
M A G A Z I N E

HET BLAD VOOR DE OPENBARE SECTOR

HET TIJDSTIP

Terug naar 
school: de 
voorbereiding

HET GESPREK

Een jaar na de  
verkiezingen: 
wat nu?

ZORGBEDRIJF

Deel 2: de verschillende 
arbeids voorwaarden  
voor het personeel

Mei
2020Nr. 35



Reacties kan je sturen naar de redactie via: nt@acv-csc.be

NT |  E D I T I E  3 5  |

MEI 2020

C O L O F O N  

 

Concept & Redactie: The Fat Lady 

Coördinatie: Dorien De Wit,  

Pers & Communicatie  

ACV Openbare Diensten  

Druk: Hoorens Printing,  

www.hoorens.be  

VU: Jan Coolbrandt

Coverfoto: Belga / B. Doppagne

Beeldbewerking: Greg Klarfeld

04
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1 jaar na de verkiezingen.  

Een analyse door politicoloog 

Nicolas Bouteca. 

Reacties: jan.coolbrandt@acv-csc.be

VOOR ZOVER HET NOG NIET voor iedereen duidelijk is: COVID-19 zal 
ons sociaal en economisch leven nog een hele tijd beheersen.

De lockdown heeft een impact op onze mentale gezondheid. 
Opgesloten zitten tussen vier muren is lastig. Je familie en vrienden 
moeten missen weegt zwaar door.
Het is niet voor niets dat de telefonische hulplijnen op volle kruis-
snelheid draaien. Wij beseffen nu meer dan ooit dat fysieke contacten 
essentieel zijn. Ondanks de fantastische digitale mogelijkheden blijft 
menselijke warmte en een goeie babbel essentieel. Komen wij hier 
ongeschonden uit? 

De economische activiteiten worden opnieuw opgestart. Met steun van 
de overheid, die binnenkort moet overgaan naar een relanceplan om  
onze economie zo snel mogelijk weer op de rails krijgen. Daar zijn we 
het allemaal over eens. Dit zal en mag veel geld kosten. Daar zijn we 
het ook over eens.
Toch moeten we ons ook voorbereiden op bedrijven die over kop 
zullen gaan, op aankondigingen van collectieve afdankingen … 
De armoede neemt opnieuw toe. Die tendens moeten we keren.
Vakbonden spelen daarin een belangrijke rol. Zo hebben wij strenge 
eisen gesteld voor de bescherming van onze werknemers op de 
werkvloer en voor de heropstart van onze economie. Op onze 
vraag zijn een reeks maatregelen genomen die de koopkracht van 
de getroffen werknemers op peil moeten houden. Voorts hebben 
wij aangedrongen op een aantal kwalitatieve maatregelen zoals 
het corona- ouderschapsverlof. Binnenkort zullen wij een aantal 
voorstellen doen om de gevolgen van deze crisis op te vangen of op z’n 
minst te verzachten. 
Onze uitgangspunten zijn duidelijk: recht op werk, recht op opleiding, 
een goed loon, een gezonde en veilige werkplek, werkbaar werk en 
bescherming via een sterke sociale zekerheid. 

Met andere woorden: wij blijven vechten voor een meer recht-
vaardige samenleving en solidariteit met mensen die het 
moeilijker hebben! 

De boodschap van Rerum Novarum is actueler dan ooit!

Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten
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Ik hoor dat er achter de 
schermen de voorbije 
weken gepraat werd. Maar 
hoopvolle signalen? Die heb 
ik nog niet gezien. Althans niet 
voor de schermen, maar dat 
is misschien een goed teken. 
Als er achter de schermen 
maar gepraat wordt. Niemand 
ziet de volmachtenregering 
nog zitten, dat is duidelijk. 
Er lag voor de crisis wel een 
raamakkoord op tafel tussen 

PS en N-VA, er zijn al heel wat nota’s geschreven, 
dus onderhandelingen zouden in principe snel 
kunnen gaan. In normale omstandigheden, 
als de regering ontslag neemt, komt de koning 
aan zet en dan komt er een hele machinerie 
op gang. Van preformateurs, formateurs ... Dat 
is moeilijker geworden. We zitten nu met een 
volwaardige regering, maar zonder volwaardig 
beleid. Er is geen regeerakkoord. Door die 
eigenaardige situatie komt het er nu op aan 
dat er iemand opstaat en initiatief neemt. Maar 
het is niet duidelijk wie dat moet worden en 
dus lijken we alweer in een impasse te zitten. 

Het is er niet simpeler op geworden door 
de coronacrisis. Iedereen voelt dat we 
voor een relancebeleid een echte regering 
nodig hebben. Er leek even een moment 
van nationale eenheid te bestaan maar dat 

“Partijen denken 
 te veel aan zichzelf, 
en te weinig aan het  
 algemeen belang”

TEKST
Eva Hugaerts

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Op 26 mei liggen de verkiezingen alweer 
een jaar achter ons. Een jaar later is er 
nog geen spoor van een begin van een 
nieuwe federale regering. Terwijl de tijd 
toch dringt, want na de coronacrisis 
heeft ons land een sociaal- economisch 
herstelbeleid nodig. Uitgevoerd 
door een volwaardige regering, vindt 
politicoloog Nicolas Bouteca (UGent).

HET GESPREK

is ondertussen al helemaal verdwenen. Er is 
opnieuw oppositietaal te horen en partijen 
leggen weer eigen voorstellen op tafel. De 
fundamentele tegenstellingen van voordien, 
zoals waar het geld vandaan moet komen, 
zullen weldra opnieuw op de voorgrond komen. 
Moet de begroting op orde gebracht worden via  
belastingen of via besparingen? Andere dossiers 
als de klimaatverandering, energietransitie, 
mobiliteit, de vergrijzing, de staatsschuld, de 
gezondheidszorg: ze liggen nog altijd op tafel. 

Sommigen pleiten voor nieuwe verkiezingen. 
Op zich een logische optie omdat er door de 
coronacrisis een volledig sociaal-economisch 
herstelbeleid moet uitgewerkt worden. Via 
nieuwe verkiezingen heeft de kiezer iets te 
zeggen over de grote beslissingen die genomen 
moeten worden de komende jaren. Maar hoe 
kan je verkiezingen uitschrijven als je niet 
weet hoe de situatie in september zal zijn? Dat 
is onmogelijk, denk ik. Bovendien zullen de 
meer extreme partijen wellicht als winnaars 
uit de bus komen. Partijen die nu al - met 
30 zetels - worden uitgesloten van het beleid. 
Dat aandeel zal wellicht nog stijgen. Om dan 
aan de instabiliteit van vandaag nog meer 
onzekerheid en instabiliteit toe te voegen? 
Daar staan maar weinig partijen voor open.

Ondertussen zijn we lange regerings
vormingen gewoon geworden. Het land blijft 
functioneren omdat we heel wat beleidsniveaus 
hebben. Je hebt nooit de indruk dat het helemaal 
stilvalt. België heeft de moeilijkste regerings-
onderhandelingen ter wereld. Onder andere 
omdat ons land veel te veel politieke partijen 
telt, die bang zijn van elkaar en niet durven 
springen om deel te nemen aan de regering. 
Want als je springt, loop je het risico afgestraft 
te worden bij de volgende verkiezingen. De 
kiezer is wispelturiger geworden. Vroeger kon 
je bij wijze van spreken je moeder vermoorden 
en toch herverkozen raken. Daarom profileren 
de partijen zich tegenover elkaar, terwijl 
ze inhoudelijk niet zo heel erg van elkaar 
verschillen. Politieke partijen denken veel 
te veel aan zichzelf, en te weinig aan het 
algemeen belang. Minder en grotere partijen 
zouden coalitievorming makkelijker maken. 
Het is geen probleem dat partijen verdwijnen, 
behalve in de ogen van die partijen zelf. 
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DE CONFRONTATIE

OP WEG NAAR EEN NIEUWE

In 1993 stelde de Vlaamse overheid een kader op 
voor het personeelsbeleid in de lokale besturen. 
Dat kader moest orde brengen in de chaos van 
regeltjes die steden en gemeenten hanteerden. Hoe 
ver staan we 27 jaar later? MIECK VOS, kabinetschef 
van minister Bart Somers voor Samenleven en 
Binnenlands bestuur en CHRISTOPH VANDENBULCKE, 
nationaal secretaris lokale en regionale besturen voor 
ACV Openbare Diensten gaan in gesprek.

ONDANKS DE GOEDE INTENTIES van toenmalig minister 
Kelchtermans in 1993 kwamen er in de loop der jaren allerlei 
bepalingen bij. Zijn krachtlijnen ontaardden in een lappen-
 deken. Op aangeven van minister Keulen kwam er daarom in 
2007 een ‘Besluit over de rechtspositieregeling’, een uniform 
kader waarbinnen besturen hun eigen personeelsbeleid 
konden vormgeven. Minister Homans verving dat door het 

‘Decreet Lokaal Bestuur’. Een nieuwe rechtspositie-
regeling was haar voornemen, maar het ontwerp strandde op 
het einde van de legislatuur. Ondertussen willen de besturen 
meer autonomie, een vraag waar minister Somers graag op 
in wil gaan.

CHRISTOPH VANDENBULCKE “De roep om autonomie is vooral 
een politieke conclusie. Lokale besturen willen gewoon eigen 
wetten maken en niet beperkt worden door kaders van hogere 
overheden. Achter dat streven naar autonomie gaat wel een 
gebrek aan inhoudelijke consensus schuil: men is het niet eens 
over wat een kwalitatief personeelsbeleid inhoudt. Daarom 
verschuilt men zich achter het argument dat er autonomie 
nodig is om voor elk van de 300 lokale besturen een ver-
schillend personeelsbeleid uit te werken. Omdat het nieuwe 
besluit er niet meer kwam, is er nu meer rechtsonzekerheid. 
Het zorgt ervoor dat veel lokale besturen niet goed weten 
welke regel te volgen. Het zou goed zijn als er eindelijk een 
aangepast besluit van de Vlaamse regering komt. Zodat er 
weer een overeenstemming is tussen het decreet en de lokale 
rechtspositieregeling (RPR).”

MIECK VOS “Het is inderdaad spijtig dat de vorige regering haar 
nieuw beleid met het decreet lokaal bestuur niet helemaal kon 
uitvoeren. Wij willen deze oefening verder afwerken vanuit 
een vernieuwde dynamiek met de lokale besturen en de 
sociale partners.”

CV “We hebben goede hoop nu minister Somers ons uit-
nodigde om aan een voorstel voor een nieuwe RPR te werken. 
Daar krijgen we een jaar voor. We zijn bereid om contractuele 
en statutaire personeelsleden waar het kan gelijk te schakelen 
en de mobiliteit van het personeel tussen de verschillende 
bestuursniveaus te vergemakkelijken. Zo staat het ook in het 
Vlaams regeerakkoord. Er staat voor ons wel een pijnpunt in 
het regeerakkoord, één zin die wel eens haaks zou kunnen 
staan op de goede voornemens: ‘Hierbij laten wij de lokale 
autonomie zo veel mogelijk spelen.’ Wat moeten we daaronder 

VOOR LOKALE & REGIONALE BESTUREN?

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Rechts-
     positie-
regeling
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verstaan? Wij vrezen dat hoe meer lokale autonomie weegt 
op het personeelsbeleid, hoe meer verschillen er komen in de 
arbeids voorwaarden bij de besturen. Ik ben voorstander van 
een soort stambesluit, dat voor elk personeels lid geldt. Met 
daarbovenop de nodige vrijheid voor de besturen op het vlak 
van schaalgrootte en verantwoordelijkheid.”

MV “Wij willen ook vertrekken vanuit het akkoord dat al 
op tafel ligt. Helemaal opnieuw beginnen is zinloos. Maar 
waarin onze meningen afwijken, is dat wij openstaan voor 
verschillen tussen lokale besturen, de autonomie waar jij met 
een bang hart naar kijkt. Bij lokale besturen zijn er nu eenmaal 
grote ongelijkheden qua schaalgrootte, innovatiekracht en 
de mate waarin geïnvesteerd wordt in personeelsbeleid en 
vernieuwende organisatievormen. Het is niet onze bedoeling 
om met autonomie chaos te creëren. We willen een degelijk 
stambesluit uitwerken, net als een bredere RPR die door de 
besturen als een handleiding gebruikt kan worden voor een 
nieuw personeelsbeleid.

In 2007 waren we op de goede weg om samen met de 
vakbonden zo’n stambesluit op te stellen. Een moeilijk 
element daarbij was het loonhuis*. We moeten dus zeker over-
eenstemming bereiken over de krijtlijnen van een loonhuis. 
Ook op het vlak van de evaluaties moeten we elkaar vinden, 
we willen als organisatie immers het ontslagrecht behouden. 
Dat is een belangrijk element voor lokale besturen. Wanneer 
mensen zich niet meer thuis voelen in een organisatie moeten 
ze niet blijven omwille van de regelgeving.”

CV “Het Vlaams personeelsstatuut kan als transparant 
voorbeeld dienen. Dat is een besluit dat niet voor interpretatie 
vatbaar is en rechtszekerheid biedt voor alle personeelsleden. 
Ondertussen worden we links en rechts voorbijgestoken 
door het aanbieden van fietsleasings en speed pedelecs en 
duiken er illegaal auto’s op die uitsluitend aan de top worden 
toebedeeld. Daar zouden we beter correcte afspraken rond 
maken. Ik snap ook niet dat lokale besturen elkaar personeel 
mogen afsnoepen met een verschil in de tweede pensioenpijler 
of maaltijdcheques. En dat er nog besturen zijn die ondanks 
de akkoorden met de vakorganisaties nog altijd geen tweede 
pijler hebben.”

MV “Met de oefening die we dit jaar doen, willen we vanuit 
een stambesluit meer duidelijkheid krijgen in een aantal zaken. 
Dat vraagt tijd, er zijn financieel gezien ook wel wat verschillen 
tussen de besturen.” 

CV “Misschien moeten we ons laten helpen door experts 

die met technisch en juridisch onderbouwde voorstellen de 
partijen dichterbij kunnen brengen. Want de tegenstelling 
tussen ons en de minister is niet dat hij volledige autonomie wil 
en wij alles in een blok willen behouden. Zo simpel ligt het niet.”

Ondertussen blijft iedereen zijn gang gaan?
MV “We moeten het tijdspad respecteren en zaken niet 

ingewikkelder maken dan nodig. En om te vermijden dat 
men 300 keer aan tafel moet, willen we graag een voorbeeld 
RPR maken. Besturen die de knowhow niet hebben om een 
modern personeelsbeleid uit te bouwen, kunnen dat als een 
soort draaiboek overnemen. Het idee om experten (uit lokale 
besturen en aanverwante actoren) te betrekken zijn wij 
uiteraard ook zeker genegen.”

CV “We moeten niet enkel een model hanteren dat gevolgd 
kan worden, maar ook een basis opstellen die voor iedereen 
geldt. En hoe beter we de regels omschrijven, hoe minder die 
voor interpretatie vatbaar zijn.” 

MV “We moeten de afdwingbaarheid van regels inderdaad 
helder krijgen. Zonder daarbij te gedetailleerd te worden 
omdat anders de plaatselijke dynamiek over loonvoorwaarden 
verloren dreigt te gaan.”

CV “Ondertussen werden sinds 2008 geen globale 
akkoorden afgesloten. De lokale besturen hadden geen geld 
en stonden niet te springen om akkoorden met de vakbonden 
af te sluiten. Dat zorgde voor spanningen. Tegelijkertijd 
slaagden de sociale partners er wel in om voor de privésector 
interprofessionele akkoorden af te sluiten. Lokale besturen 
onderhandelden dan maar op eigen initiatief. Toch lijkt het me 
beter om te wachten op het sectoraal akkoord.”

MV “Ook over een sectoraal akkoord moeten we helderheid 
krijgen. Waarbij we rekening houden met de verwachtingen 
op het terrein. Vandaag klagen veel besturen bijvoorbeeld over 
de te lange selectieprocedure waardoor ze sterke kandidaten 
kwijtraken. Daar moeten flexibele oplossingen voor komen. In 
de privésector verbeteren cafetariaplannen de verloning. Dat 
element kan ook in het besluit. Rond integratie moeten we 
een positiever beleid voeren, meer inzetten op de persoonlijke 
competenties en motivatie van mensen.”

CV “Sinds 1993 zijn de salarisschalen van het gros van de 
personeelsleden niet aangepast. Daar wordt om gesmeekt. 
Het probleem bij sommige besturen is dat ze te weinig kennis 
hebben van de huidige RPR en van de mogelijkheden die 
daarin nu al aanwezig zijn.” 

DE CONFRONTATIE

“ Wij willen ook 
    vertrekken vanuit 
het akkoord dat 
         al op tafel ligt. 
Helemaal opnieuw 
        beginnen 
is zinloos.”

�   Mieck Vos, kabinetschef van 
minister Bart Somers voor 
Samenleven en Binnenlands bestuur

�   Christoph Vandenbulcke,  
nationaal secretaris lokale en regionale 
besturen voor ACV Openbare Diensten

“ Lokale besturen willen       
      eigen wetten maken   
   zonder beperking  
               door kaders van 
hogere overheden.”

* Onder loonhuis wordt verstaan: de ontwikkeling van een globale, aangepaste baremieke structuur van objectiveerbare verloning,  
met onder meer evenwichten tussen alle functies onderling en het bepalen van de structuur van correcte loonspanningen.
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De stelling is onjuist. Een burn-out 
is werkgerelateerd. Het privéleven 
kan het herstel van een burn-out 
volgens professor Hans De 
Witte wel makkelijker of juist 
moeilijker maken. “Problemen 
thuis kunnen het herstel 
bemoeilijken, terwijl steun thuis 
het herstel van een belastende 
werksituatie kan vergemakkelijken. 
Maar dat is iets anders dan 
zeggen dat de privésituatie 
een burn-out veroorzaakt. 
Dat is pertinent onjuist.”

Het aantal mensen dat met een 
burn-out kampt, stijgt de laatste 
jaren exponentieel. Maar waar ligt 
de oorzaak: thuis of op het werk? 

Inleiding

Conclusie

Klassiek trekken werkgevers de paraplu open. Ze zeggen dat mensen hun 
problemen van thuis meebrengen naar het werk, waardoor ook problemen op het 
werk ontstaan. We vroegen aan Hans De Witte, professor arbeidspsychologie aan 
de KU Leuven of hier een grond van waarheid in zit. 

Verkeerde conclusies
“Bij veel onderzoeken worden vragen gesteld als ‘wanneer ik thuiskom moet ik 
een tijd met rust gelaten worden’ of ‘ik kom moe thuis omwille van mijn werk’. 
Deze stellingen zijn indicaties van burn-out. Men gaat dan de band na tussen deze 
antwoorden en burn-out op het werk, en concludeert dat ‘de thuissituatie een 
burn-out bevordert’. Dat is natuurlijk een foute conclusie: het is het werk dat ons 
thuis moe gemaakt heeft, en niet omgekeerd. Heel wat onderzoekers maken die 
fout. Uit onderzoek weten we dat het vooral omgekeerd is: mensen brengen veel 
meer problemen van het werk mee naar huis dan omgekeerd.”

“Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een burn-out in eerste instantie 
ontstaat door overbelasting op het werk. Mensen gaan veel te lang en veel te 
intensief over de grenzen van hun eigen mogelijkheden. Ze hebben te lang veel 
te hard gewerkt. Een tijdelijke overbelasting op het werk hoeft geen probleem te 
zijn, als je erna voldoende tijd voor recuperatie krijgt en niet te veel uit je reserves 
moet putten. Wie die tijd niet krijgt, raakt uitgeput. En dan ontstaat er op langere 
termijn burn-out. Als je voldoende tussenin kan recupereren, dan zal je minder 
snel een burn-out oplopen.”

Drie factoren
“Uit onderzoek komen drie grote factoren voor een burn-out naar voren. Te veel 
moeten doen in te weinig tijd is de hoofdoorzaak. Op de tweede plaats komt 
emotionele belasting op het werk. Mensen die door hun werk met emotioneel 
zwaarbeladen situaties worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen en 
woonzorgcentra waar op dit moment veel mensen sterven. Een derde oorzaak 
zijn rolconflicten. Die ontstaan wanneer taken tegenstrijdige verwachtingen 
inhouden. Werknemers op personeelsdiensten dienen ervoor te zorgen dat het 
welzijn van werknemers verhoogd wordt, maar moeten tegelijk ook mensen 
afdanken bij reorganisaties. Dat soort rolconflicten zijn verscheurende ervaringen 
die uitputtend kunnen werken.”

“Jobs waarin die drie oorzaken in sterke mate samenkomen, zijn vatbaarder 
voor burn-outs. Wie nu tijdens de lockdown in een kliniek of woonzorgcentrum 
werkt, wordt vaak met deze drie factoren geconfronteerd. En er is te weinig 
tijd voor recuperatie. Dat is erg problematisch en kan het aantal burn-outs op 
termijn verhogen.” 

DE STELLING

JUIST

Het privéleven 

  is de oorzaak 

 van een burn-out

ONJUIST

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Wie? 
Charlotte Van Hijfte en Sarah Withofs 
 

Klant bij?  
VLAIO, Vlaams Agentschap Innoveren 
en Ondernemen, verantwoordelijk voor 
hinderpremies voor bedrijven tijdens de 
coronacrisis.O

ndernemend België zat lange tijd op slot. Heel wat 
winkels moesten de voorbije maanden de deuren dicht 
houden. Ook bij optiekzaak iO. independent Opticians 
Charlotte & Sarah, komen pas sinds 11 mei opnieuw 

klanten over de vloer voor een nieuwe bril of lenzen. “Slechts 
enkele klanten kwamen langs voor een dringende herstelling 
van hun bril. Een service die we sowieso gratis aanbieden, 
dus er is wekenlang geen omzet gedraaid. Gelukkig konden 
we terugvallen op de hinderpremie van de Vlaamse overheid. 
Een vast bedrag om de eerste periode te overbruggen 
en daarna een som per extra gesloten dag. Van zodra de 
aanvraagprocedure voor de hinderpremie mogelijk was in 
maart, was de site van VLAIO onbereikbaar. Waarschijnlijk 
door de grote toevloed aan aanvragen. Daarom hebben wij 
een extra dag gewacht. De aanvraag wees zichzelf uit. Intussen 
hebben we al verschillende stortingen ontvangen. Dat geeft 
ons wat meer ademruimte, maar het compenseert de normale 
omzet niet. We zijn echt tevreden over hoe snel dit allemaal 
geregeld is. Al blijft het natuurlijk gewoon leuker om klanten te 
kunnen helpen en zo je geld te verdienen.” 

“ We hebben de hinderpremie 
van VLAIO heel snel 
ontvangen. Maar het blijft 
natuurlijk leuker om je 
klanten te helpen en zo je 
geld te verdienen.”

DE KLANT
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TEKST
Timothy Puype

Basisschool De Triangel

  Baudelohof, Gent

Donderdag 7 mei 2020

  15u05

FOTOGR AFIE
Thomas De Boever

De basissscholen openden gedeeltelijk 
de deuren op 15 mei. Er kwam heel wat 
bij kijken om alles vlot en veilig te laten 
verlopen. Op basisschool De Triangel in 
Gent werd het lerarenkorps op 7 mei 
gebrieft door de directeur. Daarna maakte 
juf Charlotte Verniers (midden op de 
foto) haar klas klaar voor de leerlingen. 
“De meeste leerjaren splitsen we in twee 
groepen, zodat er voldoende afstand 
is tussen iedereen. Elke groep is een 
‘bubbel’: samen in de klas, samen eten 
en samen spelen. Daarom zijn de pauzes 
voor elke bubbel op een ander moment 
en beginnen de lessen met vijf minuten 
verschil. Leerlingen uit het derde, vierde 
en vijfde leerjaar die extra ondersteuning 
nodig hebben, komen ook naar school. 
Zij vormen een aparte bubbel. En dan zijn 
er nog de opvangbubbels voor kinderen 
van ouders die zelf geen opvang kunnen 
voorzien.”

“Ik ben normaal zorgleerkracht in het 
eerste en tweede leerjaar, maar neem 
bij de heropening een klasje uit het 
tweede leerjaar voor mijn rekening. Het is 
aanpassen, want groepswerken, duowerk, 
actieve lessen … vallen allemaal weg. Als 
ik uitleg wil geven aan een leerling moet 
dat met een mondkapje. Gelukkig mag dat 
af als we vooraan in de klas aan het bord 
staan met voldoende afstand.” 

HET TIJDSTIP
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De verdere ontmanteling en privatisering onder impuls van algemeen 
directeur Johan De Muynck van Zorgbedrijf Antwerpen zal indirect 
gevolgen hebben voor de belastingbetaler. Dat zal het personeel van 
het weinig transparante Zorgbedrijf dus dubbel treffen. 

ZORGBEDRIJF [DEEL 2/3]

L
ezers vroegen zich af waar het voor april 
aangekondigde deel 2 over de perikelen rond 
het ZBA bleef. ‘Of we soms de mond gesnoerd 

waren?’ “Zeker niet”, zegt JAN MORTIER, coördi-
nator Openbare Zorgsector bij ACV Openbare 
Diensten. “Maar de coronacrisis dwong ons om het 
aprilnummer daaraan te wijden. Dat die crisis niet 
voorbij is, zullen we nog enige tijd ondervinden. We 
kunnen daarom niet genoeg hameren op het belang 
van een sterk openbaar aanbod in zorg en welzijn.” 
De crisis kunnen we ook niet los zien van het verhaal 
rond de privatisering van het ZBA.

JM “Er is al zoveel energie verloren gegaan aan de 
herstructurering van het ZBA dat we ons afvragen of 
die wel zin heeft. Het brengt niets bij aan de kwali-
teit van de zorg, integendeel. Een sterk openbaar 
initiatief is noodzakelijk. De personeelstekorten en 
de decennialange onderfinanciering van de woon-
zorgcentra leidden in bepaalde instellingen tot zeer 
schrijnende toestanden. In Brussel staan er nu heel 
wat commerciële woonzorgcentra op de rand van 
het faillissement. Daar heeft men overbruggings-
kredieten nodig.”

Nationaal secretaris lokale en regionale besturen 
CHRISTOPH VANDENBULCKE: “We hebben met zijn 
allen de bankencrisis moeten betalen en nu kijkt 
men opnieuw naar de overheid. Men wil efficiënt 
werken - zo goedkoop mogelijk dus - en fiscaal 
optimaliseren. Maar als het misloopt kijken ze 
allemaal naar de overheid. Bij zo’n privatiserings-
operatie als die van het ZBA schuift men de factuur 
gewoon door naar de belastingbetaler. Wat men in 
heel deze discussie nogal eens wil vergeten: open-
bare diensten zijn er voor iedereen, maar zijn ook 
van iedereen.”

JM “Opmerkelijk is dat die commerciële sector 
nu een groot beroep doet op de overheid. Ze 
willen niet dat de overheid hun jaarrekeningen 
controleert, maar wel dat die hen beschermings-
middelen geeft. Terwijl private instellingen daar 
normaal gezien zelf voor moeten instaan. Ze 

hebben kredieten nodig en vragen ook nog eens 
een garantie voor hun financiering.”

CV “Zolang het goed gaat willen ze werkgever 
spelen, nu het slecht gaat kunnen ze zelfs niet 
instaan voor de bescherming van hun eigen perso-
neel. Een schande.”

De afbouw van statutair personeel
Het personeel van het ZBA is ofwel statutair, 

meestal overgenomen van het OCMW, ofwel 
contractueel. De lonen en vergoedingen zijn 
dezelfde. Er zijn wel heel wat verschillen tussen 
beide stelsels: bij het vakantiegeld, pensioenen en 
vooral de ziekteregeling. Statutairen hebben ziek-
tekredietdagen en worden in die periode aan 100% 
doorbetaald. Contractuelen volgen het systeem 
van de private sector met een gewaarborgd loon 
gedurende 30 dagen en daarna een uitkering door 
het ziekenfonds.

JM “Sinds de oprichting van het Zorgbedrijf 
werven ze geen statutairen meer aan, ook niet in 
de stad Antwerpen.”

CV “Samen met de maatregelen van de Vlaamse 
regering rond de responsabiliseringsbijdragen 
(omdat de pensioenen niet meer gedekt worden 
door contractuele ambtenaren die nu intreden, 
red.) betekent dat het einde van de statutaire 
tewerkstelling. Die beweging werd al eerder ingezet 
in de zorgsector door de grote concurrentie van 
vzw’s en commerciële ondernemingen. Het ZBA 
heeft nog zo’n 735 vast benoemde personeels-
leden in dienst, die destijds werden overgenomen 
van het OCMW Antwerpen. Die personeelsleden 
blijven in dienst van de publiekrechtelijke entiteit 
maar het merendeel wordt ter beschikking gesteld 
van de private entiteit. Natuurlijk behouden die 
personeels leden hun statuut maar ze worden 
daardoor ook op een dood spoor gezet. Want 
bij een sollicitatie naar een andere functie wordt 
vaak geëist om afstand te doen van het statuut. 
Het is alles behalve bevorderlijk voor de sfeer op 
de werkvloer als mensen onder verschillende 

“Een CEO van een publiek 
bedrijf wordt niet betaald 
om ondemocratische 
constructies op te zetten 
waarvan het personeel de 
dupe wordt.”

TEKST
Willem-Jan van Ekert

ILLUSTR ATIE
Xavier Truant
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arbeidsvoorwaarden moeten werken. Voor een 
statutair is het pensioen gelijk aan 75% van wat de 
laatste tien jaar verdiend werd. Voor een contrac-
tuele is dat ten hoogste 60% van het gemiddelde 
over de volledige loopbaan. En dat gemiddelde 
wordt nog eens naar beneden getrokken door de 
eerste jaren waarin men minder verdient.”

JM “Het ZBA kon het zich blijkbaar permitteren 
om afwijkende bepalingen voor het personeel in te 
voeren. Voor OCMW-instellingen geldt bijvoorbeeld 
dat zij het besluit rechtspositieregeling moeten 
volgen. Het ZBA, toen al een verzelfstandigde enti-
teit, maakte een soort cafetariaplan. Daarbij heeft 
het personeel de keuze tussen 6 bijkomende dagen 
verlof of maaltijdcheques en een hospitalisatiever-
zekering. Onregelmatige prestaties vergoedt het 
per prestatie en niet op basis van de 11%-regel die 
gebruikelijk is in de publieke sector.”

CV “Het probleem daarbij is dat hun voor-
stellen rechtsgrond missen. Dat zou in de nabije 
toekomst wel eens nadelig kunnen uitpakken voor 
de contractuelen wanneer eventuele voordelen die 
zij nu hebben, worden afgenomen. Dat is in het 
verleden al gebeurd bij de lokale besturen met de 
maaltijdcheques.”

Behoud van rechten
JM “De overgang van de huidige contractuelen 

naar de private entiteit gaat gepaard met immense 
problemen. Deze personeelsleden behouden in 
principe hun rechten en vallen onder de bepa-
lingen van ‘de overgang van onderneming’, een 
Europese Richtlijn. Wat wordt bedoeld met behoud 
van rechten? Voor ons gaat het niet alleen over de 
rechten op het moment van overgang maar ook 
over toekomstige rechten. Per personeelslid zou 
een vergelijking moeten gemaakt worden tussen de 
evolutie van het openbaar barema en het barema 
van de private sector. Bij overgang worden de 
contractuele werknemers feitelijk ingeschaald in 
het barema van de private sector maar de evolutie 
van de barema’s loopt niet gelijk. Die werknemers 
moeten een supplement krijgen als het barema 
van de private sector lager is. Het is een complexe 
zaak geworden.”

CV “Het probleem is dat er zoveel variabelen zijn 
waarop we geen zicht hebben. Omdat De Muynck 
hierin niet transparant is. Het is dus moeilijk om te 
vergelijken. Dat is zijn zorg ook niet.”

JM “De vooropgestelde structuur van het ZBA 
is bijzonder complex, ook naar overleg want 
per juridische werkgever moet er een aparte 

syndicale overlegstructuur zijn. Het gaat om 
twee (of meerdere) verschillende werkgevers: 
het publiek rechtelijk ZBA, de vzw Zorgbedrijf en 
andere nog op te richten entiteiten met allemaal 
andere loon- en arbeidsvoorwaarden maar waarbij 
het personeel van die entiteiten door elkaar loopt 
op de werkvloer. Publieke en private sector lopen 
dus letterlijk dooreen in het ZBA. In de struc-
tuur die wordt voorzien zijn er zes verschillende 
paritaire comités van toepassing, met elk hun eigen 
loon- en arbeidsvoorwaarden. Wij zijn uiteraard 
voorstander dat de barema’s van de publieke 
sector worden toegepast, inclusief het syndicaal 
statuut. De oprichting van deze vzw is eigenlijk 
een interne privatisering en daarom een publiek-  
rechtelijke entiteit.”

CV “Hierdoor worden heel wat verschillende loon- 
en arbeidsvoorwaarden gecreëerd. Niet alleen 
tussen het personeel van de gewezen publieke 
en de private entiteit, maar ook nog eens in de 
private entiteit zelf. Een kat vindt er haar jongen 
niet in terug. Als de plannen doorgaan wordt 
het een complete chaos, maar misschien is die 
verdeeldheid tussen het personeel juist één van 
de doelstellingen in de verdeel-en-heersstrategie 
van De Muynck. Of wordt het een loonbeleid à la 
tête du client wat blijkbaar nu al het geval is met 
het middenkader. Hij moet ook niet zeggen dat de 
financiële voordelen ten voordele van het perso-
neel zijn. Dat was in het verleden niet zo en zal ook 
in de toekomst niet het geval zijn. We hebben in 
bepaalde woonzorgcentra van het ZBA tijdens de 
coronacrisis ernstige problemen gezien. Hij wordt 
door de belastingbetaler betaald om kwalitatieve 
zorg te organiseren en moet zich daarop focussen. 
Hij wordt niet betaald om allerlei ondemocratische 
constructies op te zetten waarvan het personeel 
de dupe wordt.”

JM “Misschien zullen er bepaalde personeels-
categorieën op vooruit gaan qua barema. Maar om 
te weten of ze er globaal beter van worden, moeten 
we alles in rekening brengen zoals vakantiedagen, 
maaltijdcheques, pensioenen en het onzeker 
statuut. En wat met nieuw personeel? Die zullen in 
de toekomst vaak een lager loon ontvangen. Een 
zorgkundige bijvoorbeeld zal over de ganse loop-
baan 5 à 7% minder verdienen dan nu. Is het op die 
manier dat men personeel wil aantrekken? Door 
hen minder te betalen?” 

In het juninummer deel 3, over de oplossingen die ACV 
Openbare Diensten voorstelt.

ZORGBEDRIJF [DEEL 2/3]

Hoe krijgen 
  we ons land 
                economisch 
    opnieuw 

        op de rails?
TEKST

Eva Hugaerts

IMPACT OP DE ECONOMIE

Nu de economie volop aan het heropstarten is, krijgen we meer en meer de 
rekening van de coronacrisis gepresenteerd. Met meer werklozen, een groter 

gat in de begroting en veel onzekerheid over de nabije toekomst. Komt er 
opnieuw een lockdown, of niet? Geeft de coronacrisis de doodsteek aan 

de globalisering, aan het economische groeidenken, of net niet? We vroegen aan 
drie experten hoe we ons land opnieuw op de rails kunnen krijgen. 
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IMPACT OP DE ECONOMIE

werken op momenten dat het nodig 
is. En waarbij de mensen zelf meer 
kunnen kiezen wanneer ze werken.”

We zitten al met een enorm begrotings-
tekort. Hoe moeten we dat gat dichten de 
komende jaren? 

“We schatten nu dat het begrotingstekort 
oploopt tot 7,5 % van het BBP in 2020. Dat 
tekort is eenmalig. Het is heel zwaar maar 
het is niet structureel. De kosten voor 
de vergrijzing blijven ondertussen wél 
stijgen, net als de andere kosten. Daar is 
eigenlijk maar één oplossing voor: ervoor 
zorgen dat je economie terug op peil 
geraakt. De economie laten groeien en 
zoveel mogelijk mensen doen werken. Als 
bedrijven opnieuw produceren en mensen 
opnieuw aan de slag gaan, dan krijgen de 
overheden opnieuw inkomsten binnen. 
Dan kan je dat gat beginnen dichten.”

Caroline Ven
      Econome en  

CEO van de 
  Blauwe Cluster
“Investeren in  

  onderzoek  
        en innovatie”

Welke kansen biedt deze crisis? 
“Deze crisis biedt een enorme opportu-

niteit om sneller tot een betere structuur 
van onze economie en samenleving te 
komen. Die heropbouw moet gepaard 
gaan met (overheids)investeringen in 
onderzoek en innovatie. Bijvoorbeeld rond 
wonen. We horen al jaren dat we kleiner en 
dichter bij elkaar in steden moeten wonen. 
De lockdown leerde ons dat dit nieuwe 
wonen pas leefbaar is met genoeg natuur 
en publieke ruimte in de nabijheid. Daar 
moet in geïnvesteerd worden. Net als in 
mobiliteit. Sinds de jaren 50 ligt de focus op 
massavervoer. Nu zie je dat we evolueren 
naar een individualistischer mobiliteit. De 
opkomst van de fiets past daarin, maar niet 
iedereen kan zich makkelijk met de fiets 
verplaatsen. Dus moeten we nadenken over 
hoe we op een andere manier individuele 

verplaatsingen via het openbaar vervoer 
kunnen organiseren. Van thuis uit werken zet 
het centralistische idee van bedrijfsvoering 
onder druk, nu we zien dat telewerk en zelfs 
afstandsvergaderen heel goed werken.”

Hoe pakken we dat het best aan?
“Het huidige klimaat vraagt een groot 

Europees Marshallplan dat inzet op twee do-
meinen: de versnelde digitalisering van onze 
samenleving en de Green Deal. Deze twee 
pijlers kunnen ons op concurrentieel vlak 
een enorme voorsprong geven. De overheid 
kan de grote werken trekken. De privésector 
kan daarrond een nieuw economisch 
weefsel doen ontstaan. De Europese 
Commissie had vlak voor de uitbraak van 
de coronacrisis een plan uitgewerkt waarin 
deze twee pijlers sterk naar voren kwamen. 
Vandaag benadrukt Commissievoorzitter 
Von der Leyen de link tussen het op te zetten 
grote Europese noodfonds en deze pijlers. 
Om verder te gaan dan puur een herstel van 
wat was. Door te investeren in onderzoek en 
innovatie, versterk je de economie en dus 
ook de schouders die onze schulden gaan 
moeten dragen.”

Sacha Dierckx
      Wetenschappelijk 

medewerker Denktank Minerva
   “Geen business
as usual,  maar  

               groene en  
     sociale relance”

Hoe geraken we uit deze crisis?
 “Heel veel mensen hebben de voorbije 

maanden een beroep gedaan op onze 
sociale zekerheid, die dat gelukkig kon 
dragen. Laten we het belang van een sterke 
sociale zekerheid na de crisis dus zeker 
niet vergeten. Hoe we die sociale zekerheid 
kunnen versterken, is een opdracht van 
onze overheden, van het middenveld en van 
ons allemaal. Als de economie echt terug 
op gang komt, zijn we met velen die pleiten 
voor een groene en sociale relance. Voor een 
groen investeringsprogramma dat eindelijk 

die andere immense crisis waar we volop in 
zitten aanpakt: de klimaatverandering.”

Wat moet #BeterNaCorona?
“We hebben nu gezien dat er in tijden 

van crisis ook in een complex land als 
België doortastend beleid mogelijk is. Die 
doortastendheid wil ik ook graag terugzien 
bij de aanpak van andere crisissen waar het 
beleid al jaren ondermaats is, zoals armoede 
en de klimaatverandering. We hebben 
aan den lijve ondervonden hoe kwetsbaar 
de globalisering ons maakt. Het is nu het 
moment om na te denken wat er nuttig en 
strategisch noodzakelijk is om in eigen regio 
te produceren, zodat we minder afhankelijk 
worden van één regio of land.”

Wat met het gat in de begroting? Wie gaat 
dat betalen? 

“Een begrotingstekort is niet het grote 
probleem dat we er als maatschappij van 
maken. Wel de interesten die we als land 
betalen op dat tekort. Die interesten staan 
nu historisch laag en dat blijft nog wel even 
zo. Een oplossing om de overheid aan geld 
te helpen is monetaire financiering door 
de Europese Centrale Bank (ECB). Op die 
manier krijgt de overheid geld om alles 
te betalen, wat de noodzaak om verder 
te besparen, vermindert. Verder moeten 
we kijken naar de draagkracht: wie kan 
meehelpen de overheidsfinanciën terug 
op de rails te zetten? Dan hoor je stemmen 
opgaan om de grote vermogens en de grote 
multinationals meer te laten bijdragen. 
Onder de vorm van een tijdelijke crisisbe-
lasting, of op een meer permanente basis. 
Wat we niet opnieuw mogen doen, zoals na 
de crisis van 2008, is de kosten verhalen 
op de sociale zekerheid en op de overheid. 
We hebben de voorbije maanden genoeg 
gezien hoe noodzakelijk een sterke publieke 
dienstverlening en sociale zekerheid zijn. 

Hans Maertens
    Gedelegeerd 
bestuurder bij Voka

“ Zoveel mogelijk  
          mensen  aan  
het werk krijgen”

Voka schat de economische schade 
door de coronacrisis voor België op zo’n 
50 miljard euro. Wat moet er de komende 
maanden gebeuren om de economie op 
de rails te krijgen?

“Je kunt maar uit een dal komen als je 
opnieuw groeit. En die duurzame groei 
wordt gecreëerd door de binnenlandse vraag, 
door de export, en door investeringen van 
de bedrijven en de overheid. We kunnen 
de consumptie maar stimuleren als we de 
gezinsbestedingen op peil houden. Door te 
zorgen dat er zoveel mogelijk mensen aan 
het werk gaan of – als dat niet mogelijk is – 
kunnen genieten van tijdelijke werkloosheid. 
Deze periode zal hoe dan ook gepaard gaan 
met een stijging van de werkloosheid. Al 
naargelang de bron gaat het om 60.000 tot 
100.000 mensen die hun job verliezen. Een 
grote onbekende nu is hoe de consumptie 
zich zal herstellen. Het tweede grote element 
is onze export vrijwaren. Niet makkelijk in 
een internationaal klimaat van toenemend 
protectionisme: kijk naar Trump en de brexit. 
In Europa sluit elk land de grenzen. Een 
Europees Marshallplan is noodzakelijk. De 
open economieën die enorm veel exporteren 
moeten de kar trekken. Het zou niet mogen 
dat die Europese eenheidsmarkt, waar 
we sinds de jaren 60 stap voor stap naar 
gestreefd hebben, teruggeschroefd wordt. 
De derde motor van onze economie zijn de 
bedrijfs- en overheidsinvesteringen. Die 
moeten opnieuw aangewakkerd worden. 
Want de investeringen van vandaag zijn 
de groei van morgen, zijn de winsten van 
morgen en ook de jobs van morgen.”

Wat moeten we anders aanpakken?
“Onze rigide en overgereglementeerde 

arbeidsmarkt. Wij hebben nood aan 
een flexibeler arbeidsmarkt waarbij 
men makkelijker mensen kan laten 
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“De verpleegkundigen 
hebben nu rust nodig, daar

waak ik mee over”
TEKST

Timothy Puype
FOTOGR AFIE
Dries Luyten

M
ilitanten in de zorgsector hebben de 
voorbije maanden een zware strijd 
gevoerd. Eerst om voldoende bescher-
mingsmateriaal te krijgen voor het 

personeel, nu om iedereen de nodige rust te 
gunnen na het hoogtepunt van de COVID-19-
crisis. Wouter Bernaerts is militant en halftijds 
logopedist bij ZNA, dat verschillende zieken-
huizen uitbaat in Antwerpen. “Het was hectisch, 
maar we hebben goede contacten met het ma-
nagement. Die kwamen nu zeer goed van pas.”

Overleg met drie partijen
“We hebben de coronacrisis samen met het 
management constructief aangepakt. De 
vaste meetings vielen weg en we schakelden 
over op crisisoverleg. Ik ben trots op de 
snelle omschakeling van de afdelingen in 
het ZNA. Door niet-essentiële  activiteiten 
stil te leggen, konden we snel capaciteit 
vrijmaken voor de COVID-19-afdelingen. Veel 
collega’s kwamen daardoor zonder werk te 
zitten, anderen werden zwaar overbevraagd. 
Verschillende collega’s zijn uit solidariteit 
bijgesprongen op de drukste afdelingen. Dat 
toont de flexibiliteit van onze medewerkers. 
Een andere uitdaging was meer praktisch: 
onze beschermingsuitrusting. We moesten 
hard zoeken om onze voorraden aan te vullen. 
Militanten werden plots een vragendesk (lacht). 
Maar dat vond ik ook eens fijn om te doen.”
“Ook de heropstart moeten we sterk bewaken. 
Artsen willen de consultaties opnieuw 
opstarten, maar de verpleegkundigen 
zitten op hun tandvlees. Zij verdienen nu 

rust, anders mogen we ons aan een zware 
terugslag verwachten. En dat willen we als 
syndicalisten vermijden. Het is een typische 
ziekenhuissituatie: wij overleggen met de 
directie, maar ook de artsen doen dat. En 
het management neemt dan beslissingen die 
voor beide groepen aanvaardbaar zijn.”

Aanspreekbaar zijn
“Ik ben altijd een voorvechter geweest van de 
mensen op de werkvloer. Tijdens de privati-
sering van de OCMW-ziekenhuizen werd ik 
naar voren geschoven als onderhandelaar. Dat 
was in 2004. Sindsdien ben ik officieel actieve 
afgevaardigde van ACV Openbare Diensten. Ik 
zou voor een volledige vrijstelling kunnen gaan, 
maar ik neem die slechts halftijds op. De andere 
syndicale uren verdelen we over de collega’s. 
Zo kan ik aan de slag blijven als logopedist 
op de revalidatieafdeling en blijf ik voeling 
hebben met wat er speelt op de werkvloer.”

“Na de privatisering moesten twee vakbonds-
afdelingen samenwerken: ACV Openbare 
Diensten en ACV Puls. Want hier werken gedeta-
cheerde en contractuele werknemers samen. De 
samenwerking verloopt heel vlot, dat motiveert 
om je verder te engageren. Ik coördineer nu de 
kernwerking, waarin beide vakbonden verte-
genwoordigd zijn. Dat is best een unieke situatie. 
Door de handen in elkaar te slaan, slagen we 
erin om gelijke voorwaarden te verkrijgen voor 
beide personeelsstatuten, ook voor de nieuwe 
personeelsleden. Want voor hen is er vaak een 
derde statuut met mindere voorwaarden.” 

Zit jij met een probleem dat je wilt aankaarten? Laat het ons weten via nt@acv-csc.be

WOUTER BERNAERTS

 · Functie: Logopedist op de 
revalidatieafdeling van ZNA Sint-Elisabeth. 
Hoofdafgevaardigde voor ACV Openbare 
Diensten en ACV Puls voor het hele 
ziekenhuisnetwerk van ZNA.

 · Leeftijd: 58 jaar
 · Woonplaats: Schilde

DE MILITANT
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Het nieuwe coronavirus slaat meedogenloos toe. Overal ter 
wereld nemen overheden drastische maatregelen. Maar op 
vele plaatsen is er een tekort aan beschermingsmateriaal, 
voedsel, drinkwater en zeep; én is de sociale bescherming 
onbestaand of ontoereikend. Dat maakt de strijd tegen corona 
extra moeilijk.

De voorbije maanden zagen miljoenen mensen hun schamele 
inkomsten wegvallen. Fabrieksarbeiders verloren hun baan. 
Straatverkopers, marktkramers, huishoudhulpen, de miljoenen 
mensen actief in de informele economie ... geen van hen kan 
aan de slag. Gezinnen dreigen om te komen van honger, eerder 
dan van COVID-19.

Omdat de groep mensen in een uiterst kwetsbare situatie 
dagelijks groter wordt, besloten verschillende WSM-partners 
om noodhulpacties op te zetten. Ze organiseren preventie-
campagnes, verlenen medische zorgen en verdelen zeep, 
ontsmettingsalcohol, mondmaskers, handschoenen en 
voedselpakketten. 

De situatie is dringend en uitzonderlijk. WSM besloot daarom 
extra middelen vrij te maken uit het speciale noodhulpfonds, 
om de acties van haar partners te financieren. 

Ook jouw steun is van harte welkom. 
Meer informatie op www.wsm.be

De COVID-19-crisis 
 kent geen grenzen. 

Solidariteit evenmin

Elke maand bedenkt onze columniste  
hoe ze de wereld kan veranderen. 
Soms slaagt ze in haar opzet‚ soms niet.
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Hulp nodig van Megacindy? Laat het haar weten via megacindy@acv-csc.be

COLUMN

ZORGEN G
isteren zag ik plots een verschijning. In de aanpalende 
achtertuin, om precies te zijn. Niets religieus, hoor. 
Maanden coronacrisis hebben mijn spirituele gevoelens 

niet meteen aangewakkerd. Nee, na twee maanden dook 
mijn buurman nog eens buiten op, in zijn enigszins ver-
wilderde achtertuin. In normale tijden is mijn buurman 
een man met geweldig groene vingers. Maar die groene 
vingers hebben de mooie lente helemaal gemist. 

Logisch, want hij is verpleegkundige op de afdeling 
intensieve zorgen van ons lokale ziekenhuis. De voorbije 
maanden bracht hij bijna elk wakend uur daar door. Vanuit 
zijn favoriete tuinzetel bracht hij me kort verslag uit van de 
voorbije weken. Met een vermoeide oogopslag, en een beetje 
bleekjes. De weken van werken op adrenaline beginnen 
zich nu te wreken. Altijd maar doorgaan, niet omkijken, een 
parallel leven leiden van zijn gezin, het was op. Nu wilde 
hij gewoon even in zijn tuin zitten. En straks kwam zijn 
dochtertje weer thuis, die wekenlang bij haar moeder had 
gewoond. Als alleenstaande papa kon hij onmogelijk de zorg 
voor haar en zijn job combineren. In die eerste hectische 
weken van de epidemie had hij zelfs geen tijd gehad om haar 
te missen. Terwijl zij haar papa wel keihard miste, merkte hij 
aan de vele liefdevolle berichtjes tussendoor.

En dan plots, in het besef dat het leven stilaan opnieuw zijn 
normale gang begint te gaan, de tranen. Ondertussen had 
ik nog altijd de groene asperges vast uit onze moestuin 
die ik hem wilde geven, omdat we ze zelf ondertussen 
beu zijn gegeten. Een knuffel dan maar? Dat mag nog 
niet. Het enige dat ik kon doen, was hem uit de grond van 
mijn hart bedanken voor alles wat hij en zijn collega’s de 
voorbije maanden gerealiseerd hebben. Voor Mariette 
uit onze straat onder andere, die na weken intensieve 
zorgen terug thuis kan revalideren van het virus dat haar 
kranige 86-jarige lijf bijna klein had gekregen. Maar 
no pasaran! En ze schudt als vanouds weer dreigend 
met haar tengere vuist als ze zich opwindt over iets uit 
de politiek. Ach, ons terug opwinden over de kleine 
ergernissen des levens, wat kijk ik daarnaar uit! 

VOOR DE ZORGERS

Corona- 
ouderschapsverlof
Het corona-ouderschaps-
verlof is ook toegankelijk 
voor personeelsleden in de 
openbare sector. Alle info en 
voorwaarden vind je op  
acv-openbarediensten.be
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MISSCHIEN WAT VREEMD om terug te 
blikken op een jaartal dat geen enkele lezer 
ooit zal meemaken. Maar het zit zo: zowat 
51 jaar geleden scoorde het Amerikaanse 
duo met een enigszins hoog ‘omen est 
nomen’-gehalte, Zager & Evans, een grote 
hit met het nummer ‘In the Year 2525’. In 
de begindagen van de corona crisis was dat 
nummer meermaals te horen op de radio.

Het opent met een klagerig gezongen 
couplet over de staat van de mensheid. Als 
de mensheid er in 2525 nog is, dan zal het in 
de daaropvolgende millennia niet bepaald 
beter gaan met onze soort. Geen vrolijk lied 

en het van weinig levenslust getuigende 
duo besluit bovendien nog eens ‘doodleuk’ 
met het jaar 9595 waarin de mensheid zal 
uitsterven.

Voor wie zich op basis van deze apocalyp-
tische meezinger zorgen begint te maken 
over de rendabiliteit van het pensioensparen, 
is er goed nieuws. De wereld zal na deze 
crisis helemaal anders worden. We worden 
minder materialistisch, leven gezonder en 
de grote bedrijven zullen eindelijk eens 
belasting in België betalen in de plaats van 
172 miljard naar belastingparadijzen door te 
sluizen. Of zou dat ook pas voor 2525 zijn? 
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