
www.beweging.net              www.cm.be             www.acv-online.bewww.beweging.net              www.cm.be             www.acv-online.bewww.beweging.net              www.cm.be             www.acv-online.be Regionieuws > p. 13

AB
ON

N
EE

jaargang 75 ¬  visie nummer 12
afgiftekantoor brussel x ¬ p910695

volgend nummer op 29 juni 2018

Philip getuigt 
over extreme 

slaapproblemen 

Zware beroepen, deel 2 > p. 14

> p. 10

> p. 6-7

> p. 12> p. 5

> p. 8-9

Philip getuigt 
over extreme 

slaapproblemen slaapproblemen 

Zware beroepen, deel 2 > p. 14

Industriële schoonmakers 
hopen op erkenning 
als zwaar beroep

8.000 extra jobs 
in zorg en welzijn
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‘Topdokter’ Bart Morlion

‘Met een 
pijnprogramma 
kunnen we 1 op de 
2 patiënten helpen’

Hoe blijf je 
lezen als je 
blind wordt?

De Vlaamse regering en de vakbonden hebben een sociaal akkoord gesloten voor de 
private non-profitsectoren. Ze maken  537 miljoen euro vrij om de kwaliteit en het 
aanbod in de sectoren zorg, welzijn, sociale economie en cultuur uit te breiden. Om te 
beantwoorden aan de stijgende zorgvragen komen er in de hele sector 8.000 jobs bij, 
onder andere in de gezinszorg, de beschutte en sociale werkplaatsen, het jongeren-
welzijn, ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Het sociaal akkoord bevat daarnaast 
maatregelen om de hardwerkende personeelsleden in deze sectoren beter te belo-
nen. Het ACV is positief dat er na verschillende acties een akkoord is, al is er nog 
werk aan de winkel op vlak van werkdruk en vorming- en opleidingskansen voor het 
personeel. 

Regio Kempen (Turnhout)
Vrijdag 15 juni 2018Wat moet ik 

weten als 
jobstudent?
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‘HOE IS HET MOGELIJK?’
Elke regering belooft  de armoede structureel aan te pakken, maar er ver-
andert niets. In tegendeel. Ieder jaar worden meer kinderen in een arm ge-
zin geboren. Van 11,38 procent in 2014, het begin van deze legislatuur, naar 
13,76 procent in 2017 met hallucinante pieken boven de 25 procent in een 
aantal steden zoals Antwerpen, Boom , Turnhout, Nieuwpoort, Blankenber-
ge, Oostende, Genk en Maasmechelen. Sta daar gerust even bij stil: 1 op de 4 
kinderen die vandaag in deze gemeenten geboren worden, worden geboren 
in een kansarm gezin.

Schrijnend, alleszins. Verwonderlijk? Helaas niet. Sommige ministers doen 
het omgekeerde van wat nodig is. Armoede moet volgens ons structureel 
worden aangepakt met hogere uitkeringen, betere toegang tot werk, toe-
gankelijke sociale diensten, automatische toekenning van rechten en betaal-
bare woningen. Maar de minister van Werk (N-VA) deed  het omgekeerde en 
schafte de doelgroepkorting voor langdurig werkzoekenden af. De minister 
van sociale economie (N-VA) heeft nauwelijks extra jobs gecreëerd in de so-
ciale economie.  De minister van Wonen (N-VA) heeft verzuimd de huursub-
sidies uit te breiden en asielzoekers en vluchtelingen moeten voortaan drie 
jaar wachten voor ze toegang krijgen tot een sociale woning. Federaal werd 
de btw op elektriciteit verhoogd van 6 naar 21 procent, en de koopkracht 
werd on hold gezet door een indexsprong. Dan mag het toch niet verwonde-
ren dat de armoede stijgt?

Maar de legislatuur is nog niet voorbij. Er is nog een jaar de 
tijd om structureel in te grijpen: meer jobs in de sociale 
economie, herinvoeren van de doelgroepkorting voor de 
aanwerving van langdurig werkzoekenden,  versterken 
van de huursubsidie, sterkere begeleiding van mensen 
in armoede zodat ze hun situatie kunnen verbeteren. En 
last but not least, het optrekken van de leeflonen en mini-
mumuitkeringen tot op het niveau van de Europese 
armoedegrens. Waar wachten ze op? 

Het blijft onaanvaardbaar dat er zoveel kinderen 
in armoede opgroeien in ons rijk en welvarend 
land. De armoede aanpakken is ook de onge-
lijkheid tussen arm en rijk aanpakken met een 
betere verdeling van de welvaart, met een 
rechtvaardige belasting op alle inkomens, 
met een betere fraudebestrijding.

Peter Wouters
Voorzitter beweging.net

 

Laat ons eerst even terugblikken. Wat 
was in de voorbije twintig jaar de 
grootste verdienste van het 
Kinderrechtencommissariaat?
Bruno Vanobbergen: ‘Vroeger dacht men 
bij kinderrechten vooral aan jeugdzorg 
en onderwijs. Dankzij het Kinderrechten-
commissariaat groeide het besef dat er 
ook buiten die domeinen aandacht moet 
zijn voor de rechten van kinderen en jon-
geren. Kinderen en jongeren komen ten-
slotte overal. Ze komen in contact met art-
sen en ziekenhuizen, met de politie, 
sommige kinderen leven jammer genoeg 
op straat, worden geconfronteerd met ar-
moede. We hebben de blik dus kunnen 
verruimen.’

Misschien denken veel mensen bij kin-
derrechten meteen aan de ontwikke-
lingslanden. Maar ook bij ons is het 
dus belangrijk om er aandacht voor te 
hebben?
‘Je kan de situatie van kinderen en jonge-
ren in Vlaanderen natuurlijk niet vergelij-
ken met die van jongeren in Syrië of enke-
le Afrikaanse landen. Veel van onze 
Vlaamse kinderen hebben het goed. Ze 
groeien op in een stabiele thuissituatie, 
voelen zich in hun sas op school en bij hun 
vrienden. En als het even tegenzit, kunnen 
ze terugvallen op volwassenen die hen 
troosten en begeleiden. Dat wil niet zeg-
gen dat er hier geen maatschappelijk 
kwetsbare kinderen leven. En hoewel kin-

‘Kinderrechten zijn vandaag
nog altijd geen luxeproduct ’

Bruno Vanobbergen over 20 jaar Kinderrechtencommissariaat

 u Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen neemt het ook op voor kinderen van woonwagenbewoners.  ‘Ik ontmoette kinderen die al anderhalf jaar niet meer naar school waren geweest.’

Vandaag denken artsen beter na over hoe ze met kinderen en jongeren 
communiceren. En ook jeugdrechters doen inspanningen om een kind-
vriendelijke taal te spreken. Dat is onder meer de verdienste van het 
Kinderrechtencommissariaat, dat vandaag zijn twintigste verjaardag 
viert. Bruno Vanobbergen, sinds 2009 de Vlaamse kinderrechtencommis-
saris, kijkt even achterom maar vooral vooruit.

Pensioen
Als 75-jarige gepensioneerde had ik me deze laatste levensfase toch anders 
voorgesteld. Mensen met 43 jaar dienst en meer mogen geen tegenslag hebben 
of ze komen ook in de armoede terecht. Ik ga het dan ook kort houden: Wanneer 
wordt er een georganiseerde optocht gepland voor ons? Of moeten wij mond-
dood blijven?
••• Anita Goovaerts, Hombeek 

Solidariteitsfonds
Dat het manna van de topverdieners niet tot bij de basis geraakt bewijst on-
der meer de banksector. Daar geven ze elkaar in groep een fikse opslag, tot 1,5 
miljoen euro per bestuurder. Op hetzelfde moment worden honderden filialen 
gesloten en de eigen klanten krijgen zo goed als geen intrest. Je moet maar 
durven, het lijkt wel stelen van de brave man. De kosten van de bankencrisis zou 
men nu deels moeten terugvorderen met een serieuze solidariteitsbijdrage. Mijn 
voorstel: richt een solidariteitsfonds op waarin elke Belgische grootverdiener 
een serieuze bijdrage levert. Met dit geld kan men het jaar rond telkens weer de 
mismatchen in onze samenleving aanpakken.
••• Naam en adres gekend bij de redactie

UW GEDACHT

Kwb vzw zoekt 
• Educatief medewerk(st)er M/V/X, 

regio West-Vlaanderen Noord
Voltijds – onbepaalde duur - thuiswerk met afdelingsbegeleiding in 
het noorden van West-Vlaanderen - Meer info : www.kwb.be

VACATURE M/V
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der- en jongerenrechten natuurlijk voor ie-
dereen gelden, vind ik het logisch dat we 
aan hen veel aandacht geven. Denk maar 
aan de kinderen die in de jeugdzorg ver-
blijven, kinderen die defi nitief uitgesloten 
worden van school, die in contact komen 
met een jeugd- of familierechter of met de 
politie. Drie jaar geleden vroegen we bij-
voorbeeld extra aandacht voor de ongeveer 
700 kinderen van woonwagenbewoners. 
Door een gebrek aan residentiële woonwa-
genterreinen verhuizen zij voortdurend. 
Ik heb kinderen ontmoet die al anderhalf 
jaar niet naar school waren geweest. Ook 
de toegang tot gezondheidszorg en het slui-
ten van vriendschappen is voor hen heel 
moeilijk. Ik vind het dan evident dat we 
daar extra aandacht voor vragen, ook al is 
dat een kleine groep. Als we voor de dak- 
en thuisloze kinderen en kinderen zonder 
papieren aandacht vragen, is dat om de-
zelfde reden.’ 

Er is dus nog werk aan de winkel?
‘Kinderrechten zijn vandaag jammer ge-

‘Kinderrechten zijn vandaag
nog altijd geen luxeproduct ’

Bruno Vanobbergen over 20 jaar Kinderrechtencommissariaat

noeg nog geen luxeproduct. Ook al is er 
meer aandacht voor kinderrechten, het 
aantal kinderen en jongeren dat problemen 
ervaart of in moeilijkheden zit, is niet sys-

 u Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen neemt het ook op voor kinderen van woonwagenbewoners.  ‘Ik ontmoette kinderen die al anderhalf jaar niet meer naar school waren geweest.’

tegratie van de groep mensen op de vlucht 
en de jongeren die op hun achttiende de 
jeugdhulp verlaten en er alleen voor ko-
men te staan. Daarnaast geven steeds meer 
studies de impact van fi jn stof weer op de 
ontwikkeling van kinderen. Dan rijst bij-
voorbeeld de vraag waar je scholen moet 
inplanten. Voor die vraagstukken moeten 
we ook bij het Kinderrechtencommissari-
aat aandacht hebben. Net als voor diversi-
teit. Hoe wapenen we onze kinderen tegen 
racisme? En ten slotte zullen ook nieuwe 
gezinsvormen tot nieuwe vragen leiden. 
Een toenemend aantal kinderen groeit op 
in meer dan één gezin. Wie heeft dan wel-
ke rechten? En wat als je het kind bent van 
een draagmoeder? Of als je via interlande-
lijke adoptie hier opgroeit? Deze kinderen 
zullen zich vragen stellen: wie ben ik, wie 
zijn mijn ouders, hoe zit mijn gezin in el-
kaar en wat zijn mijn rechten? We weten 
dus wat gedaan.’

Amélie Janssens

WAT DOET HET KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT?
Het Kinderrechtencommissariaat is een 
paraparlementaire instelling van het 
Vlaams Parlement. De opdracht situeert 
zich op twee sporen.

Ombudsdienst voor kinderen 
en jongeren
Als kinderen en jongeren in hun rech-
ten geschonden zijn, als ze vastlopen, 
kunnen ze contact opnemen. Dan doet 
het Kinderrechtencommissariaat aan 
klachtenonderzoek, bemiddeling, ge-
ven ze informatie, verwijzen ze door. In  

de praktijk nemen ook  veel ouders, 
grootouders en professionals (leer-
krachten, jeugdadvocaten, artsen, 
CLB’s, jeugdhulp) contact op. 

Advies aan Vlaams Parlement 
Vanuit de ombudsfunctie wijst het op 
structurele knelpunten. En ook op 
vraag van het parlement wordt advies 
verleend, over alle mogelijke thema’s en 
regelgeving die voor kinderen en jonge-
ren van belang is. Maar het Kinderrech-
tencommissariaat probeert ook zelf 

proactief thema’s op de politieke en 
maatschappelijke agenda te krijgen. 

 ✔ Het Kinderrechtencommissariaat 
contacteren met een concrete 
vraag of klacht kan via de klach-
tenlijn op 0800 - 20 808 of klach-
tenlijn@kinderrrechten.be. Meer 
algemene vragen richt je naar 
kinderrechten@vlaamsparle-
ment.be

Kinderen en jongeren 
geven zelf aan dat ze 
volledig en volwaardig 
geïnformeerd willen 
worden.

Bruno Vanobbergen, 
kinderrechtencommissaris

tematisch gedaald. Als je bijvoorbeeld 
kijkt naar de kansarmoede-indicator van 
Kind en Gezin, is de armoede bij kinde-
ren en gezinnen net fel gestegen. Het aan-
tal kinderen en jongeren in verontrusten-
de opvoedingssituaties is de laatste 
vijftien jaar duidelijk toegenomen. De 
jeugdhulp wordt geconfronteerd met 
meer complexe dossiers. En steeds meer 
jongeren hebben het moeilijk om aanslui-
ting te vinden op school en verlaten het 
onderwijs zonder diploma. Kinderrech-
ten hebben wel overal ingang gevonden, 
maar we blijven met een aanzienlijke 
groep kinderen en jongeren zitten die met 
grote problemen geconfronteerd worden. 
Problemen die vandaag een impact heb-
ben op hun leven maar die dat ook op lan-
ge termijn zullen hebben. We moeten dus 
gepassioneerd, bijna obsessief, met kin-
derrechten bezig blijven.’

Waar liggen volgens u de grootste uit-
dagingen voor de toekomst?
‘Algemeen gesproken moeten beroeps-
krachten die met jongeren in contact ko-
men beter met hen leren communiceren. 
Dat moet dus in de opleidingen zitten. Een 
jeugd- en familierechter moet met een 
twaalfjarige kunnen spreken. Een arts 
moet duidelijke informatie kunnen over-
brengen, ook al gaat het soms om een pijn-
lijke of gevoelige boodschap. Kinderen en 
jongeren geven zelf aan dat ze volledig en 
volwaardig geïnformeerd willen worden. 
Kijken we naar meer specifi eke domei-
nen, dan denk ik aan armoede, diversiteit, 
duurzame ontwikkeling en de nieuwe ge-
zinssamenstellingen. Op vlak van armoe-
de moeten we dingen meer structureel 
aanpakken: de woonproblematiek, de in-
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Iedereen op de fiets

• Application Server Engineer 
• HR business partner 
• Expert boekhouder 
• Organisatieadviseur 
• Facilitator E-gezondheidszorg 

Schaarbeek, onbepaalde duur, voltijds

Meer info: www.cmjobs.be 

VACATURE M/V
Intersoc Werkvakanties
Vrijwilligers gezocht voor juni en juli

We onderbreken onze culturele rondreis om even tot rust te komen in 
viersterrenhotel Sandy Beach in Albena, op 100 meter van het strand. 

Bulgarije, parel van de Zwarte zee

Boek snel via 070 233 119 of www.intersoc.be

15-daagse cultuur- en verwenvakantie

We zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die voor tien dagen 
willen helpen in een van onze hotels in Tsjechië of Zwitserland. Je kan 
er onder andere aan de slag als afwasser, restaurantmedewerker of 
schoonmaker.

Prijs en periode
Van 27 augustus tot 10 september 2018 voor 1 399 euro. De toeslag 
voor een single kamer bedraagt 224 euro.

Kriebelt het om mee te gaan? Ga naar onze website 
www.intersocwerkvakanties.be of bel ons op 02 246 47 34.

In ruil voor je inzet voorzien wij vervoer naar en van onze hotels en 
verblijf in all-informule. De prachtige omgeving waarin je terecht 
komt en de vriendschappen die je onvermijdelijk zal sluiten, krijg je er 
bovenop. 

Bewonder de culturele trekpleisters van Bulgarije tijdens deze rondreis. 
We verkennen o.a. de hoofdstad Sofia, het Rilaklooster omgeven door 
bergen, het oude museumstadje Nessebar en het stadje Plovdiv met 
een prachtig amfitheater.

Klein geluk 
voor mantelzorgers

Mantelzorger zijn vraagt veel tijd en 
energie. Om dat vol te houden, moet 
de mantelzorger ook aan zichzelf 
denken. Het boek Klein geluk voor de 
mantelzorger in Vlaanderen geeft in-
spiratie. Deze gids van Samana bevat 
praktische tips en adviezen om te 
ontspannen en goed voor jezelf te 
zorgen. In het boek lees je ook her-
kenbare verhalen. Op 23 juni is het 
Dag van de Mantelzorg. Doe jezelf of 
een andere mantelzorger dit Klein ge-
luk cadeau. Je kunt het boek bestellen 
bij Samana. Het kost 15 euro (+ 2 eu-
ro verzendingskosten). CM-leden 
krijgen 2 euro korting. 

 ✔ www.samana.be/klein-geluk
Tel. 02 246 47 00

Test de schoolstraat

Meer zuurstof in de schoolomgeving. 
Dat is het doel van de campagne 
Paraat voor de schoolstraat, die Vlaams 
m inister va n Onder w ijs Hilde 
Crevits lanceert. Vooral het verkeer 
bezoedelt de lucht aan de school-
poort. De campagne roept scholen, 
ouders, leerlingen en gemeenten op 
om in de schoolomgeving een school-
straat in te richten en uit te testen. 
Een schoolstraat is een straat die aan 
het begin en het einde van de school-
dag gedurende een tijdje wordt afge-
sloten. 

 ✔ www.paraatvoordeschoolstraat.be

Na 71 bloed blijven geven

Ook na 71 jaar mag je nu bloed geven. 
Minister van Volksgezondheid Maggie 
De Block maakt komaf met de leeftijds-
beperking voor bloeddonatie. 8 000 
gekende donoren die onder de oude re-
gelgeving hadden moeten stoppen, 
kunnen bloed blijven geven. Wil je na 
71 bloed, plasma of bloedplaatjes blij-
ven doneren, dan moet je voor je 66ste 

wel al eens bloed hebben gegeven. De 
laatste donatie mag niet langer dan 
drie jaar geleden zijn. Door het afschaf-
fen van de leeftijdsgrens worden per 
jaar 15 000 donaties extra verwacht. 
Het Rode Kruis kan, ongeacht de leef-
tijd, wel altijd beslissen dat iemand 
niet geschikt is. 

KNIPSELS

Blijf bewegen, ook als je 
lichaam tegensputtert
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 u Karl Deroover: ‘De fi ets geeft beweging en vrijheid.’

Om meer pijnpatiënten en 
mensen met een chronische 
ziekte aan het bewegen te krij-
gen, organiseren de Vlaamse 
Pijnliga en Samana infosessies 
over het gebruik van de elek-
trische fiets. Fervent fietser 
Karl Deroover (59) is alvast 
enthousiast. ‘Ik zou iedereen 
aanraden om te fietsen. Elk 
ritje doet mij deugd.’

Karl Deroover heeft nooit een 
rijbewijs gehad. Hij lijdt 
aan epilepsie. Dat maakt 
autorijden onmogelijk. 

Maar het houdt hem niet tegen om het 
land te doorkruisen. ‘Ik ga jaarlijks op 
fi etsvakantie. En elke dag fi ets ik naar 
het werk. Mijn trein is nooit te laat’, 
lacht Karl. ‘Gevaarlijk vind ik het niet. 
Epilepsieaanvallen heb ik al gehad tij-
dens het fi etsen, maar meestal op rustmo-
menten.’
Karl maakt voorlopig gebruik van een ge-
wone fi ets, maar een elektrische fi ets klinkt 
aanlokkelijk. ‘Vooral om wat snelheid te 

maken. Naar het werk is het 15 kilometer 
fi etsen, dat is nog net te doen met een gewo-
ne fi ets. Maar voor langere afstanden zou 
een elektrische fi ets wel handig zijn: min-
der zware inspanning voor meer resultaat.’ 

Aangepaste fiets
Mensen met een chronische ziekte 
en pijnpatiënten kunnen de 
infosessie Iedereen op de fi ets volgen. 
Ze krijgen informatie over het 
belang van beweging en een 
overzicht van elektrische fi etsen en 
andere aangepaste fi etsen. Wie voor 
het eerst met een elektrische fi ets 
rijdt, kan wat praktische tips 
gebruiken: waarop moet je letten, 
welk onderhoud vergt zo’n fi ets, 
welke fi ets koop je het best …  
Deskundigen van Thuiszorgwinkel 
en Pasar begeleiden de sessie. Iedere 
deelnemer krijgt bovendien de kans 
om met een elektrische fi ets te 
rijden.

Rusten is goed, 
bewegen is beter
‘Een elektrische fi ets zorgt ervoor dat 
het lichaam minder snel belast wordt’, 

zegt kinesist Yannick Tobbackx. Dat is 
erg belangrijk voor pijnpatiënten en men-
sen met een chronische ziekte. ‘Je wil niet 
dat iemand na een fi etsritje daar de dag er-
op voor moet boeten, en door pijn en over-
vermoeidheid een hele dag aan bed gekluis-
terd is.’ 
Tijdens de infosessies licht Tobbackx  toe 
hoe een chronische ziekte en pijn inwerken 
op je zenuwstelsel. ‘Dat is helemaal in de 
war: je zenuwstelsel reageert sneller en he-
viger op allerlei prikkels. Vóór je dan meer 
gaat bewegen, is het belangrijk dat je dat in-
zicht hebt.’ Verder volg je het best een sche-
ma. ‘Zo vermijd je dat je op een goede dag te 
veel inspanning levert en op slechte dagen 
alleen maar rust neemt. Rusten is goed, 
maar regelmatig bewegen is beter’, bena-
drukt Tobbackx.

Marjolein Cuvelier

• Dinsdag 19 juni, 19 uur 
Sporthotel, Zuiderlaan 14, Gent
• Donderdag 21 juni, 14 uur 
zorgverblijf Hooidonk, 
Langestraat 170, Zandhoven
• Vrijdag 22 juni, 10.30 uur 
Hengelhoef, Tulpenlaan Houthalen
• Dinsdag 26 juni, 19 uur 
CM gebouw, Platte Lostraat 541, 
Kessel-Lo

Info en inschrijvingen:
Deelnemen is gratis. 
Vooraf inschrijven.

Vlaamse Pijnliga
Iedereen op de fi ets
Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel
02 246 57 14
vlaamsepijnliga@samana.be 

WANNEER INFOSESSIES IN JOUW REGIO?
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Blinde en slechtziende mensen al tien jaar welkom in LuisterpuntbibliotheekIedereen op de fiets

‘Nu lees ik zelfs meer dan vroeger’
Caroline Demeulenaere is slecht-
ziend, maar dankzij de Luister punt-
bibliotheek kan ze blijven genieten 
van een goed boek. Die bib vol luis-
terboeken blaast dit jaar tien kaars-
jes uit. ‘Op mijn smartphone lees ik 
wel twintig boeken per maand’, 
getuigt Caroline. 

Caroline Demeulenaere (58) uit 
Lauwe was pas 40 geworden 
toen haar zicht snel achteruit 
ging. ‘Het begon met nacht-

blindheid. ’s Avonds met de auto rijden zat 
er niet meer in. Mijn huisarts gaf het ver-
dict, retinitis pigmentosa.’

Caroline lijdt aan een erfelijke ziekte van 
het netvlies waarbij het gezichtsveld 
steeds beperkter wordt. ‘In mijn geval zou 
ik er geleidelijk aan, na 35 of 40 jaar, hele-
maal blind van kunnen worden’, zegt 
Caroline. Ze kent de effecten heel goed: 
haar oudste broer heeft de ziekte al van 
jongs af aan. Nog een andere broer kreeg 
onlangs ook de diagnose.

‘Mijn broers zijn mijn grote voorbeeld. 
Mijn oudste broer is intussen blind, maar 
kan nog alles: van dakwerken tot compu-
ters ontmantelen. Net zoals hij ben ik al-
tijd positief in het leven blijven staan. Ook 
toen ik moest stoppen met werken. Het le-
ven staat niet stil en ik heb mij kunnen 
aanpassen. Voor blinden en slechtzienden 
bestaan er eigenlijk heel veel voorzienin-
gen en daar ben ik dankb aar voor.’

Uren leesplezier
Luisterpuntbibliotheek of kortweg Luister-
punt is een van die voorzieningen. ‘Ik heb 
altijd graag gelezen en vond het heel erg 
dat ik geen boek of tijdschrift meer kon 
vastnemen. In een gewone bibliotheek kan 
ik op zoek naar grootletterboeken, maar 

dat voelt aan als lezen zoals de kinderen 
van het eerste leerjaar. Met mijn vergro-
tingsmachine kan ik nog een brief ontcij-
feren, maar ontspannend een roman lezen, 
dat is iets helemaal anders.’

‘Via mijn broers leerde ik Luisterpunt ken-
nen, een bibliotheek met meer dan 25 000 
luisterboeken. We hebben ons samen ge-
registreerd, volledig gratis. Het is heel 
makkelijk om een boek aan te vragen. Die 
download ik dan op mijn smartphone. Ik 
kan de boeken versneld of vertraagd laten 
afspelen.’

‘Niet enkel romans kunnen we opvragen. 
Ook kookboeken zag ik al de revue passe-
ren. En een keer per maand krijgen we een 
tijdschrift van Luisterpunt, Knetterende Let-
teren, waar ik vijf uur aan lees.’ Caroline 
kijkt op van haar uitspraak. ‘Gek dat ik dat 
zo zeg: ik lees in uren nu, niet meer in pa-
gina’s (lacht).’

Moord en romantiek
‘Meestal lees ik in de zetel, met mijn smart-

phone op luidspreker. Maar met mijn oor-
tjes in kan ik overal lezen. Op een bankje 
aan zee, tijdens een terrasje, bij een korte 
wandeling. Altijd heb ik een goed boek op 
zak.’

‘Ik heb een heel brede smaak. Van thrillers 
tot domme romantische boeken. Ook 
waargebeurde verhalen en non-fi ctie over 
moordzaken, van Kennedy tot de parachu-
temoord, lees ik graag. Eigenlijk lees ik nu 
nog veel meer dan vroeger. Soms tot twin-
tig boeken per maand!’

Sarah Vandoorne

 ✔ Heb je een leesbeperking (blind, 
slechtziend, MS, afasie of dyslexie) 
en wil je luisterboeken gratis aan-
vragen? Of ben je geïnteresseerd 
om boeken in te lezen? 
Dan kun je terecht 
bij Luisterpunt via 02 423 04 11 
of info@luisterpuntbibliotheek.be.

Eén op de tien patiënten op intensieve zorg wordt 
te lang in leven gehouden. Zo toont een studie 
van UZ Gent en UGent aan, waar de krant De 
Standaard over berichtte. Alle goede bedoelin-
gen ten spijt, een behandeling maakt mensen 
niet altijd beter.

Jammer genoeg is dat geen nieuwe vaststelling. 
Jarenlang heb ik als verpleegkundige gewerkt 
in verschillende Brusselse ziekenhuizen. Ik 

herinner mij nog altijd een oudere dame die 
leed aan kaakkanker in een vergevorderd 
stadium. Er werd beslist om toch nog een 
huidtransplantatie uit te voeren. Zonder 
resultaat. De nieuwe huid stierf af en de 
vrouw leed nog meer pijn dan voor de 
operatie. Kort daarna is ze overleden.

Als verpleegkundige voelde ik mij toen 
onmachtig. Was dat de zorg die deze 

vrouw voor ogen had? Zo’n ingreep uitvoeren, 
wetende dat de kans groot is dat de uitkomst ne-
gatief zal zijn, heeft niets meer te maken met 
goede zorg. 

Ik probeer mij in te beelden hoe het anders had 
kunnen verlopen. Stel je eens voor dat we toen 
met alle zorgverstrekkers, de arts, maar ook 
verpleegkundigen of psychologen, ja zelfs de 
ethicus, samen rond tafel waren gaan zitten om 
de situatie van die dame te bespreken. Dat we 
als team in overleg zouden gegaan zijn met de 
patiënte, mantelzorgers en familieleden. Zou-
den we dan ook tot die ingreep overgegaan zijn?
De kans is klein. Want hadden we samen over-
legd, dan zouden we niet alleen vanuit medisch 
perspectief gekeken hebben, maar ook vanuit 
zorgperspectief. En dat is breder dan de louter 
curatieve benadering. Gezondheid gaat namelijk 
over veel meer dan alleen de fysieke component. 

Gezondheid heeft evenveel te maken met kwali-
teit van leven en  zingeving.
Het is pijnlijk om zoveel jaar later vast te stellen, 
dat er zo weinig vooruitgang geboekt is. Nog al-
tijd ligt de focus in onze gezondheidszorg te veel 
op medisch handelen. Willen we onze zorg naar 
een hoger niveau tillen, dan moeten we anders 
naar gezondheid kijken. Laat zorg vertrekken 
vanuit multidisciplinaire teams, met en rondom 
de patiënt. Artsen, verpleegkundigen en ieder-
een die bij de zorg betrokken is, moeten er op 
gelijke voet met elkaar in debat kunnen gaan. 
Pas als we erin slagen om vanuit de verschil-
lende perspectieven tot een gedragen oplossing 
te komen, kan er sprake zijn van ethische zorg. 
Communicatie is de sleutel tot succes. In plaats 
van door te behandelen, moeten we doorpraten.

Luc Van Gorp,
Voorzitter CM
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 u Caroline Demeulenaere: ‘Met mijn smartphone lees ik overal.’

‘Inlezen met kleur in 
mijn stem’

Vrijwilligers van Blindenzorg 
Licht en Liefde en Transkript le-
zen de luisterboeken van Luister-
puntbibliotheek in. 

Hilde Groeninck neemt al vijfen-
twintig jaar plaats in een studio in 
Zellik. ‘Twee voormiddagen per 
week zit ik in de studio. Ik noem het 
een bokaal, ik kan me er afzonderen 
van de wereld en helemaal opgaan 
in een boek.
Voor mij is het een nuttige vrijetijds-
besteding. Ik ben chronische pijn-
patiënt en speelde vroeger amateur-
theater. Toen ik niet meer naar de 
repetities kon en mijn werk kwijt 
raakte, klopte ik aan bij Transkript. 
Ik legde een stemproef af en kon er 
aan de slag als vrijwilliger. Zo kan 
ik iets betekenen voor anderen.
Ik besef heel goed dat ik lees voor 
blinde en slechtziende mensen. Ik 
leg steeds veel kleur in mijn stem. 
Zo praat ik in mijn gewone leven 
ook. Dat maakt het plezant voor de 
toehoorder.’
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Patiënten komen altijd op 
verwijzing van een arts 
naar de pijnkliniek.

‘Ernstige pijn verbijten is voor niets nodig. Het verhoogt de kans op chronische 
pijn.’ Professor Bart Morlion (54), bekend van de reeks Topdokters, behandelt pati-
enten in het pijncentrum van UZ Leuven. Zelden met spuiten zetten, wel met een 
pijnprogramma in groep. ‘Om patiënten hun pijn te doen vatten.’

Wat is chronische pijn?
Prof. Bart Morlion: ‘Als de pijn langer dan drie 
maanden aanhoudt, spreken we van chronische 
pijn. Dat is een internationale richtlijn. Al is het 
best mogelijk dat een patiënt na drie maanden 
nog altijd met acute pijn zit. Evengoed kan een 
patiënt na een ingreep al chronische pijn krij-
gen. Pijn wordt omschreven als een onplezieri-
ge, zintuiglijke en emotionele ervaring. Een 
subjectieve ervaring dus, wat objectief meten 
moeilijk maakt.’ 

Hoe meet je pijn dan?
‘Er bestaat geen machientje dat een nauwkeu-
rige pijnscore weergeeft. Er zijn wel toestellen 
die de gevolgen van pijn in het lichaam regis-
treren. Maar we missen die onplezierige ge-
waarwording.’

‘Een methode om pijn te vatten, is de patiënten 
zelf hun pijn te laten inschatten op een schaal 
van 1 tot 10. Bij amputatie van je been zonder 
narcose geef je 10. Acute pijn is zeer gevoelig 
voor verandering. Als je een pijnstiller geeft, zal 
de score duidelijk lager worden. Dat is niet het 
geval bij chronische pijn. Dan krijg je altijd zeer 
hoge scores. Bij chronische pijn gaan we ook al-
tijd na wat de invloed is op het dagelijkse leven. 
Hebben de patiënten nog sociale contacten? Oe-
fenen ze hun job nog uit? Hoe is het met hun 
slaap gesteld? Daar leren we veel uit.’  

Bestaan er verschillende soorten pijn? 
‘We maken een onderscheid in pijn. Als je met 
een hamer op je vinger slaat, spreken we van 
auw-pijn of waarschuwingspijn. Bij pijnlijke 
knieën als gevolg van artrose bijvoorbeeld gaat 
het om weefselpijn. Het is een reactie op ontste-
kingen door beschadiging van het weefsel. 
Maar bij diabetespatiënten die klagen over pijn-
lijk brandende voeten, zijn de zenuwen aange-
tast. Zij hebben af te rekenen met zenuwpijn. 
Wanneer pijn zich over het hele lichaam mani-
festeert zonder dat er iets fout is in het lichaam 
zelf, hebben we het over chronisch wijdver-
spreide pijn.’ 

Vanwaar komt wijdverspreide pijn?
‘Een oorzaak is niet te vinden. Wel bestaat er 
een verband met gemoedsstoornissen. Bij angst 
en depressie is er een tekort aan bepaalde stof-
fen in je brein. En net die stoffen zijn nodig om 

je pijndrempel in balans te houden. Anders ga 
je reageren op prikkels die absoluut onschade-
lijk zijn. Dan werkt je pijnsysteem niet goed. 
Vergelijk het met de alarminstallatie in je huis 
die afgaat als er een vlieg voor het oog van de 
sensor komt. De vlieg gaat niet met je juwelen 
aan de haal en is compleet ongevaarlijk. Je 
alarminstallatie is te gevoelig afgesteld, net als 
het pijnsysteem bij chronische pijnpatiënten. 
Pijnprikkels worden bij hen veel sterker over-
gedragen en uitvergroot.’

Wat doet pijn met een mens? 
‘Chronische pijn haalt het leven van mensen 
overhoop. Ze worden ongerust, willen de diag-
nose kennen. Chronische pijnpatiënten gaan 
zich meer isoleren, dreigen hun job te verliezen 
en verzeilen vaak in relationele problemen. Je 
ziet hun karakter veranderen. Ze gaan alles wat 
gebeurt negatief uitvergroten. Pijn verstoort de 
slaap met vermoeidheid en concentratieproble-
men tot gevolg. Bewegen schiet er helemaal bij 
in. Dat is nefast voor de verdere ontwikkeling 
van chronische pijn. Mensen worden ook 
kwaad. Op zichzelf, op hun lichaam dat hen in 

de steek laat. Ze maken een rouwproces door. 
Vroeger ging alles goed en nu kan ik niets meer. Ook 
hun omgeving en zorgverleners krijgen het 
hard te verduren. Als je mijn job wil doen, moet 
je wel wat kunnen slikken.’ 

Zoeken pijnpatiënten snel hulp?
‘De weg naar de pijnkliniek wordt sneller ge-
vonden dan vroeger. Maar dat is niet altijd een 
goede zaak. Pijnpatiënten moeten niet allemaal 
naar de pijnkliniek komen. Chronische pijn 
moet veel vroeger door andere zorgverleners 
mee aangepakt worden. Daartoe is het belang-
rijk om de eerstelijnszorg laagdrempelig verder 
uit te bouwen met psychologen en coachen.’

‘Nog een grote generatie zorgverleners is opge-
leid vanuit het genezend model. Als de patiënt 

‘Ernstige pijn verbijten is voor niets nodig. Het verhoogt de kans op chronische 
, behandelt pati-

enten in het pijncentrum van UZ Leuven. Zelden met spuiten zetten, wel met een 

je pijndrempel in balans te houden. Anders ga 
je reageren op prikkels die absoluut onschade-
lijk zijn. Dan werkt je pijnsysteem niet goed. 
Vergelijk het met de alarminstallatie in je huis 
die afgaat als er een vlieg voor het oog van de 
sensor komt. De vlieg gaat niet met je juwelen 

‘We kunnen 
de zere plek niet 
altijd wegsnijden’
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7 op de 10 gemeenten in Vlaanderen ge-
ven een mantelzorgpremie. In de meeste 
gevallen gaat die premie naar de mantel-
zorgers. Soms krijgen de zorgbehoeven-
de mensen het geld. 

Als mantelzorger neem je vrijwillig de 
zorg op voor een ziek familielid of een 
hulpbehoevende buur. Vele gemeenten 
ondersteunen die zorg met een mantel-
zorgpremie. Van de 308 gemeenten in 
Vlaanderen kiest 75 procent ervoor om 
een mantelzorgpremie te geven. Jouw 
gemeente beslist zelf aan wie de premie 
wordt betaald. Vaak gaat het geld naar 
de mantelzorger. Soms ontvangt de zorg-
behoevende persoon die premie. Aan de 
mantelzorgpremie zijn voorwaarden 
verbonden. Ook die bepaalt je gemeente 
autonoom. Zo kunnen inwonen bij de 
mantelzorger, leeftijd, een zorgbudget 
krijgen of opname in een woonzorgcen-
trum een rol spelen. Het bedrag van de 
mantelzorgpremie wordt ook in elke ge-
meente apart vastgelegd.

? ! Hoe kunnen we je helpen? CM geeft raad.

Wie krijgt de gemeentelijke 
mantelzorgpremie?

De mantelzorgpremie verschilt dus van 
gemeente tot gemeente. Samana maakte 
een stand van zaken op. Een onderzoek 
in 2017 toonde aan dat de voorwaarden 
voor de premie steeds strenger worden. 
Bovendien varieert het bedrag heel sterk. 
Gemiddeld is dat ongeveer 29 euro per 
maand. Volgens Samana krijgt slechts 
5 procent van alle mantelzorgers een 
mantelzorgpremie. Samana ijvert voor 
soepele voorwaarden, een eenvoudige 
administratie en een minimum bedrag 
van 50 euro per maand voor wie zorgt 
voor één persoon.

Op de website www.ma-zo.be kun je na-
gaan of en onder welke voorwaarden 
jouw gemeente een mantelzorgpremie 
geeft. Als je denkt dat je ervoor in aan-
merking komt, dan kun je de premie aan-
vragen bij de gemeente of het OCMW. 

 ✔  www.ma-zo.be
Tel. 02 246 47 71
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‘Ik ben blij en dankbaar als ik elke dag 
iets kan bijleren en dat kan doorgeven. 
Hatice Karakaya (36) uit Gent nam op 1 
juni deel aan  het symposium over Posi-
tieve Gezondheid. Ze luisterde geboeid 
naar de brede visie van CM op gezond-
heid en mengde zich in het debat. 

‘Gezond zijn gaat niet alleen om niet ziek 
zijn. Positieve Gezondheid heeft te ma-
ken met het hele leven.’ 

‘Ik heb de spinnenwebtest ingevuld. Die 
doet mij nadenken over mezelf. Hoe voel 
ik mij op fysiek en mentaal vlak? Kan ik 
genieten? Heb ik vrienden? Vind ik mijn 
leven zinvol? Mijn scores zijn hoog. Op 
mentaal welbevinden scoor ik het 
laagst. Ik verlies soms de controle omdat 
ik tijd te kort kom. Dat heeft voor een 
stuk te maken met mijn migratie-ach-
tergrond. Ik ben zeer open. Ik zorg voor 

mijn gezin, familie, buren. En ik krijg 
vaak spontaan bezoek. Dat is leuk, maar 
er schiet amper tijd over voor mezelf. En 
ik durf dat niet altijd te zeggen. Er wordt 
van mij verwacht dat ik sterk genoeg ben 
om alles te combineren.’

‘Ik wil deze test vertalen in het Turks om 
te gebruiken tijdens mijn huisbezoeken. 
Als educatief medewerkster bij de Turk-
se Unie van België ondersteun ik voor 
het project Zilver aan Zet mensen van 
Turkse afkomst in armoede. Ik luister 
naar hun verhalen en zoek samen met 
hen naar oplossingen. 
Dit spinnenweb maakt ook hun gezond-
heid bespreekbaar. Ik speel de test door 
naar huisartsen van de wijkgezond-
heidscentra  waarmee we samenwerken. 
Daarmee kunnen ze de patiënt leren hun 
gezondheid mee in eigen handen te ne-
men.’

‘Van bijleren word ik blij’
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5 TIPS TEGEN PIJN
1  Leef gezond. Alles wat slecht is voor je gezondheid, verhoogt de 

kans op het ontwikkelen en aanhouden van chronische pijn.
2 Blijf in beweging, ook als je pijn hebt.
3  Zorg voor een balans tussen lichaam en geest.
4  Communiceer over hoe jij de pijn ervaart.
5 Informeer je over pijn. Ook online is er veel goede info te vinden.

klaagt over rugpijn, dan moet het pro-
bleem ook in die rug te vinden zijn en 
daar aangepakt worden. Dit broken-car-
concept geldt hier niet. Als je wagen 
sputtert, ga je naar de garagist om het 
op te lossen. Lukt het hem niet, dan 
zoek je een andere. Want je aanvaardt 
niet dat het probleem aanhoudt. Bij 
sommige patiënten zal een technische 
ingreep inderdaad soelaas bieden. 
Maar in veel gevallen is dat niet de op-
lossing. We kunnen de zere plek niet 
altijd wegsnijden. Nu wordt alles geme-
dicaliseerd. Vroeger werden mensen 

meer opgevangen in hechtere socia-
le netwerken. Ze werden van taken 

ontlast omwille van de pijn.’

Hoe komen patiënten in 
een pijnkliniek terecht?

‘Patiënten komen altijd op 
verwijzing van een arts. 

Veel patiënten zijn al ja-
ren aan het shoppen 

met hun pijn. Hier in 
de pijnkliniek wor-

den ze onderzocht 
en vullen ze een 

uitgebreide pijn-
vragenlijst in. 
Over hun me-
dische voorge-
schiedenis, 

hoe ze zich voe-
len, hoe ze zelf 
naar hun pro-

bleem kijken … 
Dan bespreken 
we die resultaten 

met zorgverleners 
van verschillende 

disciplines. Een specia-
list, kinesist, psycholoog 

en sociaal werker worden 
standaard betrokken. De ver-

wijzende artsen zijn ook welkom 
op het overleg. Want zij kunnen 

waardevolle informatie over de thuis-
situatie toevoegen.’ 

Wat houdt een pijnprogramma in?
‘In een adviesgesprek leggen we de pa-
tiënt een traject voor dat kan helpen. 
Soms wijzigen we de medicatie, soms 
stellen we toch een technische behan-
deling voor. We bieden vele patiënten 
de kans om hier een pijnprogramma in 
groep te volgen. Het gaat om sessies van 
twee uur, telkens begeleid door een an-
dere therapeut. Samenkomen heeft 
veel meer effect dan ondersteuning via 
apps. Ook iemand uit de directe omge-
ving sluit het best aan. Dan kan de pa-
tiënt er thuis met iemand over praten.’

‘We leggen uit dat er in het lichaam 
veranderingen kunnen gebeuren, ook 
zonder dat we bijvoorbeeld een wervel 
gaan verschuiven. Door patiënten een 
beter inzicht te geven in hun pijn, kun-
nen ze tot meer realistische doelstel-
lingen komen en vooruit blikken naar 
positieve elementen, naar wat wel nog 
kan. Dat is niet hetzelfde als aan pati-
enten zeggen dat ze ermee moeten leren 
leven. Met dit pijnprogramma kunnen 
we een op de twee patiënten helpen. 
Met geneesmiddelen lukt dat maar bij 
een op de acht patiënten.’ 

Pijn verbijten hoeft dus niet? 
‘Hoe mensen omgaan met pijn, heeft 
vaak met culturele en religieuze ver-
schillen te maken. Onlangs was hier 
een dame die kermde van de pijn 
maar pijnstillers weigerde. Ze wou 
wakker voor haar schepper verschij-
nen.
Bij elke pijnscheut naar de dokter lo-
pen, is niet nodig. Mijn kinderen zeg-
gen dat ze van mij geleerd hebben om 
zes te weken wachten vooraleer naar 
de dokter te gaan. Maar hevige pijn na 
bijvoorbeeld een ongeval verbijten, 
hoeft niet.  Je kweekt er geen karakter 
mee. Je verhoogt wel het risico op chro-
nische pijn.’ 

Martine Creve

Soms worden patiënten kwaad. Als je mijn job 
wil doen, moet je wel wat kunnen slikken.



DOSSIER

VANAF WELKE LEEFTIJD 
MAG IK WERKEN ALS 
JOBSTUDENT?

Om te kunnen werken via een 
studentenovereenkomst moet 
je aan drie voorwaarden voldoen:
• Je bent minstens 15 jaar.
• Je zit minstens in het derde jaar se-

cundair onderwijs.
• Je volgt voltijds of deeltijds onderwijs.

WANNEER MAG IK ALS
JOBSTUDENT WERKEN?

Met een studentencontract mag je tijdens 
het hele kalenderjaar werken. Studen-
tenwerk is dus niet beperkt tot de zo-
mermaanden.

WAT MOET ER IN MIJN
CONTRACT STAAN?

Ten laatste op de dag dat je begint te werken, moet 
je een contract hebben en het arbeidsreglement ont-
vangen. In het contract vind je onder andere volgen-
de elementen terug:
• jouw gegevens en die van de werkgever;
• de plaats waar je zal werken;
• een beknopte functieomschrijving;
• je werkuren en de begin- en einddatum van de 

overeenkomst (maximaal 1 jaar);
• je loon en het tijdstip van uitbetaling.
Tip: op www.acv-enter.be vind je een modelcontract 
terug.

IS ER EEN 
PROEFPERIODE?

De eerste drie werkdagen van een studentenjob vor-
men een proefperiode. In die periode kan zowel de 

werkgever als de jobstudent de overeenkomst on-
middellijk stopzetten.

HOEVEEL GA 
IK VERDIENEN?

Je loon hangt af van je functie, leeftijd en 
de sector of het bedrijf waarin je werkt. Als 
er geen loonregeling is en je minstens één maand als 
jobstudent werkt, heb je recht op het gewaarborgd 
minimumloon. Overuren (meer dan 9 uur per dag of 
40 uur per week) moeten extra betaald worden. Over-
uren op zon- en feestdagen worden dubbel betaald.

KAN IK ONTSLAG NEMEN 
OF ONTSLAGEN WORDEN?

Zowel je werkgever als jijzelf mag altijd het contract 
beëindigen. Er moet wel een opzeggingstermijn wor-

Veel jongeren willen naast 
hun studies graag een centje 
bijverdienen. Ofwel zijn ze 
aan de slag tijdens het school-
jaar ofwel werken ze in de 
zomervakantie enkele 
weken als jobstudent. Maar 
wat zijn precies hun rechten 
en plichten? 

Wat zijn mijn rechten en plichten als jobstudent?
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den nageleefd (zie tabel) en de opzeg moet schrifte-
lijk gebeuren.

Duur 
contract 

Opzegging door 
werkgever

Opzegging door 
werknemer

Tijdens de 
proefperiode van 
3 dagen

Onmiddellijk Onmiddellijk

Tot 1 maand 3 dagen 1 dag

>1 maand en <12 
maanden

7 dagen 3 dagen

HOEVEEL UREN MAG IK 
WERKEN?

Als jobstudent kan je 475 uren werken 
met een lagere socialezekerheidsbij-
drage van 2,71 procent. Je mag meer 
werken, maar dan betaal je een bijdra-

ge van 13,07 procent. 
Op www.studentatwork.be vind je een 

persoonlijke 475-urenteller.
Tip: als jobstudent in de horeca kun je ook 

kiezen voor 50 dagen gelegenheidsarbeid of gaan 
voor een combinatie van de twee telsystemen.

HOE ZIT HET MET 
DE BELASTINGEN?

Het loon dat je verdient kan gevolgen heb-
ben voor de belastingen die je ouders én 
jijzelf moeten betalen. 
Tot een maximumbedrag aan eigen in-
komsten ben je thuis fi scaal ten laste. 
Overschrijd je die drempel, dan betalen 
je ouders meer belastingen. Voor het in-
komstenjaar 2018 bedraagt het maxi-

mum:
• als kind van een gehuwd koppel: 3 270 euro net-

to belastbaar inkomen;
• als kind van een alleenstaande: 4 720 euro netto 

belastbaar inkomen.
Als jobstudent betaal je pas belastingen als je netto be-
staansmiddelen in 2018 hoger zijn dan 7 730 euro.
Hoe je die netto bestaansmiddelen berekent kun je le-
zen op www.acv-enter.be.

HOE ZIT HET MET 
KINDERBIJSLAG?

Je kinderbijslag behouden is afhankelijk van het aan-
tal gewerkte uren en de periode waarin je werkt.
Ben je jonger dan 18? Tot 31 augustus van het kalen-
derjaar waarin je 18 jaar wordt, heb je altijd recht op 
kinderbijslag. 

Ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je rekening hou-
den met volgende tabel om je kinderbijslag te behou-
den.

1ste kwartaal (januari, februari, maart) Max. 240 uren

2de kwartaal (april, mei, juni) Max. 240 uren

3de kwartaal (juli, augustus, septem-
ber)

Geen beperk-
ing van uren

4de kwartaal (oktober, november, de-
cember)

Max. 240 uren

WAT MET 
FEESTDAGEN?

Er zijn tien wettelijke feestdagen. 
Als zo’n feestdag valt in de periode 
van je contract, dan krijg je die ook 
betaald. Valt een feestdag op een zon-
dag? Dan krijg je op een gewone werkdag een dag 
vrijaf. Moet je werken op een feestdag? Dan heb je 
recht op inhaalrust.

KAN IK EEN DAG VERLOF 
KRIJGEN OM NAAR EEN 
FESTIVAL TE GAAN?

Als jobstudent heb je geen afdwingbaar recht op 
vakantie, niet voor een festival maar ook niet 

voor bijvoorbeeld examens. Je kunt wél in we-
derzijds akkoord met je werkgever een 

dag onbetaald verlof nemen. Als je 
werkgever je dit niet gunt, kun je 

daar weinig aan doen.

WAT ALS IK ZIEK WORD?

Als je ziek wordt, moet je onmiddellijk je 
werkgever op de hoogte brengen. Binnen 

de twee dagen moet je hem een dok-
tersattest bezorgen. Als je meer dan 

één maand werkt, heb je recht 
op gewaarborgd loon.

WAT BIJ EEN 
ARBEIDSONGEVAL?

Een arbeidsongeval is een ongeval tijdens het werk 
of onderweg van en naar het werk. Als je 
slachtoffer wordt van een arbeidsonge-
val, verwittig dan onmiddellijk je 
werkgever en het ziekenfonds. Je 
hebt meteen recht op een uitke-
ring. Alle kosten voor medische 
verzorging zijn gedekt en je krijgt een vergoeding 
voor blijvende letsels.

WAT ALS IK EEN 
SCHOOLVERLATER BEN?

Als je in juni afstudeert of stopt met studeren, dan 
veranderen er enkele telregels. Je kan dan je teller 
van 475 uren studentenarbeid inzetten tot 30 sep-
tember. In juli, augustus en september mag je maxi-
mum 240 uren werken. Als je maandelijks meer dan 
541,09 euro bruto verdient én je werkt meer uren 
dan toegelaten is voor dat kwartaal, dan stopt je 
recht op kinderbijslag voor dat kwartaal.

Wat zijn mijn rechten en plichten als jobstudent?

DE INFOLIJN STUDENTENARBEID
(ISA) WEET RAAD

Wat is het loon voor een 16-jarige kelner? Heb ik genoeg vakantiegeld gekregen? 
Hoe bereken ik mijn overuren? Kortom, zit je met heel specifi eke vragen 
over studentenarbeid? Neem dan contact op met de Infolijn Studentenar-
beid (ISA) van het ACV (elke werkdag tussen 14 en 17 uur).

• Telefoon: 02 244 35 00
• E-mail: isa@acv-csc.be
• Facebook : isainfolijnstudentenarbeid
• Chat: www.chatmetisa.be
• Op www.acv-enter.be kun je ook de handige brochure ‘Lonend 

studentenwerk’ downlodaden.
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‘Onopgeleid personeel 
brengt cliënt in gevaar’

De Vlaamse overheid moet de gezins-
zorg beter controleren om fraude te-
gen te gaan. Dat zegt ACV Voeding en 
Diensten na een reportage in Tele-
facts. Die toonde aan dat onopgeleide 
Bulgaarse vrouwen in ons land inge-
zet worden in de ouderenzorg.

Internationaal onderzoek bracht aan 
het licht dat een Bulgaars bedrijf in de 
Benelux zorgklanten ronselt. Voor 2 500 
euro per maand worden zij dag en nacht 
geassisteerd door een Bulgaarse verzorg-
ster die daarvoor niet opgeleid is. De ver-
zorgsters verdienen zelf ongeveer 400 
euro per maand. Volgens ACV Voeding 
en Diensten een duidelijk geval van on-
eerlijke concurrentie. Maar ook een ge-
vaar voor cliënten, omdat het personeel 
onvoldoende is opgeleid. De Vlaamse 
overheid moet volgens de vakbond hoge 
kwaliteitseisen blijven opleggen aan de 
gezinszorg en meer slagkracht geven 
aan de Vlaamse Zorginspectie.

Weg met oneerlijke 
concurrentie: Poolse 
bouwvakker wordt collega 

Het Europees Parlement stemde twee 
weken geleden in met een herziene 
detacheringsrichtlijn. Gedetacheer-
de werknemers werken tijdelijk in 
een andere Europese lidstaat, zoals 
bijvoorbeeld de Poolse bouwvakker 
op een Belgische werf. 

De herziening was noodzakelijk aange-
zien buitenlandse arbeiders voor de duur 
van hun tijdelijk contract vaak in mens-
onwaardige omstandigheden moesten 
leven. Bovendien werkten ze vaak aan 
lagere lonen waardoor ze binnenlandse 
arbeiders verdrukten. Daarom komen er 
nu duidelijke regels over reis- en verblijf-
kosten en is bepaald dat gedetacheerde 
werknemers dezelfde regeling voor lo-
nen, premies, overuren enzovoorts als 
hun collega’s moeten krijgen. Toch waar-
schuwt ACV bouw – industrie & energie 
nog steeds voor misbruik. Bedenkelijke 
constructies via meerdere landen en met 
uitzendbureaus blijven ook met de nieu-
we regels mogelijk. Voor de transport-
sector komt er binnenkort dan weer een 
specifi eke regelgeving voor detachering  
(zie pag. 11).

Internationale dag tegen 
kinderarbeid

Vandaag werken nog steeds meer dan 
twee miljoen kinderen op West-Afri-
kaanse cacaoplantages, vaak in gevaar-
lijke omstandigheden. Op de Interna-
tionale dag tegen kinderarbeid (12 juni) 
riepen internationale vakbonden en 
NGO’s de voedingsindustrie op om kin-
derarbeid op cacaoplantages ten laatste 
tegen 2020 af te schaffen. In België zul-
len afgevaardigden in  grote chocolade-
bedrijven zoals Cargill en Barry Calle-
baut dit thema op de agenda zetten van 
het sociaal overleg in de Onderne-
mingsraad. 

KNIPSELS

Europa houdt 
o neerlijk staal buiten
Door nieuwe Europese regels en 
hogere importtarieven kan 
Europa beter en krachtiger 
optreden tegen dumping. 
Voortaan spreken we sneller van 
‘oneerlijke internationale con-
currentie’. Nu ook wanneer er 
niet aan basisrechten voor arbei-
ders is voldaan.

Soms kunnen producten té goed-
koop zijn. Dat is zo wanneer de 
overheid zelf veel geld in pro-
ductie pompt of als werknemers 

slecht worden behandeld of betaald. In 
het verleden werd zo al Chinees staal 

of spotgoed koop tex t iel bij  on s 
ge  dumpt. Dat staal belandde dan bij-
voorbeeld in onze wasmachines.
Sinds deze maand kunnen de EU en 
haar lidstaten harder optreden tegen 
oneerlijke handelspraktijken door 
landen van buiten Europa. Daarvoor 
zijn er nu hogere importtarieven en 
bestaan er betere en snellere procedu-
res.

Kinderarbeid en slavernij 
afgestraft
Nieuw is ook dat er nu wordt nagegaan 
of een land zich wel houdt aan de fun-
damentele arbeidsnormen van de 
Inter nationale Arbeidsorganisatie 

(IAO). Die normen verbieden onder 
andere kinderarbeid, slavernij, discri-
minatie en waarborgen het recht op een 
vakbond en sociaal overleg. Dat is een 
mijlpaal, want het is de eerste keer dat 
die IAO-normen als voorwaarden wor-
den gebruikt. 

Hiermee laat Europa zien dat goedkope 
productie niet ten koste mag gaan van 
grondrechten. Voor producenten wordt 
het dus minder interessant om hun 
arbeiders uit te buiten. Vandaag komt 
nog bijna de helft van de totale invoer 
in Europa uit landen die de rechten niet 
garanderen. De mogelijk impact van de 
maatregelen zijn dus groot.

 
Wim Sebreghts, 

Hoofdsecretaris ACV- 
CSC METEA
‘We stelden de laatste 

jaren vast dat onze 
bedrijven op het interna-

tionale toneel alsmaar meer met oneer-
lijke concurrentie geconfronteerd wor-
den. Bijvoorbeeld landen die de IAO-
basisrechten aan hun laars lappen of 
China dat zijn staalbedrijven massaal 
subsidieert. Daarom kaarten we al lang 
deze onaanvaardbare situatie én oneer-
lijke concurrentie aan. We zijn dan ook 
zeer blij dat de EU nu voor het eerst in de 
geschiedenis in het kader van internati-
onale handel erkent dat het niet respec-
teren van de basisrechten van werkne-
mers niet alleen menselijk maar ook 
economisch onaanvaardbaar is.’

In België was vooral de staal- 
en textielarbeider de dupe van 
dumpingpraktijken. Die zag 
zijn job naar lageloonlanden 

verdwijnen. Maar ook voor de 
bedrijven en de economie is het 
aanpakken van dumping van 

groot belang. Buitenlandse 
bedrijven die niet volgens 

de regels spelen, ondermijnen 
de hele economie. Vakbonden 

en werkgeversorganisaties 
kaarten al lang gezamenlijk 

die problemen aan. 

20 jaar strijd door vakbonden én werkgevers

Donderdag 31 mei vond de laatste 
aanwerving plaats in ‘t K ot, het le-
gendarische aanwervingslokaal 
van de havenarbeiders in de Ant-
werpse Cadixwijk. 

Daarmee kwam een einde aan een 
lange haventraditie. Voortaan 
moeten zij zich via een digitale ap-
plicatie aanmelden voor een job. 

Zeer spijtig, vinden de meesten, 
want ’t Kot was ook hun ontmoe-
tingsplaats. (MC)
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Fa Quix, Directeur-
generaal Fedustria  
(Belgische textiel-, hout- 
en meubelproducenten)
‘Door in te zetten op 
sociale rechten voor 
werknemers proberen we op wereldni-
veau de concurrentievoorwaarden 
meer gelijk te trekken terwijl werkne-
mers het beter krijgen. Dat verhaal van 
evenwichtige en eerlijke concurrentie-
verhoudingen hebben we al decennia 
lang gemeen met de vakbonden.’

‘Arbeid is zoals water en zal altijd naar 
het laagste punt vloeien: de landen die 
de goedkoopste arbeid bieden. Als dam 
daartegen dient die sokkel van sociale 
rechten. Dat is internationale solidari-
teit.’

Nils De Neubourg
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Tegelijk bevat het akkoord ook afspraken 
om de inzet van de duizenden mensen die 
in de zorg en hulpverlening werken beter 
te waarderen. Met wat meer loon bijvoor-
beeld. Met betere afspraken over uurroos-
ters. En met een aanpak van stress en 
burn-out. Ook dat komt geen dag te vroeg. 
Niet alleen als uitdrukking van de maat-
schappelijke waardering voor de mensen 
die nu iedere dag het beste van zichzelf ge-
ven om anderen te helpen. Maar ook om 
in de toekomst mensen te motiveren om 
deze levensbelangrijke taken op zich te 
nemen. 

De zorgwerkers en hun ACV-onderhande-
laars, die jaren gesleurd en getrokken heb-
ben om tot dit resultaat te komen, laten 
verstaan dat er nog een lange weg af te leg-

gen is. Natuurlijk, toverspreuken die alle 
problemen in een keer oplossen, die be-
staan niet meer. Maar ik vind toch dat ze 
heel mooie resultaten hebben geboekt.  
Die tot voorbeeld strekken van andere sec-
toren. Want hoeveel van het geld dat in de 
profi tsectoren naar de bedrijven werd ge-
dragen via de tax shift of de hervorming 
van de vennootschapsbelasting werd al 
omgezet in extra jobs? 

Dit soort akkoorden maakt me ook om een 
andere reden blij. Iedere dag zien we in de 
media kibbelende mensen. Politiek, of bre-
der de samenleving, lijkt te vaak af te glij-
den tot een triest schouwspel van oog om 
oog, tand om tand. Van getoeter op twit-
ter. Tot totaal uit de hand gelopen confl ic-
ten die veel levens eisen. Menselijkheid is 

vaak ver te zoeken. Positieve resultaten le-
vert al dat spierbalgerol nooit op. Daarom 
doet dit akkoord dubbel deugd. Er zijn de 
verbeteringen voor wie zorg nodigt heeft 
en voor wie zorg verleent. Maar het bewijst 
tegelijk dat je met overleg en consensus 
ook knappe resultaten en vooruitgang kan 
boeken. Als dat besef opnieuw sterker 
wordt, dan kunnen we veel oplossen. Toe-
gegeven, het vraagt fl ink wat inlevings-
vermogen. En soms moet het eigen gelijk 
een beetje ingesnoerd worden. Maar dat is 
het eindresultaat vaak ook allemaal 
waard.

Marc Leemans, 
ACV-voorzitter
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Op bladzijde 12 van deze Visie leest u dat de vakbonden en de Vlaamse 
regering een akkoord sloten dat 8 000 bijkomende jobs in de sectoren 
zorg, welzijn, sociale economie en cultuur zal creëren. Dat is geen dag 
te vroeg want het capaciteitstekort in de gezinszorg, in woonzorgcen-
tra, in de jeugdzorg, in maatwerkbedrijven,… is groot. 

Dit akkoord bewijst 
dat je met overleg en 
conscensus ook knappe 
resultaten bereikt.

DE FOCUS
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Als de Europese plannen door-
gaan, dreigen bus- en truckchauf-
feurs in de toekomst langer en har-
der te moeten werken. Er wordt 
gevreesd voor onleefbare arbeids-
omstandigheden, onveilige situa-
ties op de weg en sociale fraude. 
Samen met andere vakbonden 
voerde ACV- Transcom daarom de 
laatste weken actie.

De transportsector staat zwaar 
onder druk. Truckchauffeurs 
kampen met concurrentie uit 
landen die het niet zo nauw ne-

men met arbeidsrechten. Busbedrijven vin-
den dan weer geen nieuwe krachten waar-
door al het werk op de schouders van de 
oudere chauffeurs terechtkomt.

Om daar een antwoord op te bieden, herte-
kent Europa de regels voor de transportsec-
tor met haar ‘mobiliteitspakket’. Maar vak-
bonden vrezen dat het pakket bestaande 
regels net versoepelt en dat chauffeurs erop 
achteruitgaan. 

Veiligheid in gedrang
Buschauffeurs zullen binnenkort misschien 
twaalf opeenvolgende dagen mogen werken. 
Vandaag kan dat alleen bij reizen met een-
zelfde groep. Dan rust de chauffeur sowieso 
voldoende. In andere gevallen is dat nu be-
perkt tot zes dagen waarna de chauffeur ver-
plichte rust moet nemen. Ook langere werk-
dagen tot 16 uur worden mogelijk. Alles 
samen zouden de chauffeurs daardoor liefst 
21 uur rusttijd verliezen per maand.
ACV-Transcom waarschuwt dat de fl exibi-
lisering ten koste zal gaan van de gezond-

heid van de chauffeurs. Een vermoeide 
chauffeur brengt bovendien ook de veilig-
heid op de weg in gedrang.

Leven in de bus of truck
Ook andere regels worden herbekeken. Be-

stuurders zullen voortaan misschien nog 
meer de verplichte weekendrust in de bus- 
of truckcabine langs de snelweg doorbren-
gen. Vakbonden waarschuwen: ‘Er bestaan 
nu al verhalen over chauffeurs die een heel 
seizoen in hun bus of vrachtwagen leven.’ 

12 dagen rijden, tot 16 uur per dag

11

De hele cocktail van regels opent bovendien 
nieuwe wegen naar sociale fraude, aldus de 
Europese transportbonden. 

Nils De Neubourg
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Guy Van Hyfte is nu hoofdafgevaar-
digde bij ACV voor de transportsector. 
Hij blikt terug op een 30-jarige carri-
ère op de weg als chauffeur van bus-
sen en vrachtwagens. 

‘In België ligt de gemiddelde leeftijd van 
chauffeurs rond de 56 jaar. En omdat er 
geen instroom is van jong bloed, kan al 
het werk niet meer uitgevoerd worden. 
Daarom is er gelobbyd bij de EU om de  
rij- en rusttijden aan te passen. Chauf-
feurs zullen gewoon uitgeperst worden 
als citroenen.’

Gevaar op de weg
‘Mijn grote schrik is vooral de kans op 
ongevallen. Twaalf opeenvolgende da-
gen werken gaat voor problemen zor-
gen. Chauffeurs gaan dan ook nog eens 
dagen van 15 à 16 uur per dag moeten 
draaien. Dat wordt een groot gevaar op 
de weg.’

‘Bovendien wordt rusten ook steeds 
moeilijker. Vroeger lieten we onze mo-
tor draaien voor de airco. Dat mag nu - 
terecht - niet meer voor het milieu. Maar 
hoe moet die chauffeur dan rusten bij 

40 graden? En door de toegenomen ver-
keersdrukte zitten ze ook al langere tijd 

achter het stuur waardoor die rustperi-
odes korter worden.’

‘Chauffeurs uitgeperst als citroenen’

Europa wil bus- en truckchauffeur langer de baan op
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‘Je moet voortdurend alert zijn’
Ook (industriële) schoonmakers hopen op erkenning als zwaar beroep

van je veiligheidsschoenen kan boren: it’s 
all part of the job. Niet iedereen is daarvoor 
in de wieg gelegd.

Kerncentrale Doel
Eric, Gunter, Johan en Joren zijn industri-
ele schoonmakers bij Peeters OIW in He-
rentals. Speciaal voor Visie geven ze een 
demonstratie in het opleidingscentrum 
van het bedrijf. Foto’s nemen bij een klant 
is uit den boze, want dat is natuurlijk te ri-
sicovol. De vier zijn het erover eens dat ze 
een bijzonder mooi beroep hebben. ‘De va-
riatie is groot, je komt op plaatsen waar 
niet zomaar iedereen mag komen zoals in 
de kerncentrale van Doel. Je wordt voor uit-
dagingen gesteld en de appreciatie van de 
klant is groot wanneer je zijn probleem op-
lost. Ook de band tussen collega’s is erg 
sterk. Dat moet wel, want je staat in voor 
elkaars veiligheid.’

Met een beetje verbeelding lijken ze 
op astronauten, klaar om de maan-
landing over te doen. Van top tot teen 
ingepakt in polyester en met een gas-
masker op kruipen ze in ovens, reac-
toren, tanks en rioleringen om er 
schoon schip te maken. Zij, dat zijn 
de industriële schoonmakers. 

Voor sommige jobs heb je een 
fl inke dosis lef nodig. En dat is 
zeker het geval als je industri-
ele schoonmaker bent. Een lad-

der beklimmen van enkele tientallen me-
ters hoog, om vervolgens in een tank af te 
dalen via een touwladder, waar ook nog 
eens gevaarlijke stoffen of gassen circule-
ren, en een hogedrukspuit hanteren die als 
je niet oppast dwars door de metalen tip 

Toch is het moeilijk voor het bedrijf om ex-
tra volk te vinden. ‘Nieuwkomers haken 
snel af, en dat komt omdat het een erg in-
tense job is. Je moet voortdurend alert zijn 
omwille van de risico’s die je loopt, het 
werk is fysiek erg zwaar en je moet heel 
fl exibel zijn qua werkuren. Het bedrijf le-
vert diensten zeven dagen op zeven, 24 uur 
op 24. Soms maken wij erg lange dagen en 
zijn we meer bij onze collega’s dan thuis. 
Dus zonder partner die je steunt, kun je 
deze job niet doen.’

Zwaar beroep
Met argusogen volgen de vier de discussie 
over de zware beroepen. ‘Uiteraard hopen 
wij dat industriële schoonmaker ook er-
kend wordt als zwaar beroep. Volgens ons 
zijn alle vier criteria van toepassing: fysiek 
zwaar werk, onregelmatige uren, risicovol 
werk en stress. Zonder erkenning komt het 

niet goed. Wij zien nu al hoe collega’s uit-
vallen met rug- en gewrichtsklachten. En 
niet voor elke oudere collega is er aange-
past werk mogelijk.’

Leen Grevendonck

 ✔ 20 juni is de Dag van de Schoonmaak, 
hét moment om je schoonmaakhulp 
thuis of op het werk te bedanken 
voor zijn of haar inzet. 

ACV Voeding en Diensten pleit 
ervoor dat de volledige schoon-
maaksector wordt erkend als zwaar 
beroep en zal dat die dag extra 
onder de aandacht brengen.

facebook.com/ACVdagvdschoonmaak
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 Loonsverhoging voor werknemers in non-profit
Na twee jaar onderhandelen heb-
ben de vakbonden in de non-profi t 
een nieuw intersectoraal akkoord 
kunnen sluiten met de werkgevers 
en de Vlaamse overheid. Er komen 
maar liefst 8 000 jobs bij en het me-
rendeel van de werknemers krijgt 
een loonsverhoging van 1,1 pro-
cent.

Het personeelstekort en het gebrek aan 
middelen in de non-profi t zijn een oud 
zeer. Het nieuwe Vlaamse intersectorale 
akkoord (VIA) voor de non-profi t komt 
daarom als geroepen. Een budget van 
537 miljoen euro wordt voorzien, waar-
door er onder meer 8 000 jobs zullen bij-
komen. Maar ook het personeelsstatuut 
gaat erop vooruit. Ruim 174 000 werk-
nemers krijgen een loonsverhoging van 

1,1 procent. Meestal komt die er onder 
de vorm van een volwaardige dertiende 
maand. De aanval op de rimpeldagen 
(extra vakantiedagen voor oudere werk-
nemers in de non-profi t) hebben de vak-
bonden kunnen afslaan. 

ACV Voeding en Diensten en ACVBIE, 
die respectievelijk voor de gezinszorg en 
de sociale en beschutte werkplaatsen on-
derhandelden, reageren tevreden: ‘On-
danks de moeilijke omstandigheden 
waarin de onderhandelingen verliepen, 
zijn we er toch in geslaagd om een groot 
deel van onze eisen te realiseren. Voor 
sommige maatregelen heeft de Vlaamse 
regering spijtig genoeg pas in 2020 een 
budget vrijgemaakt, maar wij konden 
enkele zaken realiseren waar wij al ja-
ren strijd voor voeren.’

Leen Grevendonck

Wat betekent het VIA-akkoord voor de werknemers in …

… de gezinszorg?
• verbetering van het aanvullend pen-

sioen vanaf 2018
• volledige dertiende maand vanaf 

2019
• verhoging terugbetaling vervoerkos-

ten:
- met fi ets en bromfi ets naar 0,23 

euro per km vanaf 2018 
- met de wagen naar 0,346 euro per 

km vanaf 1 juli 2019
• verbetering barema van verzorgen-

den vanaf 2020, met nadruk op star-
ters 

• op vraag van werkgevers en regering: 
uitbreiding van onregelmatige pres-
taties (weekend, feestdagen, nacht), 

maar ook hogere vergoedingen voor 
fl exibel werken (o.a. toeslag op feest-
dagen naar 100 procent). 

… de beschutte en sociale 
werkplaatsen?
• volledige eindejaarspremie
• gelijkstelling van alle dagen van tij-

delijke werkloosheid met gewerkte 
dagen vanaf 2019

• verhoging van de mobiliteitsvergoe-
ding voor fi ets en wagen

• een ecocheque van 50 euro per jaar 
vanaf 2019

• syndicale premie van 90 euro
• 500 extra plaatsen voor doelgroep-

werknemers vanaf dit jaar.

 u Gunter trekt een zuurpak met zuurstofmasker aan met de hulp van collega’s Eric en Johan.  u Oefenen met de ‘stofzuiger’ in een container.



Visie ¬ vrijdag 15 juni 2018

COLOFON Visie is een tweewekelijks ledenblad, inbegrepen in het lidmaatschap van CM en ACV Voeding en Diensten, ACV-CSC METEA, ACV bouw - industrie & energie en ACV-Transcom • Verantw. Uitg. nat. pag.: 
Linde De Corte • Hoofdredacteur: Hilde Van Malderen • Redactie beweging.net en ACV: Nils De Neubourg, Leen Grevendonck, Amélie Janssens, Monique Braam, David Vanbellinghen, Karen Zelderloo, Kris Six, 

Gianni Greco, Rooni Theeboom, Marjan Cauwenberg  • Redactie CM: Dieter Herregodts (coördinatie), Martine Creve, Eric De Maegd, Sarah Vandoorne, Anneleen Vermeire, Michiel Verplancke  • Vormgeving: Bart Gevaert, Rutger Van Parys • Redactie 
Visie: PB 20, 1031 Brussel, tel. 02 246 31 11 • lezers@visieredactie.be • Druk: Coldset Printing Partners, A.Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden • Artikels regionale bladzijden (13-15) vallen onder de resp. verantw. uitgevers. •  

 16

‘Wij zijn allemaal consumptiejunks’
NIC BALTHAZAR TOONT IN DOCUMENTAIRE VOORDELEN VAN BETERE RUIMTELIJKE ORDENING 

sen uitleggen dat ze er niet slechter van zul-
len worden. Dat ze in een toffere wereld 
kunnen terechtkomen, in aangename,  ge-
isoleerde en duurzame huizen, in toffere 
steden, waar ze met de fi ets naar het werk 
kunnen in zuivere lucht, waar onze kinde-
ren onderweg naar school niet overhoop 
gereden worden, enzovoort. Dat is het eind-
product van de transitie waar we door moe-
ten.’

Tanker
‘Maar het zal tijd vragen om die tanker van 
koers te doen keren. Vandaag volgen we 
nog de richting van de winst, consumptie 
en hebzucht. Laat ons vanaf vandaag de 
richting kiezen van solidariteit. Van rusti-
ger leven, met elkaar en met minder brol. 
Met handel waarbij we elkaar in de ogen 
kunnen kijken: ik heb u geen rommel verkocht 
die zo snel mogelijk kapot gaat. Opnieuw echt 
samenwerken. In plaats van een economie 
die gebaseerd is op elkaar op een legale ma-
nier de duvel aandoen en bedriegen. Het 
moet toch mogelijk zijn om mensen te 
overtuigen om een oorlog te voeren waar-
voor niemand hoeft te sneuvelen? Integen-
deel, waar we levens mee gaan redden.’

Je kan het haast een queeste noe-
men. Filmregisseur en documen-
tairemaker Nic Balthazar klopt al 
tien jaar op tafel met de boodschap 
dat, als we onze planeet willen red-
den, burgers en overheden van-
daag in actie moeten schieten. 

Zijn laatste wapenfeit op vlak van 
klimaat, natuur en milieu is de 
documentaire ‘Plannen voor 
plaats’ die hij maakte in opdracht 

van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. 
Daarin schetst Van Broeck de mogelijkhe-
den op vlak van mobiliteit, wonen en wer-
ken als we onze ruimtelijke ordening gron-
dig wijzigen.

Plaats
‘We houden allemaal zo veel van de natuur 
dat we erin zijn gaan wonen. En dan is het 
cijfer plots ontstellend. Dat er minder dan 
drie procent natuur over is in Vlaanderen. 
En dat terwijl we nog altijd elke dag twaalf 
voetbalvelden aan open ruimte aansnij-
den. Ik ben al tien jaar bezig met de kli-
maatdoelstellingen en ik keek er zelf nog 
van op welke impact onze ruimtelijke or-
dening heeft op mobiliteit en klimaat. Wo-
nen in het groen en ver van voorzieningen 
is maatschappelijk een stuk duurder om-
dat het bijvoorbeeld meer aanleg van ka-
bels vraagt, meer afgelegde kilometers met 
de wagen, enzovoort. En toch is het goed-
koper voor de burger.’

‘ Veel jonge mensen willen vandaag wel in 
de stad wonen maar het is niet te betalen. 
Dus trekken ze naar gebieden waar het 
voor hen goedkoper is om een huis te ko-
pen of te bouwen, maar voor de maatschap-
pij kost dat net veel meer. Uit die patstel-
ling moeten we geraken. Leo Van Broeck 
presenteert hoopgevende alternatieven: 
wonen en werken in aangename steden en 
tegelijkertijd in meer groen en gezondere 
lucht. Dat is zijn sterkte. Aan zijn alarm-
kreet koppelt hij meteen ook een alterna-
tief.’

Alternatief
Het aanbieden van een alternatief is cruci-
aal, vindt Balthazar. ‘Verandering is moei-
lijk, zelfs al willen we die. Een junkie wil 
van de drugs af. En wij zijn allemaal junks 
van ons consumptiesysteem. Elke dag krij-
gen we meer dan een uur reclamebood-
schappen te verwerken. En we denken dat 
het ons niet beïnvloedt maar we liggen aan 
die spuit. We willen dat wel veranderen. 
We weten dat ons leven dan minder jach-
tig zou zijn, niet langer op zoek naar kort-
stondig genot. Dan moet je durven te tonen 
hoe tof het alternatief is. Dat hebben we in 
Plannen voor plaats ook gedaan. Aan men-

Moderne censuur
Maar hoe komt het dan dat we die tanker 
zo moeilijk gekeerd krijgen? Vatten we het 
probleem nog onvoldoende? ‘Eigenlijk is 
niets makkelijker uit te leggen dan het kli-
maat. Ofwel stuur je je kinderen en klein-
kinderen naar de hel. Of je gaat voor je zo-
nen, dochters en iedereen die volgt een 
aangename wereld maken. Daar doe ik ca-
tastrofaal over maar we moeten de realiteit 
onder ogen zien. Anders ben je onverant-
woord. Maar van zodra klimaatweten-
schappers die boodschap brengen, bestem-
pelen we hen als onheilsprofeten of 
proberen we hen in diskrediet te brengen. 
Dat is de moderne censuur geworden. We 
verbieden niet meer dat iets gezegd mag 
worden. We gooien er zoveel bagger en an-
dere informatie overheen dat je de essentie 
niet meer vindt. En die essentie is: we moe-
ten naar 100 procent minder uitstoot om 
ervoor te zorgen dat de aarde niet meer dan 
twee graden Celsius opwarmt. Want die op-
warming zet allerlei mechanismen in wer-
king die ervoor zorgen dat de aarde zichzelf 
verder opwarmt. Als de noordpool weg-
smelt, zet dat een kettingreactie in gang om-
dat er dan minder refl ectie is van het zon-

licht. Dus het wordt warmer, dus er smelt 
meer ijs, enzovoort. Bij het smelten van de 
permafrost in Siberië komt methaan vrij. 
Dat is tot 24 keer sterker als broeikasgas dan 
CO2, dus daar krijg je hetzelfde fenomeen. 
Om dat allemaal tegen te gaan, zijn dus dras-
tische stappen nodig.’

Individu
De vraag is dan of we als burgers voldoen-
de inspanningen kunnen leveren? ‘Na-
tuurlijk moeten we allemaal bewuster om-
gaan met ons milieu. Maar zeggen dat de 
problemen opgelost geraken als we alle-
maal minder lang douchen en wat laders 
uit stopcontacten halen, dat is volksver-
lakkerij en gevaarlijke onzin. Net daarom 
spanden we de Klimaatzaak in (collectieve 
rechtszaak van burgers tegen de vier Belgische 
overheden om meer inspanningen te eisen om 
de klimaatdoelstellingen te halen, red.). Als we 
die tanker waarover ik eerder sprak willen 
keren, dan moeten de regeringen aan het 
stuur staan.’

Te laat?
Is er dan nog tijd om van koers te verande-
ren? ‘Ik blijf het beeld geven van het huis 
dat in brand staat. Onze zolder is al weg, 
zoveel schade is er al. En bij een zwaar uit-
slaande brand weet elke brandweerman, 
en dat zeggen onze klimaatwetenschap-
pers al twintig jaar: hoe sneller je blust, hoe 
meer kans je hebt om het gebouw te red-
den. Maar op het moment dat je blust heeft 
het geen zin om te denken: kunnen we het 
nog redden? Je moet gewoon blijven blus-
sen. Met alle beschikbare handen en wa-
ter. En vaak zie je dan dat mirakels gebeu-
ren. We hebben al problemen opgelost. 
Zoals het gat in de ozonlaag. Het is er nog, 
ergens boven de Zuidpool, maar het 
krimpt. Wij hebben het veroorzaakt en we 
zijn het aan het oplossen. Nu zijn we er ook 
eindelijk van overtuigd dat wij de veroor-
zakers zijn van de klimaatverandering. En 
bij het klimaatakkoord in Parijs hebben 
197 landen, min één volslagen idioot, be-
slist om onze menselijke soort niet zelf 
naar de uitroeiing te stampen. Dat akkoord 
is nog zeer onvolledig. Maar het is een be-
langrijke stap. Want dat zijn de plekken 
waar het moet gebeuren om het mondiaal 
aan te pakken. Ik ben dus zeker hoopvol.’

Amélie Janssens

Nic Balthazar: ‘Zeggen dat het klimaatprobleem opgelost geraakt 
als we allemaal minder lang douchen en wat laders uit 

stopcontacten halen is gevaarlijke onzin.’ 

 ‘We snijden nog altijd elke dag 
twaalf voetbalvelden aan open 

ruimte aan.’
– Nic Balthazar
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