Prinsenpark in Retie, de
Hertberg in Herselt ... Ze hebben allemaal
hun unieke kenmerken. Natuurlijk zijn onze
normale evenementen en activiteiten afgelast. Sommige maakten we coronaproof,
zoals een Cluedotocht voor kinderen. Dit
jaar kan je ook naar ‘Film in het Bos’, met
respect voor social distancing .”

Fietsen huren kan bij verschillende
locaties in de buurt.
www.fietsparadijslimburg.be

Het bezoekerscentrum ‘Het Heuvelland’ is
open: Sint-Laurentiusplein 1, Kemmel
www.toerismeheuvelland.be

ANTWERPEN

5

OOST-VLAANDEREN

Roger
Raveelmuseum

Kunst- en architectuurliefhebbers komen in het Roger
Raveelmuseum aan hun trekken. In het museum – waarvan
het nieuwe gedeelte is ontworpen door Stéphane Beel –
ontdek je tekeningen, installaties en schilderijen van de
kunstenaar, die zijn hele leven in Machelen-aan-de-Leie
woonde en zich sterk liet inspireren door zijn omgeving.
Dat resulteerde in zijn gekende kleurrijke, unieke, bijna
popartstijl. Vanaf 26 juli gaat ook de 7de editie van de
Biënnale van de Schilderkunst er door, in samenwerking
met het Museum Dhondt-Dhaenens en het Museum Deinze
en de Leiestreek. Een aanrader!
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Een museumbezoek moet je wel even vooraf reserveren:
www.rogerraveelmuseum.be

4

VLAAMS-BRABANT

Kasteel van
Gaasbeek

“Deze zomer moet je gewoon langskomen in
het Kasteel van Gaasbeek. Het is je laatste
kans voor we twee jaar sluiten voor restauratiewerkzaamheden”, verduidelijkt Tess
Thibaut, communicatieverantwoordelijke”.
Dan hebben we een apart bezoekerscentrum en stellen we meer kamers van
het kasteel open voor bezoekers. Voor het
zo ver is kun je deze zomer een audiotour
volgen waarin de laatste eigenares je
op sleeptouw neemt. Er is ook een
Wunderkammer Wandeling die je langs
twaalf objecten uit eigen collectie leidt.
Sluit je bezoek af met een wandeling door
het schitterende kasteelpark.”
Vrij toegankelijk , enkel op reservatie
www.kasteelvangaasbeek.be

© Roger Raveelmuseum

1

© Ian Segal

Timothy Puype
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DE MILITANT

“Uiteindelijk zijn wij ook
maar mensen die besmet
kunnen raken”

ROBBRECHT S M E T S
· Functie: logistiek dispatcher in de
Koninklijke School voor Onderofficieren
Saffraanberg
· Leeftijd: 41 jaar
· Woonplaats: Nieuwerkerken

F O T O GR A F IE

T EK S T

Anton Coene

Eva Hugaerts

T

ijdens de coronacrisis was het stil op
Saffraanberg. Alle leerlingen en de meeste
medewerkers werkten van de ene op de
andere dag van thuis uit. Net als in andere
scholen startten de opleidingen en de dagelijkse
werkzaamheden midden mei voorzichtig
weer op.
De vakbonden werden er van nabij bij
betrokken, vertelt Robbrecht Smets, ACV-
militant sinds 2016. “Een week voor de heropstart
was er overleg tussen alle vakbondsmilitanten,
het commando, de arbeidsgeneesheer
en de verschillende betrokken diensten.
De grote lijnen waren al uitgezet door het
commando, maar als vakbond konden we
onze mening geven en extra vragen stellen.”

Verruimde glijtijden
Voor de leerlingen zat het plan goed in elkaar,
voor de paar honderd medewerkers van
de kazerne zag Robbrecht nog ruimte voor
verbetering. “Ik heb gevraagd om de glijtijden te
verruimen want een betere spreiding vergroot de
veiligheid op de werkvloer. Bovendien laat het de
mensen toe om hun uren beter af te stemmen op
hun privésituatie. Handig voor bijvoorbeeld de
opvang van de kinderen die nog thuis waren.”
Het overleg met het commando en de kolonel
zit goed, vindt Robbrecht. “Op mijn vragen krijg
ik altijd een onderbouwd antwoord terug. Het is
nooit van ‘Het is zo, en niet anders’ (lacht). Nog
voor ik wist van het opstartoverleg, had ik de
kolonel voorgesteld om een gids te verspreiden
onder de medewerkers over veilig opnieuw
aan de slag gaan. Er zijn ook elementen uit die
gids overgenomen in ons opstartplan. Maar
de kolonel wilde niet dat ik die gids onder het
personeel zou verspreiden omdat er binnen

Defensie specifieke zaken en functies bestaan
die een andere aanpak vereisen om maximaal
te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen.”
Na het overleg met de bonden werd de
presentatie over de heropstart aangepast en ver
spreid naar alle medewerkers en leerlingen. “In
elk gebouw staat alles ook duidelijk geafficheerd.
Volgende week is er voor de eerste keer terug een
overlegcomité tussen commando en vakbonden.
Die zal wellicht in het teken van de opstart staan.
Dan kunnen we eventueel bijsturingen vragen.”

Geen uniforme aanpak
“Ook op mijn werkplek, de logistieke dispatch,
zijn er richtlijnen ingevoerd. Collega’s van
andere diensten mogen niet meer zomaar
binnenspringen of elke deur gebruiken.” Die
verminderde toegankelijkheid en telewerk
beïnvloeden zijn beschikbaarheid als militant
niet. “Mijn collega-militant en ik zijn nog altijd
bereikbaar via telefoon of e-mail, of op afspraak.
Gek genoeg kreeg ik tijdens de coronacrisis geen
vragen van collega’s. Misschien omdat ze het
thuis allemaal georganiseerd moesten krijgen?
Ik merkte wel dat er in onze whatsappgroep
met ACV-militanten bij Defensie meer vragen
kwamen over de maatregelen en mogelijke
opstartscenario’s. Het is handig om te zien hoe
ze het elders aanpakken want een uniforme
aanpak is niet altijd mogelijk bij Defensie, ook
weer omdat elke job te specifiek is. En omdat
elke korpsoverste vaak een eigen idee heeft.
Maar na tussenkomst van vakbonden wordt
dit eventueel bijgestuurd. Die houding van de
korpsoversten is begrijpelijk. Iedereen wil zijn
eenheid draaiende houden, voor de veiligheid
van het land. Maar uiteindelijk zijn wij ook maar
mensen die evengoed besmet kunnen raken.”

Zit jij met een probleem dat je wilt aankaarten? Laat het ons weten via nt@acv-csc.be
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Op 18 juni voerde het personeel
uit de zorgsector actie. Omdat
een grote betoging in Brussel geen
optie was, speelde de actiedag
zich voor de allereerste keer
volledig online af. Een primeur!

O

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

Op www.samenvooreenpact.be
verzamelden we heel veel foto’s,
video’s, verhalen en getuigenissen
van mensen uit zorg en welzijn. Zij
toonden nog maar eens het belang
aan van deze cruciale sectoren.

IL L U S T R AT IE

Debora Lauwers

We zeggen al jaren dat er te veel bespaard wordt in zorg en welzijn en dat de
onderfinanciering van de sector moet worden aangepakt. De coronacrisis heeft
dat alleen maar duidelijker gemaakt. Terug naar ‘het normaal’ van voor de crisis,
is dus geen optie.
Het moment voor actie is nu. De afgelopen maanden kreeg de zorgsector
te maken met een niet-aflatende stroom van solidariteit en steun vanuit de
samenleving en politiek. Die erkenning en waardering moeten nu omgezet
worden in concrete verbeteringen. Hoog tijd dat er echt iets verandert voor het
personeel uit zorg en welzijn. Niet door hen een aalmoes te geven in de vorm
van bijvoorbeeld een eenmalige premie, maar door structurele maatregelen af
te dwingen:
•
•
•
•
•

DE
D

Meer personeel op de werkvloer
Betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers
Een aantrekkelijker zorgberoep
Uitbreiding van de opleidingstrajecten tot een zorgberoep
Meer investeringen in openbare zorg en welzijn en een onmiddellijke halt
aan de privatisering en commercialisering

Die eisen moeten uitmonden in een Pact voor zorg en welzijn dat we willen
afsluiten met de regering, de werkgevers en de vakbonden.

Lieve lezers,
Ergens in de achtergrond hoor ik krekels een ode aan de
ondergaande zon te berde brengen. Met een glas ijsgekoelde
rosé geniet ik van het zicht op mijn twee kinderen, onbezorgd
het avontuur tegemoet rolschaatsend, badend in een
gulden gloed. De barbecue staat nog na te smeulen met
een parfum van provençaalse kruiden, en manlief is
fluitend de dorstige planten aan het besproeien met
water uit het veel te klein geworden peuterbadje waar
de kinderen overdag verfrissing in zoeken, spelend alsof ze
snorkelen tussen felgekleurde vissen in tropische zeeën.
Voor de vijfde dag op rij liep de temperatuur overdag op
tot flink boven de twintig graden, dan doet het deugd om ‘s
avonds bij een licht briesje wat af te koelen. Even waan ik me
in het zuiden van Spanje, een claim die tegenwoordig niet ver
naast de waarheid ligt. Want Vlaanderen blijkt vandaag even
droog te zijn als Zuid-Spanje, een situatie die niet meteen zal
veranderen, tenzij de watersluizen zich vooralsnog openen en
we een zomer gedrenkt in een bijbelse zondvloed krijgen.
Nee, we verwoestijnen hier nog wel even door, want er
is niet meteen zicht op iets wat een doortastend waterbeleid
genoemd kan worden. Tenzij je mensen meer laten betalen
voor extra waterverbruik ‘beleid’ noemt. Alsof die poenerige
zwembadeigenaars of religieuze adepten van het groene
gazon een boterham minder gaan eten omdat ze wat meer
moeten betalen voor hun water! Wij, brave burgers, zullen
ondertussen wel braafjes een emmer in onze douche zetten om
het koud water op te vangen, mopper ik zachtjes voor me uit.
De grond voor een vruchtbaar waterbeleid in Vlaanderen is
even dor als onze Vlaamsche bodem zelf. Want ja, die baksteen
moet gezet, en verharding is de weg van de vooruitgang. Het
idee dat je grond teruggeeft aan de natuur, om bij extreme
wateroverlast te dienen als buffer voor onze knusse verka
velingen, dat kan onze fixatie op economisch rendement niet
vatten. Hoe zou het nog zijn met de watertoets trouwens?
En ondanks alle voortschrijdende inzichten om op een –
ecologisch – duurzame manier aan landbouw te doen, blijven
we vasthouden aan een intensieve aanpak die je qua water
voetafdruk achterover doet slaan. Dat malse ribbetje van net
op de barbecue? Dat staat gelijk aan tien keer een bad vullen,
à peu près. Maar het tij – ken je dat nog? – lijkt toch stilaan te
keren. Vastgeroeste gewoontes en hardnekkige idee fixes worden
stilaan losgelaten. Elke dag een stuk vlees op ons bord, daar zijn
we al van afgestapt. Nu enkel nog wat minder preuts worden,
en zo het klimaat redden! Durf al eens te plassen in de douche,
dames, en heren, niets leukers dan plassen in eigen tuin, toch?
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Samen voor een pact!

COLUMN

Wordt uiteraard vervolgd.

Hulp nodig van Megacindy? Laat het haar weten via megacindy@acv-csc.be
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— Het leven kan alleen achterwaarts begrepen,
maar voorwaarts geleefd worden.
Het is een uitspraak van de 19e-eeuwse
Deense filosoof Kierkegaard. Hij wordt door
sommigen die het kunnen weten, gezien
als de wegbereider van het existentialisme
omdat hij zich onder meer bezon over
de vraag op welke wijze een menselijk
leven geleefd moet worden. Met daarbij
de nadruk op individu, keuzevrijheid en
verantwoordelijkheid. Begrippen die met
het loslaten van allerlei lockdownregeltjes
nogal eens doorheen geschud worden.
Het heeft echter geen zin om achterwaarts
op een ezel zittend, weer blindelings het

kronkelend pad van de vooruitgang te
volgen en doen alsof er niets gebeurd
is. Leren van fouten uit het verleden, im
pliceert dat er dingen moeten veranderen.
Iets waar een groeiend aantal mensen
voor op straat zal blijven komen. Want
wie erin slaagt om zich al rijdend op een
ezel om te kunnen draaien zal zien dat de
geschiedenis voor ons ligt.
U kunt zich nog altijd inschrijven voor de
zomercursussen geschiedenis, filosofie en
dierenverzorging.

