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dixit Tien procent van de werknemers had vorig jaar schrik om 
zijn job te verliezen. Informatie, inspraak en een goed sociaal 
overleg kunnen jobonzekerheid verminderen.‘    Hans De Witte, arbeidspsycholoog Lees meer op pagina 15
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De psychotherapie probeert psy-
chologische problemen aan te 
pakken via gesprekken. De psy-
chotherapeut gaat samen met 

de jongere op zoek naar de oorzaak van de 
klachten en helpt de jongere om er op een 
andere manier mee om te gaan. 

CM betaalt de helft van het honorarium van 
de psychotherapeut terug. De tegemoetko-
ming per sessie is begrensd tot 30 euro. Maar 
het aantal terugbetaalde sessies is nu ver-
dubbeld van zes naar twaalf. ‘Zo worden ook 
langere therapieën voor kinderen en jonge-

Pillen alleen als het moet
Kinderen en jongeren die lid zijn van CM, krijgen voortaan twaalf in plaats van zes beurten psychotherapie 
terugbetaald. Hiermee geeft het ziekenfonds een extra steuntje in de rug aan kinderen en jongeren met psy-
chologische problemen die een langere begeleiding nodig hebben.  

ren toegankelijker’, zegt CM-voorzitter Marc 
Justaert.

Praten of pillen?
Elk jaar betaalt CM ongeveer 17 000 beurten 
psychotherapie terug bij meer dan 3 800 jon-
geren. Gemiddeld betaalt het ziekenfonds 
24 euro per beurt terug. Evenveel jongens 
als meisjes maken gebruik van het voordeel. 
Uitgezonderd in de groep tussen 18 en 25 jaar 
waar twee op de drie gebruikers vrouwen 

zijn. In verschillende studies werd al gesteld 
dat psychotherapie een grotere rol moet 
krijgen en dat er te snel naar antidepressiva 
wordt gegrepen.

Volgens Marc Justaert tonen deze cijfers aan 
dat er werkelijk nood is aan psychotherapie 
bij jongeren. Het is ook een bewuste politiek 
van het ziekenfonds. ‘Praten met een psycho-
therapeut is een essentiële stap in de aanpak 
van psychische klachten bij jongeren. Er 
wordt wellicht nog te snel naar antidepressi-
va gegrepen. Voor ons is het duidelijk: praten 
als het kan, pillen als het moet.’ Justaert ver-
wijst hiermee naar een recent CM-onderzoek 
waaruit bleek dat bijna 30 000 Vlaamse min-
25-jarigen antidepressiva nemen. ‘Ook op het 
vlak van preventie is er werk aan de winkel. 
En psychische problemen moeten bespreek-
baar worden’, stelt Justaert. ‘Vandaar dat CM 
ook meewerkt aan taboedoorbrekende initia-
tieven als Te Gek!?’ 

Signaal
De uitbreiding van het voordeel is voor CM 
een signaal aan minister van Volksgezond-
heid Onkelinx om werk te maken van de 
terugbetaling van psychotherapie door de 
ziekteverzekering. Zo krijgt iedereen recht 
op terugbetaling van noodzakelijke psycho-
logische hulp. De minister kondigde in juni 
vorig jaar aan dat ze psychotherapie zou gaan 
vergoeden, maar sindsdien is het stil rond die 
plannen.

CM is al langer gangmaker voor een toegan-
kelijke geestelijke gezondheidszorg. Het zie-
kenfonds was in 2006 het eerste dat begon 
met de terugbetaling van psychotherapie 
voor jongeren. In 2011 trok het de leeftijd om 
in aanmerking te komen op van 18 jaar tot de 
leeftijd die recht geeft op kinderbijslag. Dat is 
25 jaar, tenzij de jongere een inkomen heeft 
via werk of via een uitkering. 

Bram Swaerts

 ✔ Meer info over het CM-voordeel 
psychotherapie bij je 
CM-consulent of via www.cm.be 
(Diensten en voordelen, Ziekte en 
behandeling).

Elk jaar betaalt  
CM ongeveer 17 000 
beurten psychotherapie 
terug bij meer dan  
3 800 jongeren.
Marc Justaert, voorzitter CM
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‘Armoede hoort niet’

Manifestatie:  
Ook werknemers 
hebben rechten! 
De regering viseert de werk-
nemers, door de lonen te 
bevriezen en de loonnormwet 
te wijzigen. Zo ondermijnt ze 
het sociaal overleg en vrije 
onderhandelingen. Het ACV 
roept zijn militanten en sym-
pathisanten op om uiting te 
geven aan hun ongenoegen.
10.30 uur, Pachecolaan, Brussel

Met wie  
wil jij  

op de foto?
Wie staat er altijd voor jou 
klaar? Wie wil jij graag bedan-
ken, en waarom? Laat het ons 
weten in maximaal drie zinnen. 
We publiceren jouw bericht in 
een speciaal themanummer 
van Visie. Bovendien winnen 
drie uitzonderlijke berichten 
een fotoshoot door een profes-
sionele fotograaf. Reageer op 
fotoactie@cm.be of schrijf naar 
Persdienst CM, PB 40, 1031 
Brussel. 

Gezinsbeweging kwb organiseert 
Groot Armoededictee

De overheid geeft ons ontzettend 
veel kansen. En toch is er  
armoede. Hoe komt dat?  
En wat kun je eraan doen?



2  ¬ onze samenleving

WOORDveR

veR ingbeelD

Voor het Groot Armoededictee in Malle 
werkten kwb-Westmalle, ACW Malle en 
het Sociaal Huis Malle nauw samen. 
‘Acteur Herwig Ilegems las het dictee vol 
overgave voor. 48 mensen penden mee. Er 
was een toffe sfeer en de mensen waren 
content’, vatten de organisatoren samen. 
Net zoals in Westmalle maakte een pak 
kwb-afdelingen in heel Vlaanderen er 
een fijne schrijfwedstrijd van. De deelne-
mers staken tegelijk ook heel wat op over 
armoede. 

Na de lokale rondes van het dictee volgt 
op 16 maart de finale in de kerk van Onze-
Lieve-Vrouw van de Goede Bijstand, in 
hartje Brussel. In die parochie zet pastoor 
Johnny De Mot zich samen met vrijwilli-
gers in voor mensen die het moeilijk heb-

‘Armoede hoort niet’
Groot Armoededictee

Een dictee schrijven, een pijniging? Niet voor de deelnemers aan het 
Groot Armoededictee. ‘Met het dictee kaarten we armoede op een  
verteerbare manier aan’, vertellen Vinus Bleyen van kwb en Zofia 
Mezeyova van ACW.

In Westmalle las acteur Herwig Ilegems het armoededictee vol overgave voor.
48 deelnemers penden mee.

ben, zoals thuislozen, vluchtelingen, 
slachtoffers van mensenhandel, mensen 
met een handicap en vereenzaamde oude-
ren. Pastoor Johnny vindt het alvast van-
zelfsprekend dat de finale in zijn kerk 
kan plaatsvinden: ‘We moeten blijven 
hameren op solidariteit. Dat mensen in 
Brussel moeten bedelen en op straat sla-
pen, komt omdat ze geen rechten hebben, 
hier niet en in de derde wereld niet. 
Armoede hoort niet.’
Ook tv-presentatrice Frieda Van Wijck 
vindt armoedebestrijding een sociale 
plicht. Zij zal het finaledictee voorlezen. 
Of een dictee armoede oplost? Frieda: ‘Ik 
denk dat de impact eerder klein is. Maar 
ik vind taal wel een element in de ont-
voogding van mensen.’

Griet Verhoeyen

Oproep Prijs Armoede 
Uitsluiten 2013 
Welzijnszorg geeft dit jaar de Prijs 
Armoede Uitsluiten aan een organisa-
tie die bijzondere moeite doet voor 
moeilijke of vergeten kansengroepen. 
Bijvoorbeeld: ex-gedetineerden, Roma-
zigeuners, hangjongeren… 
Verenigingen en projecten kunnen zich 
tot 28 februari kandidaat stellen. De 
Prijs wordt uitgereikt in mei. 

 ✔ Info: www.welzijnszorg.be  
of 02 502 55 75

Kamperen in Wales
Rondreis met de caravan of motor-
home door Wales (2 tot 24 juni 2013). 
Maak kennis met een groen landschap, 
indrukwekkende burchtruïnes en een 
magnifieke kust. Nederlandstalige 
reisbegeleider en geplande bezoeken 
inbegrepen. Vanaf 1 139 euro per per-
soon (25 euro korting voor leden van 
kwb of Pasar). 

 ✔ Info en brochure: Govaka & 
Pasar (lic 5417), 02 246 5 246  
of www.govaka.be  
(bij Groepsreizen)

Okra-Reizen
Turkije (Side)
15 tot 29 april. 15-daags luxeverblijf  
in nieuw vijfsterrenhotel Paloma 
Oceana 5*. All-in, voor 1 120 euro. 
Ibiza
23 tot 30 mei. Luxehotel Palladium.  
All-in, voor 930 euro.
Annulatieverzekering en Okra-begeleider tel-
kens inbegrepen. Programma en bestelbon op 
www.okra.be (activiteiten en reizen).

 ✔ Info (niet op vrijdag) bij Lucie: 
02 246 39 44 of  
lucie.vanhemelrijk@okra.be
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EEn dIkkE truI,  
of mIsscHIEn tIEn?

Met een trui aan kan de verwarming 
gerust een graadje lager, en moet je 
dus minder energie verbruiken. Dat is 
niet alleen goed voor de portemonnee, 
maar ook voor het milieu. Daarom 
doen veel scholen en bedrijven mee 
aan Dikketruiendag, dit jaar op 20 
februari. Een graadje minder verwar-
men, dat merk je nauwelijks. Maar het 
kan een school of bedrijf wel elk jaar  
7 procent op de stookkosten doen 
besparen. Dat zorgt meteen ook voor 
7 procent minder broeikasgassen. 
Basisschool De Mozaïek in Gent doet 
al 8 jaar mee aan Dikketruiendag. De 
leerlingen van leefgroep 2 en 3 oefen-
den alvast hoeveel truien ze in één 
keer konden aantrekken (foto). Met 
tien truien aan lijkt Mehlican de kam-
pioen van de klas. Van kou hebben de 
leerlingen in elk geval geen last. 

ExCUsEs
Ben je werkloos? Eigen schuld, je 
moet maar beter zoeken. Ben je 
migrant en word je gediscrimi-
neerd in België? Had je maar in je 
thuisland moeten blijven. 
Gaat het milieu naar de vaantjes? 
Tja. Daar kunnen we nu eenmaal 
zelf niets aan doen. 

De schuld afschuiven op een indi-
vidu, terwijl we voor het klimaat-
probleem fundamenteel geloven in 
onze individuele onmacht? Als we 
ons eigen klimaatgedrag bekijken, 
dan vinden we altijd wel excuses. 

Niemand is perfect. Maar iedereen 
moet een stukje verantwoordelijk-
heid opnemen. Durf te geloven in 
dromen die je zelf kunt waarma-
ken. Of toch een stukje. Want dat je 
op je eentje niets kunt veranderen 
aan de wereld, is een onjuist man-
tra, dat nietsdoen alleen maar 
goedpraat. 

En om niet in de val van het vinger-
tje te trappen: ik begin er meteen 
zelf aan. Want soms sta ik schan-
dalig lang onder de douche. Soms 
denk ik, maar ik doe het nooit, dat 
ik eens naar de stad moet bellen, 
om te vragen hoe het zit met die 
ecodokter die je tips komt geven 
om thuis energie te besparen. Ik 
zou graag willen dat mijn stadsbe-
stuur groene stroom gebruikt, 
maar hou het doorgaans bij bin-
nensmonds gemopper. 

Daar komt verandering in. Als ik de 
waterkraan sneller dichtzet, als de 
ecodokter mijn huis onder de loep 
neemt en als mijn burgemeester 
kiest voor groene stroom, staan we 
minstens drie stappen verder. Mijn 
brief naar de burgervader vertrekt 
vandaag nog. 

Lieve Van den Bulck

De Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG) 
organiseert op 19 maart een 
Energiedag voor de nieuwe 
gemeentebesturen. Vraag je bur-
gemeester en schepen van 
Leefmilieu om ernaartoe te gaan! 

Visie ¬ vrijdag 8 februari 2013
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Wil je je talent inzetten voor een 
kansrijke samenleving voor ieder-
een?

 ✔ www.welzijsschakels.be,  
02 502 55 75,  
info@welzijnsschakels.be

Seniorenvereniging Okra onder-
steunde de campagne ‘Armoede 
verjaart niet’ van Welzijnszorg.

 ✔ Meer info?  
www.armoedeverjaartniet.be

In deze economisch moeilijke tijden 
is sociaal werk broodnodig. De 
politiek zoekt een antwoord op de 
crisis in de economie. Maar de soci-

aal werkers zullen onze politici moeten 
duidelijk maken hoe de samenleving ach-
ter die economie werkt en wat de gevol-
gen van de besparingsmaatregelen zijn’, 
vindt Peter Wouters.

Komen studenten met die bedoeling 
naar de Sociale School?

‘Heel wat kandidaat-studenten willen 
mensen helpen. Maar dat is de eerste stap. 
Sociaal werkers moeten zich bij elk pro-

Sociaal werker kan meer doen  
dan mensen helpen

90 jaar Sociale School Heverlee

bleem afvragen wat erachter zit. Ze moeten 
beseffen dat ze het beleid kunnen beïnvloe-
den. Ze moeten een luis in de pels zijn. De 
wereld is veranderbaar.’

Hoe hou je als sociale school in de ga - 
ten wat er in de samenleving gebeurt?

‘Een veertigtal mensen die in de praktijk 
staan, geeft ons advies. Van hen weten we 
dat er nood is aan vernieuwing in het soci-
aal werk. Daardoor zijn wij meer praktijk-
gericht wetenschappelijk onderzoek gaan 
doen. Zo zoeken wij met onze studenten 
uit hoe we de kwaliteit van de zorg kunnen 
verbeteren. Hoe je met een campagne meer 

mensen kunt bereiken. Wat de behoeften 
zijn van vrijwilligers vandaag. En hoe je 
een werkplek maakt waar het leuker en ge-
zonder werken is.’

Die unieke relatie met het midden-
veld: is dat de kracht van de school?

‘Zeker. We doen niet alleen aan onderwijs 
en onderzoek, maar verlenen ook diensten 
aan het middenveld. Dit najaar ronden we 
drie jaar tevredenheidsonderzoek af bij 
OCMW-cliënteel, op basis van honderden 
interviews die onze studenten zijn gaan af-
nemen. De komende twee jaar onderzoe-
ken wij samen met onder andere Pasar, kwb 
en Femma hoe zij hun lokale werking be-
ter kunnen organiseren. Op die manier ver-
vullen wij als sociale school en met onze 
studenten een maatschappelijke rol.’ 

Griet Verhoeyen

Wat IS de SocIale 
School heVerlee?

Visie ¬ vrijdag 8 februari 2013

Sociale School Heverlee is ont-
staan binnen de christelijke 
arbeidersbeweging en is vandaag 
een departement van de 
Katholieke Hogeschool Leuven, 
met daarnaast nog een Centrum 
voor Volwassenenonderwijs. 
‘De school en de Beweging wer-
ken nauw samen voor studieda-
gen, bijvoorbeeld over diversiteit 
of armoede. Heel wat beroeps-
krachten van de Beweging geven 
lezingen op de school, of verwer-
ven er nieuwe inzichten en 
methodieken’, zegt ACW-
voorzitter Patrick Develtere.

er is een uitgebouwd onderwijs-
systeem en een sociaal opvang-
net. ‘Dus als je arm bent, dan heb 
je die kansen niet gegrepen,’ zegt 

Kristel Driessens. ‘Dat is de manier waarop 
veel mensen vandaag over armoede den-
ken.’ 

Hoe komt het dat mensen in armoe-
de kansen niet altijd grijpen?

‘Omdat ze dat niet altijd kunnen. Mensen 
in armoede leven in stress. Zij moeten 
voortdurend nadenken over hoe ze zullen 
overleven. Wie daarbovenop gepest of 
scheef bekeken wordt, trekt zich terug en 
durft zelfs niet meer deel te nemen aan de 
samenleving.’

Wat is armoede voor jou? 

‘Ik vind inspiratie bij Amartya Sen, een 
Indische filosoof en economist. Armoede 
is niet in de eerste plaats een tekort aan 
geld. Het is vooral onvrijheid: je hebt niet 
de mogelijkheid om keuzes te maken en 
om je leven in te richten zoals je het zelf 
wil. 
In crisissituaties nemen sociaal werkers 
het soms over om stabiliteit te brengen, 
door een uitkering of een betaalbare 
woning te regelen. Maar dat alleen geeft 

‘Zoveel mensen in armoede  
willen zich inzetten’

mensen in armoede niet meteen terug 
een plaats in de samenleving. Hiervoor is 
een gedeelde verantwoordelijkheid en 
emotionele steun nodig. Zoals iemand 
weer in zichzelf kan geloven door een 
goeie partner te vinden. Zo kan er ook 
iemand zijn die een mens in armoede uit 
zijn eenzaamheid haalt en hem ertoe aan-
zet om zelf weer zaken in eigen handen te 
nemen. Mensen in armoede willen ook 
van betekenis zijn voor een ander.’

Ken je goede initiatieven van en voor 
mensen in armoede? 

‘Armoedevereniging Recht-Op in Antwer-
pen geeft middenklassers en mensen in 

armoede de kans om samen naar culture-
le activiteiten te gaan. Filet Divers, een 
sociale kruidenier, laat mensen in armoe-
de kiezen uit kwaliteitsvolle groenten, 
fruit en vlees, niet alleen de klassieke 
bloem en spaghetti uit het voedselpakket. 
Ze worden aangesproken en kunnen aan 
activiteiten deelnemen. En iedereen die 
wil meehelpen, kan dat volgens zijn eigen 
talent. Zoveel mensen in armoede willen 
zich inzetten. En dat geldt eigenlijk voor 
iedereen: als je je kunt engageren op je 
eigen maat en als je daarvoor waardering 
krijgt, ben je tot veel in staat.’ 

Griet Verhoeyen

In Filet Divers, een sociale kruidenier in Antwerpen, kunnen mensen in armoede kiezen uit kwaliteitsvolle groenten, 
fruit en vlees.

de overheid geeft ons ontzettend 
veel kansen. en toch is er armoe-
de. hoe komt dat? en wat kun je 
eraan doen? Kristel driessens, 
coördinator van een expertisecen-
trum van de Karel de Grote 
hogeschool voor krachtgericht 
sociaal werk, kent goede initiatie-
ven van en voor mensen in armoe-
de. ‘Zij willen vooral weer zelf 
hun leven in handen nemen.’

‘Sociaal werkers willen vooral mensen helpen’, zegt Peter Wouters, 
opleidingshoofd sociaal werk van de Sociale School heverlee, die dit 
jaar negentig jaar bestaat. ‘Maar onze school wil hen ook leren om het 
beleid in vraag te stellen.’
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Patrick Develtere,
voorzitter ACW
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Sleutelwoord 304

Sleutelwoord 304

In sommige vakjes staat een getal dat correspondeert met een getal in de balk onderaan. De letters
die ingevuld worden in de vakjes met een getal, kunnen ook op de balk worden ingevuld. Verticaal
vormen de letters in de eerste en derde kolom ook een woord. Hoe luidt het sleutelwoord?

1. Militaire rang; 2. advocaat; 3. onbetamelijk; 4. detective; 5. opschudding; 6. fijn
schertsend; 7. asbestcementlei; 8. schikking.

Oplossing Sleutelwoord 304

GeNeraal
RaAdsman
OnGepast
SpEurder
SeNsatie
IrOnisch
EtErniet
ReGeling

De woorden op de eerste en derde verticale regel zijn:
GROSSIER en NAGENOEG.

Het sleutelwoord luidt: POLDERGAST.

© Puzzelland

sleutelw 304&_sleutelw 304&.qxd  09-01-13  15:38  Pagina 1

SLEUTEL
WOORD

VACATUREm/V

CM
•	Unix/Linux	infrastructure	
engineer

•	ICT	junior		
workforce	manager

Onbepaalde duur – voltijds – Brussel

 ✔ Meer vacatures en info:  
www.cmjobs.be

 
Familiehulp
•	Bedrijfsjurist
Onbepaalde duur  – voltijds – Brussel  

 ✔ Meer info? 
www.familiehulp.be/ 
vacatures – 02 227 40 18

Pasar
•	Stafmedewerker		
communicatie

Onbepaalde duur – voltijds – Brussel

Solliciteer vóór 15 februari  
via ingrid.meyermans@pasar.be

 ✔ Meer info? 
www.pasar.be 
02 246 36 46

Vokans vzw
•	Leider	afdeling	in	regio	
Mechelen-Rupel

Vervangingscontract van 5 maanden – 
voltijds – Mechelen/Boom

Solliciteer vóór 15 februari via  
linda.turelinckx@vokans.be

 ✔ Meer info?  
www.vokans.be 
02 246 34 92

Visie ¬ vrijdag 8 februari 2013

Zoek	het	sleutelwoord	
in	de	balk	onderaan.
In sommige vakjes staat een getal dat over-
eenkomt met een getal in de balk onderaan. 
De letters die je in de vakjes met een getal 
invult, kun je ook op de balk invullen. 
Verticaal vormen de letters in de eerste en 
derde kolom ook een woord. 

1. militaire rang, 2. advocaat, 3. onbetame-
lijk, 4. detective, 5. opschudding, 6. fijn
Schertsend, 7. asbestcementlei, 8. schik-
king.

Oplossing onderaan pag. 20.

Twee Belgen in Israël en Palestina
Weet men wel dat de muur er is om de zelfmoordaansla-
gen in dichtbevolkte centra te stoppen. En de nederzettin-
gen zijn er grotendeels om een strategische diepte te krij-
gen en te beletten dat beschietingen op Israël plaatsvin-
den. ••• Rudi Puttemans, Dilsen

Israël bezet helemaal geen land, want het is hun land.  ••• 
Herman Spaargaren

Israël is niet aan de Joden ‘gegeven’. Joods-zionistische 
troepen en paramilitaire groepen hebben vanaf eind 1947 
tot voorbij 1948 78 procent van het voormalige Britse man-
daatgebied Palestina met geweld veroverd.  ••• Tobias Van 
Os, Leuven

In 1947 maakten de Verenigde Naties een verdeelplan, dat his-
torisch Palestina opdeelde in een Joodse en een Palestijnse 
staat en een internationaal gebied; Jeruzalem. Het 
Internationaal Gerechtshof veroordeelde de muur, omdat hij 
niet op de grens wordt gebouwd en Palestijns land inlijft. En 
volgens het internationaal recht mag een bezettend land geen 
delen van de eigen bevolking overbrengen naar bezet gebied. 
De Veiligheidsraad van de VN veroordeelde de bezetting en 
eiste meermaals dat Israël zich terugtrekt uit de bezette 
gebieden. Een einde maken aan de bezetting met vredeson-
derhandelingen is ook voor Israël een betere strategie om tot 
een rechtvaardige en duurzame vrede te komen. 

Voorrang aan voetgangers en fietsers
Prima dat ACW de kwetsbare verkeersdeelnemers wil 
beschermen, maar door ze meer voorrang te geven, wor-
den zij geen bétere verkeersdeelnemers. Ik zie het groot-
ste probleem liggen in de misschien aan ingeboren non-
chalance, zelfs wel afkeer van veiligheidsregels en 
-gedrag. ••• Cobie Snoep, Gent

Ik rijd dagelijks vier kilometer naar het station in Sinaai om 
de trein te nemen naar mijn werk. Gisteren stond een auto 
volledig op de fietsbaan geparkeerd. ‘Ah ja, niet op de baan 
parkeren hé. Stel da ze tegen mijn schone auto botsen met 
al die gladheid.’ Maar ik kon wel door de sneeuw en kwam 
daardoor in een gevaarlijke situatie terecht. Als ACW hier 
een punt van wil maken, dring dan aan op gescheiden 
fietspaden en veilige oversteekplaatsen, en een grotere 
pakkans. ••• Tom V.P., Sinaai

Huisarts 
Uit ervaring kan ik zeggen dat mijn huisarts zeer belang-
rijk is voor mij. Acht jaar geleden kreeg ik darmproblemen. 
Mijn huisarts heeft mij toen de juiste weg gewezen waar-
door de kwaadaardige kanker tijdig werd ontdekt. Hij heeft 
er mee voor gezorgd dat de ingreep snel gebeurde. In 
vertrouwelijke gesprekken kon ik met hem overleggen. Ik 
ben er hem nog altijd dankbaar voor. ••• Naam en adres 
bekend bij de redactie

Ik ben sinds drie jaar erkend als invalide en krijg veel 
steun van mijn huisarts. Ik heb het op psychisch vlak zeer 
zwaar gehad. Mijn huisarts volgt mij al lang en bij haar kan 
ik telkens op verhaal komen. Zij heeft niet alleen aandacht 
voor lichamelijke kwalen, maar neemt ook tijd om te 
bespreken hoe ik mij voel. De rol van de huisarts is ontzet-
tend belangrijk. ••• Naam en adres bekend bij de redactie

Omdat wij een goede vertrouwensrelatie met onze huis-
arts belangrijk vinden, laten wij hem ook ons globaal 
medisch dossier beheren. De huisarts moet niet alleen de 
fysieke maar ook de psychische gezondheid van zijn pati-
enten kennen. Dat is nodig om een juiste behandeling te 
kunnen voorstellen. ••• Naam en adres bekend bij de 
re dactie

Corsendonk De Linde 
(Retie)
WellNeSSaRRaNGemeNT 
2 dagen (1 nacht): 55 euro/persoon 
(tweepersoonskamer)
Overnachting & ontbijtbuffet, 
dagkaart voor Wellnesscentrum 
Hezemeer (Veerle-Laakdal, 20 
minuten per auto van De Linde), 
Wifi & parking, verblijfstaks & btw. 
inbegrepen.

CulTuuRaRRaNGemeNT  
iN De aNTWeRPSe KemPeN 
2 dagen (1 nacht): 66,50 euro/per-
soon (tweepersoonskamer)
Overnachting & ontbijtbuffet, warm 
avondbuffet, beddenopmaak & 
badlinnen, eindschoonmaak, Wifi & 
parking, taks & btw. inbegrepen. 
Corsendonk streekbiertje als wel-
kom, combi-museumpas: Natio-
naal museum van de Speelkaart, 
Taxandria museum en Begijnhof-
museum, regiopocket Antwerpse 
Kempen (1 per kamer)
www.de-linde.be, info.delinde@
corsendonkhotels.com, 014 38 99 80

De Kinkhoorn 
(Oostende)
Verblijf in appartement in vol- of 
halfpension, lakens inbegrepen.
CaRNaValaRRaNGemeNT 
10 tot 15 februari
per nacht: 
Volwassene: 60 euro volpension/ 
46,50 euro halfpension 
Kind 6-11: 22,25 euro volpension / 
12,75 euro halfpension 
Kind 2-5: 16,25 euro volpension / 
9,75 euro halfpension

PaaSaRRaNGemeNT  
1 tot 14 april, per 2, 3 of 4 nachten
2 nachten: 
Volwassene: 131 euro volpension / 
104 euro halfpension 
Kind 6-11: 44 euro volpension /  
25 euro halfpension 
Kind 2-5: 33 euro volpension /  
20 euro halfpension
www.dekinkhoorn.be, receptie@
dekinkhoorn.be, 059 70 16 97

Ravelingen 
(Oostende)
PaaSVaKaNTie  
voor éénslaapkamer-appartement 
(max. 6 personen)
2 nachten:  
29 tot 31 maart of 5 tot 7 april:  
196 euro; 12 tot 14 april: 176 euro
3 nachten:  
29 maart tot 1 april of 5 tot 8 april:  
258 euro; 12 tot 15 april: 230 euro
4 nachten: 
1 tot 5 april of 8 tot 12 april: 320 
euro
Met ballonplooien (29 maart, 5 en 
12 april), optreden Svens Music 
Band (30 maart), paaseierenraap 
(31 maart), paasshow met Clown 
Rocky (2 en 9 april), Paashaas- 
fakkeltocht (3 en 10 april), Zumba 
(4 en 11 april), optreden Eddy  
Vroman (6 april).
www.ravelingen.be, 059 55 27 55

NIEUW
!

ADVERTENTIE
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Eind vorig jaar waren artsen en 
ziekenfondsen er niet in 
geslaagd om tot een akkoord te 
komen. In afwachting van een 

nieuw akkoord besliste de minister van 
Sociale Zaken om de tarieven die op  
31 december 2012 van kracht waren, te 
verlengen. Deze tarieven kon je vinden in 
het eerste Visie-nummer van dit jaar.
De nieuwe tarieven liggen twee procent 
hoger dan de vorige. De terugbetaling 
verhoogt bijna evenveel. Wat je voortaan 
uit eigen zak betaalt, ligt meestal enkele 
eurocenten hoger dan voor 1 februari. De 
tarieven bij de huisarts gelden niet voor 
mensen die ingeschreven zijn in een 
wijkgezondheidscentrum want zij hoe-
ven niets te betalen voor hun consulta-
ties.

Tevreden
CM-voorzitter Marc Justaert is tevreden 
met het nieuwe akkoord omdat het werd 
afgesloten ondanks de opgelegde bespa-
ringen van 105 miljoen euro. Justaert 
onderstreept dat de patiënt beter wordt 
beschermd. En de artsen worden, meer 
dan vroeger, beloond om het akkoord te 
volgen. Zo komt er een jaarlijkse aanmoe-
digingspremie van 434 euro voor artsen 
die zich conventioneren en altijd de offici-
ele tarieven aanrekenen. Ook worden de 
bedragen geïndexeerd die worden betaald 
voor het sociaal statuut van de artsen. Dat 
sociaal statuut voorziet voor geconventio-
neerde artsen een aanvullend pensioen 
en een uitkering bij invaliditeit.

Besparing
De regering legde de ziekteverzekering 
een besparing op van 105 miljoen euro. 
Die wordt gezocht bij radiologie en labo-
onderzoek. ‘Het zijn verantwoorde bespa-
ringsmaatregelen die bijdragen tot een 
efficiëntere gezondheidszorg’, stelt 
CM-voorzitter Marc Justaert. Hij maakt 

Dit zijn de nieuwe officiële tarieven
Akkoord tussen artsen en ziekenfondsen

Sinds 1 februari zijn er nieuwe dokterstarieven. Dat is het gevolg van 
het akkoord dat artsen en ziekenfondsen op 23 januari afsloten. Het 
geldt voor twee jaar. Je ziet in onderstaande tabellen hoeveel je betaalt 
en terugkrijgt als je bij een arts gaat die de officiële tarieven toepast.

zich sterk dat de patiënt hiervan niets zal 
voelen. Noch in de prijs, noch in de kwali-
teit van de zorg. 
Een gedeelte van de besparing komt ook 
door het niet volledig toepassen van de 
indexering van de artsenhonoraria. De 
index steeg met 2,7 procent, de artsenho-
noraria gingen 2 procent omhoog. Som-
mige technische verstrekkingen gingen 
met 1,5 procent omhoog, andere met  
1 procent.

Wachtposten
Door de besparingen is er in het akkoord 
ook ruimte voor extra uitgaven. Zo gaat er 
6 miljoen euro meer naar de uitbouw van 
huisartsenwachtposten. Momenteel zijn 
er 42 dergelijke wachtposten. Sommige 
specialisten krijgen een extra verhoging 
voor een raadpleging. Het zijn onder ande-
re de neurologen, de longartsen, de reu-
matologen en de geriaters. Er komt ook 
een betere vergoeding voor specialisten 
die bepaalde types operaties uitvoeren 
zoals flapoorcorrecties bij jonge kinde-
ren. En er is een oplossing voor de onte-
rechte supplementen die chirurgen aan-
rekenden voor de esthetische afwerking 
van borstreconstructies na kanker. 
Voortaan worden de plastisch chirurgen 
beter vergoed voor deze prestaties in ruil 
voor een beperking van de supplementen.

Toetreden
Elke arts kan kiezen of hij de officiële 
tarieven toepast of niet. Om dat te laten 
weten, heeft hij dertig dagen de tijd na de 
bekendmaking van het akkoord in het 
Staatsblad. Dat gebeurt wellicht in de 
tweede week van februari. 
Zodra bekend is welke artsen toetreden, 
kun je op www.cm.be opzoeken of de arts 
van jouw keuze de officiële tarieven volgt.

Specialisten
Bij de tarieven van de specialisten moet je 

Dankzij het nieuwe akkoord krijgen patiënten tariefzekerheid.

Huisartsen
Gewoon 

verzekerden
Verhoogde 

tegemoetkoming

Nummer Aard verstrekking Honorari
um

Tegemoet
koming Remgeld Tegemoet

koming Remgeld

Raadpleging huisarts

101076
Raadpleging 
geaccrediteerde 
erkende huisarts

24,15 18,15 6,00 22,65 1,50

Met GMD 24,15 20,15 4,00 23,15 1,00
Globaal medisch dossier
102771 Beheer GMD 29,57 29,57 0,00 29,57 0,00

Specialisten
Gewoon verzekerden Verhoogde tegemoetkoming

Nummer Aard verstrekking Honorarium Tegemoetk. Remgeld Tegemoetk. Remgeld

Raadplegingen geaccrediteerd geneesheer-specialist

102292 Oncoloog 56,08 40,58 15,50 53,26 2,82

102550 Inwendige geneeskunde 39,51 27,11 12,40 36,89 2,62

102572 Kinderarts 36,25 22,92 13,33 33,43 2,82

102594 Cardioloog 36,24 23,84 12,40 33,62 2,62

102616 Gastroenteroloog 36,24 23,84 12,40 33,62 2,62

102631 Pneumoloog 38,01 24,99 13,02 35,39 2,62

102653 Reumatoloog 54,35 38,85 15,50 50,80 3,55

102675 Neuroloog 53,03 37,53 15,50 49,96 3,07

102690 Psychiater 45,52 30,02 15,50 42,64 2,88

102712 Neuropsychiater 45,52 30,02 15,50 42,64 2,88

102756 Dermatoveneroloog 30,98 19,68 11,30 27,92 3,06

102874 Endocrinodiabetoloog 56,08 40,58 15,50 53,26 2,82

102911 Geriater 38,01 25,61 12,40 35,39 2,62

102535
Andere specialist  
(o.a. oogarts, gynaeco
loog, orthopedist)

24,15 16,03 8,12 21,38 2,77

10 jaar 1075 jaar +75 jaar en chronisch zieken
Gewoon verz. Verh. teg. Gewoon verz. Verh. teg. Gewoon verz. Verh. teg.

Nummer Aard verstrekking Honorari
um Teg. Remgeld        Teg. Remgeld        Teg. Remgeld        Teg. Remgeld        Teg. Remgeld        Teg. Remgeld        

Huisbezoeken huisarts

103132 Bezoek door erkende huisarts 36,26 28,26 8,00 34,26 2,00 22,57 13,69 33,43 2,83 23,57 12,69 33,43 2,83

Met GMD 28,26 8,00 34,26 2,00 23,57 12,69 33,43 2,83 27,38 8,88 34,28 1,98

104215 Bezoek door erkende huisarts
tussen 18 en 21 uur 48,21 37,07 11,14 45,67 2,54 31,58 16,63 43,79 4,42 32,58 15,63 43,79 4,42

Met GMD 37,07 11,14 45,67 2,54 32,58 15,63 43,79 4,42 32,58 15,63 43,79 4,42

104252 Bezoek door erkende huisarts 
van za. 8 uur tot ma. 8 uur 54,39 41,32 13,07 51,61 2,78 35,66 18,73 49,70 4,69 36,66 17,73 49,70 4,69

Met GMD 41,32 13,07 51,61 2,78 36,66 17,73 49,70 4,69 36,66 17,73 49,70 4,69

nog dit weten: het gaat enkel om de raad-
pleging. Daarnaast kan de specialist nog 
technische prestaties aanrekenen.
Als je eerst naar de huisarts gaat en daar-
na bij de specialist, dan krijg je bij bepaal-
de specialisten eens per kalenderjaar vijf 
euro meer terugbetaald. Op voorwaarde 
dat je een globaal medisch dossier hebt. 

Wie recht heeft op de verhoogde tege-
moetkoming (zie ook pagina 9) betaalt al 
minder remgeld maar ook voor die men-
sen gaat er nog eens twee euro af.   

Chris Van Hauwaert
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Grote gevaren 
voor kleine kinderen
In het Reuzenhuis van de Gezinsbond 
ontdek je hoe je je huis kindvriendelijk 
en veilig kunt inrichten. 

Twee op de drie ongevallen met kinde
ren tot vijf jaar gebeuren thuis.  
In het Reuzenhuis ondervind je als 
ouder aan den lijve waar de gevaren 
loeren. Alles is er driemaal groter dan 
in het echt. Je bekijkt er de leefomge
ving door de ogen van een kind van 
twee jaar. 

Het Reuzenhuis is te bezoeken van  
14 tot 24 februari in Leuven (Provincie
huis), van 2 tot 10 maart in Brugge 
(Belfort), van 10 tot 18 april in Genk 
(Limburghal) en van 1 tot 12 mei in 
Gent (MIAT). 

Toegang is 8 euro. Als CMlid krijg je  
2 euro korting als je de bon op de web
site downloadt.
Kinderen kunnen het Reuzenhuis niet 
bezoeken, maar er is opvang voorzien.

 ✔ www.cm.be/reuzenhuis 

knipsels

 
zoek enwin

Stuur je antwoord voor 18 febru
ari op een gele briefkaart naar  
Persdienst CM, Postbus 40, 1031 
Brussel. Of mail het antwoord naar 
zoekenwin.visie@cm.be. 
Vermeld welke prijs je wenst: het 
boek ‘Als ik het leven over mocht 
doen’ van Bronnie Ware (een baan 
in de palliatieve zorg veranderde het 
leven van de auteur compleet), uitg. 
WPG of de verzamelcd ‘De Laatste 
Kreun’ van De Kreuners, EMI. 

Uit de juiste inzendingen worden vijf 
winnaars geloot.

Oplossing Visie nr. 2
Talent

De winnaars werden persoonlijk 
verwittigd.

Neem ook deel aan de CM-webquiz 
op www.cm.be.

Speur je in Visie mee 
naar het antwoord? 

Tip
Vetlaag leggen

Oplossing
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Les 1: ergens voor gaan
[De cursus] 
Dromen en doelen maken je gelukkig. ‘Ten-
minste, als ze niet vaag en onbereikbaar zijn’, 
nuanceert lesgeefster Erna. Zoek uit wat je 
belangrijk vindt, en knoop er een concreet 
actieplan aan vast.
[De praktijk] 
Sociale contacten vind ik belangrijk. Maar 
na het eten en de afwas is het vaak al te laat 
om nog de deur uit te gaan. Dus besluit ik 
om af en toe op het werk te eten en wat meer 
activiteiten te plannen in de week. Ik ga op 
maandag op café en pik op woensdag een 
filmpje mee met een vriend. De lange, saaie 
werkweek ziet er plots helemaal anders uit.

Les 2: jezelf verwennen
[De cursus] 
Ontspanning staat niet gelijk aan voor de 
televisie hangen. Een weekendje nietsdoen 
kan leuk zijn, maar is soms ook gewoon saai. 
Dingen doen die je leuk vindt, geeft minstens 
evenveel energie, om niet te zeggen, meer. 
[De praktijk] 
Als het einde van de werkweek nadert, heb 
ik vooral zin in platte rust, zonder meer. En 
dan moeten de boodschappen nog gebeuren, 
en de afwas van drie dagen ver. Toch schrijf 
ik me in voor een boekenclub die samen-
komt op zaterdagochtend. Eerlijk: de wekker 
op zaterdag, dat doet toch een beetje pijn. 

Onze reporter wordt gelukkig
Uitgetest: de gelukscursus

Geluk is niet te koop. Maar kun je 
het léren? Onze reporter Nele 
volgde de gelukscursus van cM 
en zet de stap van theorie naar 
praktijk.

HOE BESCHERM IK MIJn HUID TEGEn WInTERKOU?

dokTeRHUis
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Jeuk, irritatie en kloven, voor je huid 
is de winter absoluut geen pretje. Leg 
ze daarom extra in de watten met een 
laagje bodylotion, en ga een keertje 
minder onder de douche.

Hoe komt het?

In de wintermaanden zit er doorgaans 
minder vocht in de lucht, zowel buiten 
als binnen. Samen met een stevige 
wind droogt dat je huid uit. Het gevolg? 
Je huid is minder soepel en minder 
waterafstotend. Je krijgt last van jeuk, 
irritatie, schilfertjes en pijnlijke klo
ven. Als je lippen uitdrogen, worden ze 
roder en vertonen ze schilfertjes. 

Smeren maar?

Verwen je huid in de wintermaanden 
met een hydraterende bodylotion of 
handcrème, indien nodig meerdere 
keren per dag. Let wel op met gepar
fumeerde producten, want die kunnen 
irritatie veroorzaken. Als je veel met je 
handen in het water zit, gebruik dan 
waterafstotende handschoenen, met 
daaronder eventueel katoenen hand
schoenen. Droge lippen behandel je 
met een lippenbalsem. 
Hoe lastig het ook is, krabben doe je 
beter niet, want dat verergert de zaak. 

Verder hou je elk contact met water zo 
kort mogelijk. Dep achteraf de huid 
voorzichtig droog in plaats van ze 
droog te wrijven. Probeer droge lippen 
niet voortdurend te bevochtigen met je 
tong. Dat verlicht wel even de pijn, 
maar zorgt op termijn voor nog meer 
uitdroging. Ook schilfertjes lostrek
ken doet meer kwaad dan goed. 

Elke dag onder de douche?

Op een winterse dag kan een lange, 
warme douche of een warm bad heer
lijk aanvoelen. Helaas denkt je huid 
daar anders over. Wil je een droge 
huid vermijden, ga dan niet meer dan 
drie keer per week onder de douche of 
in bad. Rek het niet te lang en zet de 
kraan niet te warm. En gebruik 
douche olie in plaats van douchezeep. 
Heb je stevig gesport? Spoel je dan 
toch kort af onder de douche, niet 
alleen om geurtjes te vermijden, maar 
ook omdat zweet je huid nog meer 
uitdroogt.

Voorkomen?

Een warm paar handschoenen en een 
sjaal en muts beschermen je huid op 
koude dagen. Drink voldoende om uit
droging te voorkomen en let op met 

vochtafdrijvende dranken zoals koffie 
en alcohol. Weet ten slotte dat ook je 
voeding een invloed heeft op je huid. 
De vitamines uit groenten en fruit zijn 
niet alleen goed voor je gezondheid, 
maar laten ook je huid stralen. Als dat 
geen reden is om een extra portie 
wortels op het menu te zetten. 

Elise Rummens, preventiearts CM
Tekst: Nele Verheye

www.cm.be/dehuisdokter

Gelukkig zijn is geen agendapunt voor morgen of volgende week, maar iets wat elke 
dag op de planning zou moeten staan.

Maar de boekenbabbel is wel pakken leuker 
dan mijn gebruikelijk uitje richting Colruyt 
op zaterdagochtend. En de koffie achteraf 
met mijn nieuwe boekenvrienden maakt het 
hele weekend goed. Zelfs al is de ijskast leeg 
en het aanrecht vol.

Les 3: vrienden maken
[De cursus] 
Vrienden maken je gelukkig, meer dan geld 

of werk. Daarom is het belangrijk om te in-
vesteren in vriendschap. Niet door cadeau-
tjes te geven, wel door tijd vrij te maken en 
te luisteren. ‘Mensen praten zo vaak naast 
elkaar’, zegt lesgeefster Erna. Niet doen, dus. 
Luisteren, knikken, doorvragen. En vooral 
niet over jezelf beginnen.
[De praktijk] 
Ai ai. Ik pleit schuldig: ik praat graag over 
mezelf. Wat je ook vertelt, het is me zeker 
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GezondheidszorG zeGt alles 
oVer samenleVinG

deVOORZeT

in deze rubriek heb ik regelmatig 
benadrukt dat ons land een heel 
goede gezondheidszorg heeft. ik ver
wijs daarbij vooral naar de toeganke
lijkheid, de betaalbaarheid en de 
kwaliteit. Uit een studie van het 
Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg, het riziv en het 
Wetenschappelijk instituut Volksge
zond heid blijkt inderdaad dat ons land 
goed scoort in vergelijking met ande
re europese landen. maar er zijn ook 
minpunten.

de hoge vaccinatiegraad bij kinderen 
is alvast een pluspunt. ook de zorg
kwaliteit scoort positief, onder meer 
door de afname van het aantal zieken
huisinfecties en de vrij goede overle
vingscijfers na vijf jaar bij borst of 
darmkanker. 

de efficiëntie van ons systeem zit 
goed. daarvoor verwijst het rapport 
naar het stijgend aantal verblijven in 
dagziekenhuizen en een toenemend 
gebruik van goedkopere geneesmid
delen. Globaal is de Belg tevreden 
over de gezondheidszorg en over 
de relatie met de huisarts.

zoals gezegd zijn er ook minpun
ten. de deelname aan de opspo
ring van borst en baarmoeder
halskanker en de opvolging 
van diabetici moeten 
beter. het aantal inwo
ners met overgewicht 
stijgt en we hebben  
te weinig lichaams
beweging. 

artsen schrijven nog al tijd te veel 
antibiotica voor en de blootstelling 
aan medische straling is te hoog. aan 
deze minpunten wordt gewerkt, maar 
het is duidelijk dat de inspanningen 
moeten versterkt worden.

twee tekortkomingen springen fel in 
het oog. Vooreerst de vaststelling dat 
mensen uit lagere sociale klassen  
dikwijls een slechtere gezondheid 
hebben. ze hebben een minder 
gezonde levensstijl o.m. op het vlak 
van voeding, roken en lichaamsbewe
ging. Bovendien hebben ze minder 
oog voor preventieve acties. ten slot
te is er de pijnlijke vaststelling dat het 
aantal zelfdodingen in ons land zeer 
hoog is in vergelijking met andere 
europese landen. 

dat is meer dan een probleem van 
onze gezondheidszorg. het betreft 
onze hele samenleving, ons onder
wijs en ons gezins en welzijnsbeleid. 
We zoeken het antwoord op de vraag 

hoe we de prestatiemaat
schappij zullen beheersen, 

hoe we omgaan met zowel 
fysiek als psychisch zie
ken, met werklozen, met 
eenzame en met arme 
mensen. We hebben 

nog veel werk! 

Marc Justaert
Voorzitter CM
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Alleen al omdat je een vrouw 
bent, loop je een aanzienlijk 
risico op borstkanker’, zegt 
dokter Marie-Rose Christiaens, 

dienst hoofd oncologische heelkunde in 
het UZ Leuven. ‘Je laat het best vanaf je 
50ste om de twee jaar een mammografie 
uitvoeren.’

Moeten vrouwen schrik hebben?

‘We willen de mensen natuurlijk niet on-
nodig bang maken. Maar het is wel een feit 
dat borstkanker bijzonder veel voorkomt. 
Een op de acht à negen vrouwen krijgt 
vroeg of laat borstkanker. Alleen al omdat 
je een vrouw bent, loop je dus een aanzien-
lijk risico. Bovendien is het bij vrouwen de 
belangrijkste doodsoorzaak door kanker.’

Valt daar iets aan te doen?

‘Vroegtijdig opsporen is de boodschap. 
Hoe kleiner de tumor, hoe groter je over-
levingskansen. Belangrijke kanttekening: 
elke kanker evolueert anders. Een vroege 
opsporing biedt spijtig genoeg niet altijd 
een garantie op genezing.’

Hoe spoor je een tumor op?

‘We raden alle vrouwen aan om regelma-
tig naar hun borsten te kijken en eraan 

Vroeg ontdekken biedt grote voordelen
Borstkanker bij een op de acht à negen vrouwen

ook al overkomen. Toch ga ik daar voortaan 
bewust tegenin. En het werkt. Mijn vrienden 
genieten zichtbaar van de extra aandacht, en 
ik ontdek dat luisteren best leuk kan zijn. Tot 
ik al mijn nieuwe inzichten wil delen met de 
rest van de wereld, en we weer bij af zijn.

Les 4: problemen oplossen
[De cursus] 
Problemen zijn er om opgelost te worden. 
Maar: dat geldt niet voor alle problemen. 
Sommige dingen zijn misschien niet echt be-
langrijk, andere problemen moet je gewoon 
aanvaarden. Niet gemakkelijk, wel goed voor 
de gemoedsrust.
[De prAktijk] 
Ik heb een vochtplek in mijn huis, die ge-
staag groter wordt. Voorlopig valt er niets 
aan te doen. Vreselijk frustrerend, maar met 
frustratie kom ik helemaal nergens. Dus sluit 
ik vriendschap met mijn vochtplek. Ik doop 
ze om tot ‘Ons Miranda’ en stel ze voor aan 
argeloze bezoekers. Dolle pret gegarandeerd. 
Opgelost is het niet, leuker wel.

Conclusie: 

Ben ik nu gelukkiger?
[De cursus] 
Rome is niet op één dag gebouwd, en ook 
gelukkiger zijn leer je niet in een-twee-drie. 
‘Kies drie actiepunten en probeer die toe te 
passen’, benadrukt Erna. En gun jezelf wat 
tijd.   
[De prAktijk] 
Ben ik gelukkiger? Goeie vraag. Ik ben er in 
ieder geval bewuster mee bezig. Luisteren, 
vrolijker zijn, leuke dingen plannen, het gaat 
niet vanzelf, maar het werkt wel. Een rotdag 
probeer ik te relativeren, en van een leuke 
dag geniet ik dubbel zo hard. Gelukkig zijn 
is geen agendapunt voor morgen of volgende 
week, maar iets wat elke dag op de planning 
zou moeten staan. 

Nele Verheye

probeer het uit met cm-korting
de cursus ‘Pluk je geluk’ (ontwikkeld door Cm en isW limits) bestaat uit 
vier sessies van telkens drie uur en kost 75 euro voor Cmleden, 150 euro 
voor nietleden. neem een kijkje in de agenda op www.plukjegeluk.be of 
vraag het na bij de dienst Gezondheidspromotie van je regionale zieken
fonds. 

Voor mensen die liever via de computer werken aan hun geluk, is er de 
onlinegelukscoach met onder andere een gelukstest, een schat aan infor
matie en concrete tips. de onlinecoach is gratis voor Cmleden, nietleden 
betalen 25 euro voor 18 maanden.

4 www.plukjegeluk.be

te voelen met een vlakke hand. Een zelf-
onderzoek is niet eenvoudig, maar je kan 
altijd raad vragen aan je huisarts of gy-
naecoloog. Weet ook dat je zelf niet alle 
veranderingen in je borst kunt voelen. 
Daarom worden alle vrouwen tussen 50 
en 69 om de twee jaar uitgenodigd voor 
een gratis mammografie. Waarom die 
leeftijdsgrens? Bij jongere vrouwen komt 
borstkanker minder vaak voor. Dat de 
mammografie vanaf 69 niet meer gratis is, 
heeft te maken met de algemene levens-
verwachting en budgettaire overwegin-
gen. Vrouwen die niet in aanmerking ko-
men voor de gratis screening, krijgen van 
de ziekteverzekering wel het grootste deel 
van de kostprijs terugbetaald.’  

Doet het onderzoek pijn?

‘Om de straling te beperken en het beeld 
zo goed mogelijk te maken, moeten de 
borsten enigszins samengedrukt worden. 
Veel vrouwen ondervinden er weinig last 
van, andere vinden het wel wat onaange-
naam. In ieder geval weegt het oncomfor-
tabel gevoel niet op tegen de voordelen.’

Wie loopt het meest risico?

‘Niemand is veilig, spijtig genoeg. Er be-
staan vormen van borstkanker die erfe-

lijk zijn, maar dat gaat slechts om vijf à 
tien procent van de gevallen. Veel vaker is 
borstkanker krijgen puur toeval, of anders 
geformuleerd, brute pech.’

Heb je zelf een invloed op het risico?

‘Je eigen invloed is beperkt. Lange tijd de 
pil nemen zou een kleine invloed hebben, 
net zoals laat bevallen van je eerste kind, 
geen borstvoeding geven en hormonen 
nemen na de menopauze. Toch wil dat 

niet zeggen dat vrouwen bijvoorbeeld 
zouden moeten stoppen met de pil. Enkel 
vrouwen die al een verhoogd risico lopen, 
kunnen in overleg met hun arts dergelijke 
maatregelen overwegen. Maar voor een 
doorsnee vrouw heeft het weinig zin. Wat 
wel zin heeft, is voldoende bewegen en ge-
zond eten. Studies wijzen uit dat overge-
wicht en een gebrek aan beweging kanker 
in de hand werken. Gezond eten en elke 
dag een half uurtje bewegen heeft een 
gunstige invloed op je risico op kanker. 
Je hoeft daarom niet intensief te sporten. 
Te voet of met de fiets naar het werk gaan 
is minstens even gezond. Een gezonde en 
gevarieerde voeding maakt het plaatje 
compleet.’

Meer informatie over borstkanker vind je 
op de CM-website of in de folder ‘Borstkan-
ker? Tijdig opsporen!’. De folder is gratis te 
downloaden via de site of te verkrijgen bij 
de dienst Gezondheidspromotie van je re-
gionale ziekenfonds.   

Nele Verheye 

 ✔ www.cm.be/dehuisdokter  
(klik door naar borstkanker) 

onze reporter wordt gelukkig

Dokter Marie-Rose Christiaens: ‘Je laat  
je het best onderzoeken vanaf je vijftigste.’
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Arthur Truyens 
4/12/12 Mortsel
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Geen begrafenisuitkering 
meer voor werknemers

De vergoeding voor begrafeniskosten 
voor werknemers werd afgeschaft. De 
maatregel geldt voor overlijdens vanaf 
1 januari 2013. De federale regering 
wil op die manier 6,4 miljoen euro per 
jaar besparen.

Voor sterfgevallen tot 31 december 
2012 is het nog altijd mogelijk om de 
begrafenisvergoeding van 148,74 euro 
aan te vragen bij het ziekenfonds. Dat 
kan tot twee jaar na het overlijden van 
een persoon met het statuut van werk-
nemer. Deze kan actief, werkloos, 
invalide of gepensioneerd zijn. De ver-
goeding wordt uitbetaald aan diegene 
die de begrafeniskosten heeft gedra-
gen. Je moet de factuur voorleggen.
De compensatie voor begrafeniskosten 
voor mensen in de publieke sector 
blijft wel bestaan. 

Alle CM-kantoren op je 
smartphone
CM breidt haar online dienstverlening 
uit met de mobiele applicatie ‘Mijn CM’. 

Tik je locatie in en de toepassing ver-
telt jou waar de dichtst bijzijnde 
CM-kantoren, CM-brievenbussen of 
Thuiszorgwinkels zijn. Of zeg welke 
zorgverlener je nodig hebt, vul je post-
code in en je krijgt meteen een lijst. De 
resultaten zijn ook op kaart zichtbaar. 
Je ziet of je arts geconventioneerd is 
en bij welke osteopaten, chiropractors 
of psychotherapeuten je een 
CM-tegemoetkoming krijgt.
De app kun je gratis downloaden via 
Google Play Store en Apple App Store.

Vakantie in Ter Duinen

Wil je er eens tussenuit? Ter Duinen in 
Nieuwpoort verwelkomt je graag. Het 
vakantiecentrum is volledig toegankelijk 
en je verblijft in volpension. Van 18 tot 22 
maart leer je bovendien de knepen van 
het fotograferen kennen (225 euro). Tot 8 
maart en van 15 tot 22 maart kun je er 
terecht voor een weekverblijf (323,40 
euro), midweek (231 euro) of voor een 
weekend (100,20 euro). 

 ✔ Info: www.ter-duinen.be 
Tel. 058 22 33 11

Lezersvraag

Artsen die een voorschot vragen voor 
een operatie haalden deze week het 
nieuws. Kreeg jij ooit zulke vraag? 

 ✔ Reageer via  
lezers@visieredactie.be  
of Persdienst CM,  
PB 40 1031 Brussel.

knipsels

   
pUURGeZOnD
AuberGiNerOlleTJeS
Ingrediënten voor 4 personen: 1 aubergine ¬ 150 g 
gedroogde kikkererwten (zeker geen voorgekookte) ¬ 
1,5 dl olijfolie ¬ 1 eetlepel geconcentreerde tomatenpu-
ree ¬ 1 theelepel Provençaalse kruiden ¬ 1 teentje 
knoflook – peper ¬ zout

¬ laat de kikkererwten 30 min. koken in driedubbel zoveel 
gezouten water (niet te gaar laten worden) ¬ snijd de 
aubergine in plakken ¬ pel en snipper de knoflook ¬ giet 
1 dl olijfolie in een schaal en kruid met peper, zout en 
Provençaalse kruiden ¬ haal de auberginerepen even door 
de olijfolie en zet ze 5 minuten in de microgolfoven ¬ schep 
de kikkererwten uit het water, maal ze fijn en vermeng ze 
met de tomatenpuree, gesnipperde knoflook, peper, zout 

en nog een druppeltje olijfolie ¬ leg de auberginerepen 
op het werkblad en vul elke reep met een worstje 

van het kikkererwtenmengsel ¬ schik de rolle-
tjes op een ingevet bakblik ¬ bak ze een half 

uurtje in de oven op 180 °C 

Recept uit het boekje ‘Vegetarisch  
genieten’, een uitgave van  
De Praktische School 
 – partner van Femma
www.femma.be – tel. 02 246 51 11
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Unieke babyfoto’s verzameld
Fotoboek maken met Skoebidoe 

Dit zijn onze jongste CM-leden. Hun (groot)ouders zijn bijzonder trots op hen en stuurden ons deze fantastische 
foto’s. Visie rangschikte ze vanaf de geboorte tot het eerste 
levensjaar. Geniet mee van dit unieke overzicht. 

Modern album met korting
Interesse om een fotoboek van je oogappel samen te stellen? Skoebi-
doe, de kinderservice van CM, biedt je die kans. Om met de foto’s op 
je computer aan de slag te gaan, zijn geen ingewikkelde programma’s 
nodig. In enkele stappen maak je via de website een origineel foto-
boek, met je eigen beelden en teksten. Skoebidoe-leden betalen slechts 
22,95 euro in plaats van 33,90 euro voor een prachtig A4-fotoboek van 
24 pagina’s met harde kaft. Wil je het boek online delen met familie of 
vrienden? Dat kan via Facebook en Twitter. Surf naar de website van 
Skoebidoe en ontdek wat je allemaal kunt doen. 

 ✔ www.cm.be/skoebidoefotoboek

Lara Corneillie 
19/12/12 ledegem

Lowie Degrande 
30/10/12 Gullegem

Toos Laps 
20/8/12 kasterlee

Flo Muylle 
14/8/12 Oudenaarde

Leander Eerdekens 
16/11/12 Denderleeuw

Lukas Dorme 
6/5/12 Zwevegem

Tibo Staelens 
16/3/12 Zomergem

Seppe Vanmarcke  
27/1/12 Damme

Fay Van de Walle  
22/2/12 Aarsele

Kasper Janssens 
13/3/12 Wilsele

Zoë Marchand 
20/5/12 poperinge

Thorben Van De Keer 
30/4/12 Bambrugge

Mats Koeck 
7/2/12 Bornem

Charlotte-Aimée Rademakers  
28/8/12 Congo

Maxim Xia Wei Schaerlaeckens 
7/7/12 Westende

Maud en Lena Standaert 
24/4/12 Aalter

Jules Coene 
20/1/12 Roeselare

Lotte en Loes Jennes 
30/3/12 Averbode

Emma Swennen 
15/2/12 Riemst
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Met verhoogde tegemoetkoming betaal je 
voor een raadpleging bij de huisarts bijvoor-
beeld maar één euro uit eigen zak op voor-
waarde dat je een globaal medisch dossier 
(GMD) hebt. Zonder GMD is dat 1,50 euro.  

Om recht te hebben op de verhoogde tege-
moetkoming moet je aan een aantal voor-
waarden voldoen. Zo moet je een laag inko-
men hebben. Dat wil zeggen dat je bruto 
belastbaar inkomen niet hoger is dan  
16 632,81 euro te verhogen met 3 079,19 
euro per persoon ten laste. Heb je zo’n laag 
inkomen én ben je bijvoorbeeld gepensio-
neerd, weduwe of weduwnaar, wees of inva-
lide, dan kom je in aanmerking. Dat is ook 
zo als je een jaar werkloos bent, een eenou-
dergezin vormt of het leefloon ontvangt. En 

Wie heeft recht op de 
verhoogde tegemoetkoming?

onder meer ook nog als je het gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden of een toelage als 
persoon met een handicap ontvangt. 
De verhoogde tegemoetkoming geldt voor 
de persoon zelf, zijn echtgenoot, echtgeno-
te of levenspartner, de persoon met wie hij 
of zij wettelijk samenwoont en hun perso-
nen ten laste.
Ook via het Omnio-statuut kunnen men-
sen recht krijgen op de verhoogde tege-
moetkoming.

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoet-
koming, eindigt de code onderaan je gele 
klever met het cijfer 1.
Is dat niet zo en denk je in aanmerking te 
komen? Vraag raad aan je CM-consulent.

? !

   

Danny De VaDDer (54) haalt  
mensen uit hun isolement

HELPENDE HANDEN

‘De tijd die mij nog rest, wil ik goed 
gebruiken’, zegt Danny De Vadder uit 
Buggenhout. Hij stichtte een werk-
groep voor mensen met een ernstige 
hersenaandoening, zoals hijzelf.

‘ik ben twintig jaar lang treinbestuur-
der geweest, en bouwde een carrière 
uit bij de vakbond. op mijn vijftigste 
zou ik wat meer van het leven gaan 
genieten, samen met mijn echtgeno-
te. We droomden al van verre reizen 
en keken uit naar de komst van even-
tuele kleinkinderen. maar toen sloeg 
het noodlot toe. een hersentumor 
trok een streep door onze toekomst-
plannen.’

Blij met elke dag

‘ik ben geen man die bij de pakken 
blijft zitten. ook niet als het moeilijk 
gaat. na een operatie en chemothe-
rapie volgde een zware revalidatie. 
maar een jaar later stak de tumor 
opnieuw de kop op. Genezen kan 
niet meer, daar heb ik me bij moeten 
neerleggen. eigenlijk is mijn tijd al 
op, volgens de voorspellingen. maar 
kijk, vandaag ben ik er nog en ik ben 
blij met elke dag. mijn doel is zo lang 
mogelijk blijven leven. en de werk-
groep verder uit te bouwen.’
‘tijdens mijn revalidatie leerde ik 
heel wat mensen met gelijkaardige 
problemen kennen. omdat er geen 
tijd was om met elkaar te praten, 
richtten we een werkgroep op. We 
houden een praatcafé, leven ons cre-
atief uit of maken een uitstap.’
‘ondertussen hebben we een dertig-

tal leden. niet alleen mensen met 
een hersenaandoening zijn welkom, 
maar ook hun partners. De nood aan 
contact is groot, bij iedereen die ge-
troffen is. als buitenstaander is het 
heel moeilijk om te begrijpen wat ie-
mand doormaakt. maar binnen onze 
groep hebben we vaak aan een half 
woord genoeg.’

Uit bed halen

‘een hersenaandoening maakt veel 
kapot. Je verliest je werk, je sociale 
contacten, je voelt je belabberd. Geen 
wonder dat veel mensen zin hebben 
om de hele dag in bed te blijven lig-
gen. maar daar doe je jezelf geen ple-
zier mee. ik wil mensen uit hun iso-
lement halen. het leven hoeft niet te 
eindigen na een hersentumor of een 
hersenbloeding. Contact 
met anderen geeft zin 
aan het leven. ook – 
en misschien vooral 
– als het moeilijk 
gaat.’ 

Nele Verheye

Info, prijzen en reservaties: 070 233 119 of www.intersoc.be.

WERKEN EN TOCH OP VAKANTIE ...

Ben jij al ingeschreven voor een werkvakantie in het buitenland deze zomer? 

Stel je nog tot 17 februari kandidaat op www.intersocwerkvakanties.be voor een job in 
Frankrijk en/of Zwitserland. Een animatiefunctie of een job in onze hoteldiensten? 
De keuze is aan jou.

Meer info op onze website of 02 246 47 35 (hotel) en 02 246 47 36 (personeel).

Lic. 7013 - A5654

Laatste vrije plaatsen skivakantie Pasen

Houd deze winter je zoektocht naar paaseitjes eens in de sneeuw. Ook voor 
wie wil skiën met Pasen heeft Intersoc immers een passend aanbod. Zowel in 
Valmeinier, Zinal als Aussois ligt er nu al genoeg sneeuw voor de paasvakantie.

Valmeinier (1 800 m hoogte - 150 km piste)
za 6-4 tot za 13-4: 777* euro/volw. in volpension - kinderkortingen

Zinal (1 670 m hoogte - 70 km piste)
za 6-4 tot za 13-4: 700* euro/volw. in volpension - kinderkortingen

Aussois (1 500 m hoogte - 56 km piste)
za 6-4 tot za 13-4: 609* euro/volw. in volpension - kinderkortingen

* prijs exclusief skipas, skilessen, materiaal en toeslag single 

Hoe kunnen we je helpen? CM geeft raad.

 C
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Winnaars fotoboek
ella Gryson (Beselare), robin marchand (Gistel), 
hannelore neus (mariakerke), matthias swennen 
(Veerle), Warre Vanbroekhoven (lommel)

Paulien Beernaert 
6/12/12 Harelbeke

Yuna Puttemans 
26/7/12 Kortenberg

Amber Jonckers  
24/9/12 Bree

Josse Voeten 
8/5/12 Meer

Janne Hendriks 
4/4/12 Balen

Hanna Kanoute 
25/3/12 Antwerpen

Elise Platteeuw  
16/1/12 Zwevezele

Amber De Vleesschauwer 
21/12/12 Kessel-Lo

Lara Van Daele 
26/11/12 Zelzate

Kacper Maksymilian Oleksiak 
25/8/12 Weelde

Seppe Van Driessche 
10/7/12 Dendermonde

Fran Plateel 
15/3/12 Emelgem

Elise Bloemen 
7/4/12 Overpelt

Finne Vivijs 
1/12/12 Kontich

Arnoud Bouvyn 
30/8/12 Waregem

Sterre Vergote 
29/6/12 Roeselare

Rune Vertommen 
4/5/12 Rijmenam

Lars Van den Bosch 
27/2/12 Schilde

April Vliegen 
24/12/2012 Hasselt

De werkgroep komt om de twee maanden samen in de regio Dendermonde. 
Danny De Vadder, 052 33 00 44, danny.devadder@skynet.be.



        ¬ uw job, ons werk

Arbeiders zijn sociale fraude beu
Op 23 januari protesteerden 4 000 arbeiders uit de bouw-, transport- en landbouw-
sector tegen sociale dumping op de Belgische werkplaatsen. Frauderende werkge-
vers omzeilen de wet. Ze zetten buitenlandse werknemers te goedkoop in, en daar zijn 
alle werknemers de dupe van. De betogers dringen bij de Europese politici aan op een 
strenge en globale aanpak van het probleem. (GV)

‘Ik kan de dagen dat ik niet graag ging 
werken op één hand tellen’

Werk, gezin, vrije tijd en soms ook zorg: het is een hele klus om die puzzel te leggen. Said Abarkan (37) slaagt erin. Hij 
werkt bij koeriersbedrijf DHL, is papa van kleine Aman, zorgt voor zijn moeder en zet zich in als ACV-délégué en als 

bestuurslid bij een zaalvoetbalclub. Zijn geheim? ‘De keuze om tijdelijk minder te werken en een goeie planning.’ 

Said werkt 18 jaar in nachtdienst 
voor koeriersbedrijf DHL in 
Zaventem. ‘We hebben een moei-
lijke tijd achter de rug. Door de 
strenge geluidsnormen voor 

nachtvluchten is het Europese sorteercen-
trum in 2008 verhuisd van Zaventem naar 
Leipzig, in Duitsland. Zo’n 1 000 werkne-
mers moesten het bedrijf verlaten. Vandaag 
werken we hier nog met 750.’ 

Is de werkdruk toegenomen? 

‘De herstructurering en de werkonzekerheid 
hebben veel van de werknemers gevraagd. 
We moeten er ook vandaag nog hard tegen-
aan gaan. Er zijn intussen wel extra mensen 
bijgekomen met een vast contract, dat is po-
sitief. Per nacht sorteren wij zo’n 100 000 tot 
150 000 pakjes volgens bestemming, om ze 
binnen de afgesproken tijd af te leveren. Tien-
tallen trucks, kleine vrachtwagens en vlieg-
tuigen leegmaken, de lading op de band leg-
gen en zakken dragen: best wel zwaar werk. 
Er werken hier veel jonge mensen. Heel wat 
werknemers nemen tijdkrediet op. Dat maakt 
de job minder zwaar en stresserend.’ 

Hoe combineer jij werk en gezin?

‘Ik werk ’s nachts, van half elf ’s avonds tot zes 
uur ‘s morgens. Mijn vriendin geeft les. Zo 
lossen we elkaar af. Toen mijn zoontje Aman 
in mei geboren werd, koos ik ervoor om tien 
dagen vaderschapsverlof op te nemen. En ik 
heb daar twee weken verlof aan kunnen kop-
pelen. Zo kon ik vier weken aaneensluitend 
thuis zijn. In de planning is daarvoor naar 
een oplossing gezocht. In veel bedrijven zou 
dat niet kunnen. Onze wensen worden hier 
echt wel serieus genomen.’ 

Je vroeg vorig jaar ook één vijfde 
tijdkrediet aan. Waarom? 

‘Mijn moeder is hart- en suikerpatiënt. Ze 
heeft artrose in haar rug en haar heupen wil-
len niet meer mee. Sinds juli zit ze in een rol-
stoel. Twee van mijn zussen zorgen ieder een 
dag voor haar. Maar ik 
wilde ook mijn deel doen. 
Mijn moeder heeft negen 
kinderen grotendeels in 
haar eentje grootgebracht. 
Daar heb ik respect voor. 

Als ik ’s morgens van mijn 
werk thuiskom, moet ik 
slapen. Om dan nog voor 
mijn moeder te zorgen, 
dat gaat niet. Daarom heb 
ik één vijfde tijdkrediet 
a a n ge v r a a gd bij  m ijn 
werkgever. Binnen de paar dagen was het ge-
regeld. Ik mocht kiezen welke dag ik thuis-
bleef. Nu ben ik elke vrijdag bij mijn moeder. 
Ik doe haar papierwerk en haar inkopen, en 
ga geregeld met haar naar het ziekenhuis.’

Wat als er geen tijdkrediet was? 

‘Ik zou last krijgen van mijn gezondheid en 
de kwaliteit van mijn werk zou eronder lij-
den. Nu besteed ik drie dagen aan mijn gezin 
en familie, en vier dagen aan mijn werk. Dat 
is voor mij een goed evenwicht. Ik ben ook 
zelf de architect van mijn tijdsbesteding, dat 
maakt dat ik het naar mijn zin heb. En het is 
financieel haalbaar. Mijn loonverlies wordt 
voor een deel gecompenseerd door een ver-
goeding van de RVA (Rijksdienst voor Arbeids-
voorziening, red.) en van de Vlaamse over-
heid.’

Heb je ook nog tijd voor vrijwillig 
engagement?

‘Ik ben délégué voor het ACV. Samen met al-
le vakbondscollega’s informeren we de werk-
nemers en proberen we door overleg met de 
werkgever iets te bereiken. Met de vrieskou 
hebben we bijvoorbeeld warmtekanonnen 
verkregen, om de temperatuur in onze oude 
hangar tot nul graden op te krikken.
In mijn vrije tijd zet ik mij in voor een zaal-
voetbalclub. Ik zit er in het bestuur en leid de 
jeugdwerking in goede banen.’

Een tevreden mens?

‘Ik kan de dagen dat ik niet graag ging wer-
ken op één hand tellen.’

Griet Verhoeyen

Dit artikel maakt deel uit van een reeks 
over het Vlaams ACV-Congres. 
500 militanten en medewerkers bespre-
ken er in april de grote uitdagingen voor 
de Vlaamse arbeidsmarkt.

VLOERARbEID En GEZInDE nIEUWE

Zonder tijdkrediet 
zou ik last krijgen van 
mijn gezondheid. En 
de kwaliteit van mijn 
werk zou eronder  
lijden.

Said Abarkan, 
délégué bij DHL Zaventem
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‘WE HEbbEn nOG 
WEInIG RUSt In 
HOOfD En AGEnDA’
‘Mensen hebben steeds minder 
vrije tijd’, ondervinden Anja Van 
den Broeck en Karin Proost, psy-
chologen aan de HUB en de KU 
Leuven.’

‘We hebben nog weinig rust in 
hoofd en agenda. Dat komt omdat 
in een huishouden vaak beide part-
ners uit werken gaan. Zorgtaken 
verschuiven ze naar hun vrije tijd. 
Daarbovenop is het vrijetijdsaan-
bod steeds groter en willen men-
sen ook daar aan deelnemen.’

Valkuil
‘Als werk en gezin te veel met 
elkaar in conflict komen, krijg je 
stress. Je hebt dus zeker baat bij 
tijdkrediet en ouderschapsverlof. 
Maar er is ook een valkuil: als je 
een fulltime baan in vier vijfde van 
de tijd vervult, draagt dat natuurlijk 
niet bij tot een beter evenwicht.’ 

Spitsuur
‘Wie alles evenwichtig kan combi-
neren, voelt zich beter. En wie min-
der onder spanning staat, houdt 
het langer vol. Vandaag gaat er 
terecht veel aandacht naar oudere 
werknemers, voor wie het werk 
werkbaar moet blijven. Maar we 
mogen de groep tussen 30 en 45 
niet uit het oog verliezen. In het 
spitsuur van hun leven hebben zij 
er bij uitstek baat bij om mogelijk-
heden te krijgen om tot een even-
wicht te komen.’ 
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¬ uw job, ons werk

Waar staan We nu? 

Het was al lang duidelijk dat met dit 
dossier weinig eer te halen was. De 
vakbonden wilden vooral erger voor-
komen, want enkele partijen deden al 
zeer vergaande voorstellen voor flexi-
bilisering. 
Inzet voor het ACV was vooral bewa-
ken dat flexibilisering wordt onder-
handeld, dat er een rem staat op on-
gebreidelde flexibiliteit. Ervoor zor-
gen dat het evenwicht tussen werk en 
gezin bewaard blijft, dat de gezond-
heid niet lijdt onder te flexibele arbeid 
en dat er voor iedereen werk is. In de 
afspraken die we met de werkgevers 
maakten zijn we daar ook in geslaagd.
Maar het contact met de regering 
over deze afspraken liep met een sis-
ser af. De regering zegt dat ze tijd no-
dig heeft om het antwoord van de so-
ciale partners te bestuderen. Die tijd 
heeft ze wellicht ook nodig om intern 

op één lijn te komen rond onze af-
spraken over de verhoging van pensi-
oenen en uitkeringen. Nadat ze eerst 
het budget voor deze verhoging met 
40 procent amputeerde, klagen som-
mige ministers nu dat bepaalde groe-
pen te weinig krijgen. Dat is eerst de 
kip slachten en dan klagen dat ze 
geen eieren meer legt.
De regering wil pas op 18 februari een 
globaal antwoord geven op alle deel-
dossiers die de voorbije maanden de 
revue van het sociaal overleg pas-
seerden. De afspraken over de hoge-
re minimumlonen, pensioenen en uit-
keringen, over de afschaffing van 
jeugdlonen, over lastenverlaging en 
over modernisering van het arbeids-
recht vormen een wankel kaarten-
huis. Trek je één kaart weg, dan dreigt 
het geheel in te storten. De regering 
vroeg sociaal overleg met resultaat. 

De sociale partners vragen dat de re-
gering niet langer talmt met de uit-
voering ervan. Want de crisis wacht 
intussen niet om zwaar toe te slaan. 

Marc Leemans,
voorzitter ACV

‘Bij het ACV werken gedreven mensen’, 
vindt ombudsman Dirk Uyttenhove. 
‘Maar waar mensen werken, loopt soms al 
eens iets fout. Omdat het ACV elke vraag 
en klacht van zijn leden ernstig wil ne-
men, is de ombudsdienst in het leven ge-
roepen.’

Waarvoor kun je terecht bij de 
ombudsdienst?

‘Als je bijvoorbeeld niet tevreden bent met 
een beslissing over je dossier of met de 
werking van het ACV, dan is het mijn 
plicht om dat grondig te onderzoeken. Ik 
bemiddel als dat nodig is en probeer tot 
een redelijke oplossing te komen. 
Vragen of klachten van niet-leden of be-
zwaren tegen politieke besluiten van het 
ACV worden niet behandeld. Dat geldt 
ook voor anonieme klachten, tenzij het 
om zeer zware feiten gaat zoals pestgedrag 
en misbruik. Ik heb al leden aan de lijn ge-
had die vroegen of hun werkloosheidsver-
goeding al overgeschreven was. Met zulke 
vragen moet je niet bij mij zijn, maar bij je 
dienstencentrum.’

Kunnen leden bij elk dispuut naar de 
ombudsdienst stappen?

‘De ombudsdienst treedt op als alle andere 
mogelijkheden om voor oplossing zijn uit-
geput. Als de oplossing binnen de normale 

‘als we steken laten vallen,  
 moeten we die oprapen’

Dirk uyttenhove is de eerste ombudsman van het aCV. ‘Leden 
kunnen bij mij terecht met klachten over de werking en dienst-
verlening van de vakbond.’ 

dienstverlening ligt, dan gaat het dossier 
terug naar de betrokken medewerker.
Een klacht die vaak terugkomt, is de com-
municatie. Of beter het gebrek eraan. Men-
sen willen horen dat hun probleem opge-
lost is. Maar dat gaat niet altijd op een-twee 
-drie. Als je als dienstverlener of secretaris 
bezig bent met een individueel dossier, is 
het belangrijk om regelmatig feedback te 
geven. Dan weten mensen hoe ver het met 
hun dossier staat.’

Werk je als ombudsman onafhanke-
lijk?

‘Ja. Ik ben niet afhankelijk van een be-
roepscentrale of verbond. Om mijn job 
goed te kunnen doen, moet ik wel de me-
dewerking krijgen van de verschillende 
diensten en organisaties. Ik kan zelf geen 
sancties vragen of beslissingen nemen. Ik 
noteer opmerkingen en doe een onder-
zoek. Ik probeer via samenwerking en be-
middeling te komen tot een passende op-
lossing. Ik ga ervan uit dat iedere 
medewerker wil dat het ACV goed werkt. 
Als we ergens steken laten vallen, dan 
moeten we die samen weer oprapen.’   

Greet Vandendriessche

de FOCUS

Nieuwe ombudsman behandelt klachten ACV-leden
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Met die vraag kwamen we vorige week uit woelige onderhandelingen met 
de werkgevers en met de federale regering over de modernisering van 
het arbeidsrecht. Die modernisering, dat betekent vooral flexibiliteit. 
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Dirk Uyttenhove, de kersverse ombudsman van het ACV: ‘Wij nemen elke vraag en 
klacht van ACV-leden ernstig.’

Waar kun je tereCht?
• Surf naar www.acv-online.be en klik op het venster ‘ombudsdienst’.  

Vul het klachtenformulier in.
• Mail naar ombudsdienst@acv-csc.be.
• Bel naar 02 246 36 15 (maandag tot vrijdag, 9 tot 12 uur).
• Stuur een brief naar: ACV Ombudsdienst, Haachtsesteenweg 579,  

1030 Brussel. Vermeld je naam, adres en rijksregisternummer.

arbeiD en Gezin

OOk Werknemers hebben reChten! 
manifestatie Op 21 februari
De regering bevriest de lonen en wijzigt de loonnormwet. Zo ondermijnt ze het soci-
aal overleg en vrije onderhandelingen voor minstens zes jaar. Telkens worden de 
werknemers geviseerd. Ook aan de index wordt geprutst. Wanneer gaan de andere 
groepen hun deel bijdragen aan een meer rechtvaardige samenleving? Het ACV wil 
ook dat de discriminatie tussen arbeiders en bedienden stopt. 
Het ACV roept daarom zijn militanten en sympathisanten op om uiting te geven aan 
hun ongenoegen. De manifestatie trekt naar de Pensioentoren en naar het kabinet 
van minister van Arbeid Monica De Coninck (sp.a).

Afpraak: 10.30 uur
Financietoren Pachecolaan, Brussel



bondigvak

Dansen tegen geweld 
op vrouwen
Een op drie vrouwen in de wereld 
wordt tijdens haar leven verkracht of 
mishandeld. Uit protest tegen geweld 
op vrouwen dansen op donderdag 14 
februari één miljard vrouwen en 
mannen op straat. De wereldwijde 
actie ‘One Billion Rising’ strijkt ook in 
Brussel neer op het Muntplein, van 
17.30 tot 18.30 uur. Als lid van de 
Wereldvrouwenmars is het ACV pre-
sent.

 ✔ www.onebillionrising.org

ACV BIE
Syndicale premie 
papierrecuperatie 
Ben je ACV-lid en was je van 1 janu-
ari 2012 tot en met 31 december 
2012 tewerkgesteld in een onderne-
ming die behoort tot het paritair 
subcomité 142.03? Dan heb je recht 
op een syndicale premie.

Als je de volledige periode gewerkt 
hebt, krijg je 135 euro (of 11,25 euro 
per maand). 
De werkgevers verdelen nu de pre-
miekaart. Noteer er je rekeningnum-
mer op en zorg dat je in orde bent 
met de betaling van je bijdrage. De 
eerste betalingen zijn gestart. Kreeg 
je geen kaart, maar denk je dat je er 
recht op hebt? Neem dan contact op 
met je vakbondsafgevaardigde, het 
dienstencentrum of het beroepsver-
bond van ACV BIE.

ACV BIE
Hoger loon kappers 
en schoonheidszorgen 
Op 1 januari werden de minimumlo-
nen in de sector kappers en schoon-
heidszorgen verhoogd. Men probeert 
zo het zwartwerk in de sector in te 
dijken. Maar het is ook een erkenning 
voor de zware werkomstandigheden 
(flexibele uurroosters, blootstelling 
aan cosmetica, rechtopstaand 
werk…). Op www.acvbie.be vind je de 
nieuwe minimumlonen.

ACV Voeding en Diensten
Indexering lonen
Op 1 januari zijn de (minimum)lonen in 
volgende sectoren geïndexeerd:
Voedingsnijverheid (pc 118): + 2,40 % 
Voedingshandel (pc 119): + 2,35 % 
Vrij onderwijs (pc 152): + 2 % 
Bewaking (pc 317): + 2 % 
Gezinszorg (pc 318.02): + 2 % 
Schoonmaak (pc 121): +0,63 % 
Terugwinning allerlei producten (pc 
142.04): + 2,3 % 
Tabak (pc 133): + 0,41 % 
Horeca (pc 302): + 2,395 % 
Toeristische attracties (pc 333): 
+ 2,35 % en een inhaaloperatie voor 
sommige categorieën
Aanvullend paritair comité (pc 100): 
+ 2 % 
Tuinbouw (pc 145): + 2,39 % 
Landbouw (pc 144): + 2,39 % 
Technische land- en tuinbouwwerken 
(pc 132): + 0,61 % 
Beheer van gebouwen, vastgoedmake-
laars en dienstboden (pc 323): + 2,35 % 
Vanaf 1 februari: Dienstencheques (pc 
322.01): + 2% 

Arbeiders 
Arcelor Mittal 
verontwaardigd 
over sluiting 
De directie van staalbedrijf Arcelor 
Mittal heeft beslist om zeven van de 
twaalf koude lijnen in Luik te slui-
ten. Na de sluiting van de warme lijn 
vorig jaar is dat de zoveelste her-
structurering die duizenden banen 
zal kosten in de Waalse staalindus-
trie. De getroffen werknemers hopen 
op een mogelijke overname. Of een 
(gedeeltelijke) nationalisering.  

ACV Metea is diep verontwaardigd 
dat de bescherming van het kapi-
taal steeds blijft voorgaan op de 
bescherming van de werknemers.

Veel beroepen in de pers zijn 
verdwenen sinds ik in 1977 
mijn eerste artikel schreef’, 
mijmert Christian Laporte, 
journalist bij de Franstalige 

krant La Libre Belgique. De tijd dat bui-
tenlandjournalisten hun artikel moesten 
doorbellen naar een secretaresse, is voor-
bij. De komst van de computer heeft de 
mediasector grondig overhoop gegooid. 

‘Het medialandschap digitaliseert’, beves-
tigt Eddy Hagen van het Vlaams Innova-
tiecentrum voor Grafische Communicatie. 
‘Maar digitalisering mag geen doel op zich 
zijn. Een krant moet een meerwaarde bie-
den als ze online gaat. Voor de lezers van 
de Financial Times is de snelheid van de 
informatie bijvoorbeeld een grote meer-
waarde.’ 

Sociaal overleg
Uitgeverijen van kranten en magazines za-
gen door het internet de laatste jaren hun 
inkomsten teruglopen. ‘Een sterk business-
model is essentieel voor een krant’, vindt 
Christian Van Thillo, bedrijfsleider van De 
Persgroep. ‘In België leefden kranten voor 
de digitalisering voor 50 procent van ad-
vertenties. Nu is dat ongeveer 30 procent. 
Kleine advertenties en zoekertjes zijn de-
finitief verhuisd naar het internet. Onze 
andere inkomsten halen we uit abonne-
menten, magazines… Uitgeverijen kunnen 
nog altijd winstgevend zijn, als ze efficiënt 
werken. En, denk ik, als er een goed soci-
aal overlegmodel is.’ 
De dalende inkomsten hebben hun invloed 
op de werknemers. ‘De dagbladsector en de 
grafische sector zijn steeds verder in vrije 
val, wat de tewerkstelling betreft’, beves-

‘Print en online blijven elkaar aanvullen’
De toekomst van de geschreven pers

Plezant, dat je de krant gratis kunt lezen op je computer of smartphone. 
Maar is er door die digitale revolutie nog geld - en dus werk - voor  
journalisten, lay-outers, drukkers en zetters? ACV bouw - industrie & 
energie liet op een vakgroepcongres mediaspecialisten aan het woord 
over de toekomst van de geschreven pers. 

tigt Patrick Vandenberghe, federaal secre-
taris van ACV bouw - industrie & energie. 
‘Door de technologische evoluties en door 
de dagbladcrisis is er in de drukkerijen 30 
procent minder personeel aan de slag dan 
voordien.’ 

Bijscholing
Die evoluties zorgen er ook voor dat de jobs 
sterk veranderen. Zo sterk zelfs, dat jobs in 
de grafische sector, zoals drukker, moeilijk 
ingevuld raken. ‘Het vraagt telkens aanpas-
singen van de werknemers. Wat die men-
sen op school hebben geleerd, is nu in de 
drukkerijen niet meer van toepassing. 
Daarom is bijscholing absoluut noodzake-
lijk.’ 

Niet alleen de drukkers, maar ook het aan-
tal journalisten wordt schaarser. Het aan-
tal erkende beroepsjournalisten is vorig 
jaar gedaald, voor het eerst sinds de jaren 
’60. ‘Als jongere collega’s al het geluk heb-
ben om vast en voltijds aangeworven te 
worden, merk je bovendien dat dat niet vol-
gens de meest gunstige loonschalen ge-
beurt’, weet journalist Christian Laporte. 
‘Zij durven daar niet snel tegen in te gaan.’

Drukkerij niet dood
Toch gelooft niemand in het einde van de 
krant of de drukkerij. ‘Grafische beroepen 
zijn niet ten dode opgeschreven’, zegt Pa-
trick Vandenberghe (ACV BIE). ‘Beroeps-
kennis en ervaring blijven belangrijk. Ik 
ben ervan overtuigd dat papier en digitale 
producten elkaar aanvullen.’ 

‘Mensen zullen altijd behoefte blijven heb-
ben aan nieuws en informatie’, meent Pol 
Deltour van de Vlaamse Vereniging van 

Journalisten. ‘De grote vraag is of de grafi-
sche sector zelf de omschakeling kan ma-
ken van print naar digitaal. En of uitgevers 
snel nieuwe, rendabele zakenmodellen 
kunnen ontwikkelen. Technici, journalis-
ten, vormgevers en drukkers investeren 
tijd en moeite in nieuws. We moeten de 
mensen er weer meer van overtuigen dat 
daarvoor betaald mag worden.’ ’ 

Lieve Van den Bulck
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Hoe krijg ik elke maand mijn 
e-maaltijdcheques?

Je werkgever stort het bedrag van je maal-
tijdcheques op een rekening, die de uitge-
ver van de maaltijdcheques (Sodexo, 
Edenred, Monizze, Scan ID) beheert. Jij 
krijgt een gratis betaalkaart die gekop-
peld is aan die rekening. 

Hoe betaal ik?

De kaart kun je gebruiken bij  de bestaan-
de betaalterminals voor bank- en krediet-
kaarten in de supermarkt en op restau-
rant. Je betaalt het exacte bedrag van je 
aankoop. Geld terugkrijgen op een maal-
tijdcheque is dus niet meer mogelijk. 

Hoe betaal ik met  
e-maaltijdcheques?

Hoe lang blijven de cheques geldig?

Net als bij de papieren versie blijven je 
e-maaltijdcheques drie maanden geldig. 
Als je betaalt, worden eerst de oudste che-
ques opgebruikt. Op de website van de 
uitgever kun je het saldo en de geldig-
heidsduur van de cheques raadplegen.

Wat bij verlies of diefstal?

Neem onmiddellijk contact op met Card 
Stop (070 344 344) om je betaalkaart te 
blokkeren. Voor de vervanging van je 
kaart betaal je maximaal de waarde van 
één maaltijdcheque.

? !
De voorbije maanden voerde bedien-
devakbond LBC-NVK campagne om 
het werknemersstatuut voor onthaal-
ouders weer op de politieke agenda te 
krijgen. ‘Dat is nu gelukt’, zegt Fatiha 
Dahmani van LBC-NVK. 

‘Onthaalouders eisen al meer dan tien 
jaar dezelfde rechten als alle andere 
werknemers, zoals een loon en betaalde 
vakantie. Om het werknemersstatuut in 
te voeren is er een samenwerking nodig 
tussen de bevoegde Vlaamse en federale 
ministers. Maar die spelen al jarenlang 
een pingpongspel.’

LBC-NVK lanceerde daarom een cam-
pagne via de sociale media, met als slo-
gan: ‘Wat als er geen onthaalouders 
waren?’ De Facebook-pagina werd  
20 000 keer bezocht. Door de succesvolle 

Wachten op statuut onthaalouders  
campagne hebben we het probleem weer 
onder de aandacht gebracht.’

Vorige week voerden de onthaalouders 
actie voor het kabinet van Vlaams minis-
ter van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). 
‘De minister verklaarde dat hij samen 
met de federale minister van Werk 
Monica De Coninck (sp.a) gaat bekijken 
welke stappen ze kunnen ondernemen. 
Eind deze maand gaan we met LBC-NVK 
op gesprek bij Monica De Coninck. We 
hebben ineens ook het kabinet 
Vandeurzen uitgenodigd.’

Om de druk op de ketel te houden, komt 
er op 19 april een nationale betoging, 
samen met de Franstalige onthaalou-
ders. LBC-NVK blijft dit dossier van 
dichtbij opvolgen.  (LG)

 ✔ www.onthaalouders.be

De voeding is een econo-
misch gezonde sector’, 
zegt Bart Vannetelbosch, 
nationaal secretaris van 
ACV Voeding en Diensten. 

‘De helft van de omzet komt van uitvoer 
naar het buitenland. De afgelopen 15 jaar 
is de tewerkstelling stabiel gebleven. 
Zoals in andere industrieën is er wel spra-
ke van automatisering, waardoor werk-
nemers moeten afvloeien. Maar door de 
groei van een aantal deelsectoren blijft 
het aantal werknemers op gelijk niveau.’ 

Herstructurering
Tot op vandaag heeft de crisis weinig 
impact gehad op de voedingsnijverheid. 
‘De laatste weken hoor ik wel signalen 
van aankomende herstructureringen. 
Maar ik denk dat een dramatisch scena-
rio zoals in de automobielsector niet aan 
de orde is. Er zal altijd voedingsindustrie 
in eigen land nodig zijn. Groenten die van 
het veld komen bijvoorbeeld worden het 
best zo snel mogelijk bewerkt tot diep-
vriesgroenten.’

Sectoraal akkoord
Wat zijn de syndicale uitdagingen in de 
sector? ‘Meer dan veertig procent van de 
werknemers werkt in een kmo en heeft 
geen vakbondsafvaardiging. Daarom is 
het belangrijk dat we om de twee jaar een 
sectoraal akkoord kunnen sluiten. Op dit 
moment aarzelen de werkgevers om het 
overleg op te starten. Zij willen eerst dui-
delijkheid over het eenheidsstatuut van 
arbeiders en bedienden. In een gezonde 
sector als de voedingsindustrie moet zo’n 
akkoord in de eerste plaats het inkomen 

Voedingssector in België 
heeft toekomst
De industrie in België krijgt rake 
klappen. Gelukkig zijn er ook sec-
toren die weerstand bieden aan de 
crisis. Zo houdt de voedingsnijver-
heid kranig stand.

van de werknemers verbeteren. Maar de 
regeringsmaatregelen (loonstop van twee 
jaar, red.) maken dit nu heel moeilijk.’ 

Werkbaar werk
‘Hoog op de agenda staat ook werkbaar 
werk. Veel arbeiders werken in koude 
temperaturen of in ploegen- of nachtar-
beid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
iedereen mee kan, als we straks langer 

ACV Voeding en Diensten

LBC-NVK
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Hoe kunnen we je helpen? ACV geeft raad.

‘Door de technologische evolu-
ties en door de dagbladcrisis is 
er in de drukkerijen 30 procent 
minder personeel aan de slag 
dan voordien’, weet Patrick 
Vandenberghe van ACV bouw - 
industrie & energie. 

Meer dan veertig procent van de werknemers in de voedingssector werkt in 
een kmo en heeft geen vakbondsafvaardiging.

moeten werken? Ten slotte vind ik dat er 
nog meer geïnvesteerd mag worden in 
vorming en opleiding. Zo kan men het 
tekort aan geschoold personeel invullen 
en krijgen werknemers de kans om door 
te groeien.’   

Leen Grevendonck
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De voedingsnijverheid is de grootste industriële sector in België, gemeten in aan-
tal werknemers. De sector telt 5 400 ondernemingen die werk bieden aan 60 000 
arbeiders, 30 000 bedienden en een pak uitzendkrachten. De voeding is een bonte 
verzameling van bedrijven waarin brood en banket, groenten en fruit, chocolade en 
suikerwerk, vlees en zuivel de belangrijkste deelsectoren zijn.

‘Print en online blijven elkaar aanvullen’



        ¬ uw job, ons werk Visie ¬ vrijdag 8 februari 201314

Innovatie door opleiding werknemers

‘Umicore is een pionier in duur-
zaam ondernemen. Die keuze 
vindt meer en meer navolging in 
de industrie. De Vlaamse over-
heid geeft heel wat subsidies om 
innovatie in de industrie te stimu-
leren. Het ACV vindt dat elk 
geloofwaardig innovatietraject 
een opleidingsplan voor de werk-
nemers moet bevatten. Door 
levenslang leren kunnen we jobs 
behouden en creëren in de indus-
trie. 

Zo is het opleidingsplan in de 
SIOS-maatregel (strategische 
investerings- en opleidingssteun, 
red.) een sterke hefboom om in te 
spelen op veranderingen in de 
industrie. Binnenkort wordt die 
maatregel omgevormd tot trans-
formatiesteun.’ 

Het ACV vindt dat er drie voor-
waarden voorop moeten staan bij 
het toekennen van die steun. 
‘Ten eerste moet er een afdwing-
bare tewerkstellingsvoorwaarde 

zijn, zodat steun teruggevorderd 
kan worden als de onderneming 
sluit of herstructureert. 

Ten tweede moet de onderne-
mingsraad betrokken worden bij 
de opmaak van het opleidings-
dossier. Zo bevorder je ook een 
sterke innovatiecultuur. 

En geef ten slotte voorrang aan 
investeringen in innovatie die, 
zoals bij Umicore, technologische 
antwoorden geven op maat-
schappelijke uitdagingen zoals 
grondstoffenschaarste en de kli-
maatverandering.’

‘ACV vindt het belangrijk dat Vlaanderen innovatie en de overgang 
naar een duurzame industrie ondersteunt’, zegt Koen Repriels 
van de ACV-studiedienst. ‘Opleiding van werknemers is een ster-
ke hefboom hiervoor.’ 

De Belgische materiaaltech-
nologiegroep Umicore is 
eind januari uitgeroepen 
tot het meest duurzame ter 
wereld. Die titel dankt het 

aan het Canadese onderzoeksbureau 
Corporate Knights. Umicore houdt zich 
bezig met de ontwikkeling van schone tech-
nologieën, zoals uitstootkatalysatoren die 
de vervuiling door auto’s verminderen. 
Ook is de multinational gespecialiseerd in 
de recyclage van metalen. In de vestiging in 
Hoboken herwint het bedrijf 17 metalen uit 
slib en uit elektronisch schroot van print-
platen, gsm’s en laptops. Activiteiten die het 
bedrijf geen windeieren leggen: de groep 
boekte in 2011 een omzet van 14,5 miljard 
euro.

Ommezwaai
Vijftien jaar geleden was het bedrijf noch-
tans op sterven na dood. Voorganger Union 
Minière was een verouderde, verlieslatende 
en vervuilende onderneming. Het was ver-
antwoordelijk voor de loodvervuiling in 
Hoboken en de cadmiumverontreiniging in 
de Noorderkempen. Maar eind jaren ’90 
maakte Union Minière een mentale omme-
zwaai. Het bedrijf vond zichzelf heruit en 
koos voor duurzame ontwikkeling.

ACV-délégué Jan De Rudder (59) werkt al 42 
jaar in de fabriek in Hoboken. Hij herinnert 
zich nog goed hoe buurtbewoners in de 
jaren ’70 protesteerden, nadat er hoge con-
centraties lood gevonden waren in het bloed 
van hun kinderen. En hij maakte de her-
structurering in 1997 mee van op de eerste 
rij. ‘Driehonderd jobs voor arbeiders zijn 
toen verloren gegaan in Hoboken. Maar 
zonder reorganisatie hadden we de deuren 
kunnen sluiten. Umicore heeft zwaar geïn-
vesteerd in een nieuw productiemodel. En 

Kan innovatie de industrie redden?
Dossier: Innovatie 

Van zwaar vervuilende industrie tot meest duurzame bedrijf ter wereld: 
de Umicore-groep rijdt een opmerkelijk parcours. ‘Door innovatie heeft 
het bedrijf de kop boven water kunnen houden’, zegt ACV-délégué Jan 
De Rudder. ‘Maar we moeten kritisch blijven.’

dat is gelukkig goed uitgedraaid.’

Wat vind je van de prijs ‘meest duur-
zame onderneming’?

‘Umicore heeft effectief de overgang 
gemaakt naar meer duurzaam ondernemen. 
Vandaag halen we geen ertsen meer uit 
Congolese mijnen, maar recycleren we ze 
uit afval. De metingen van lood in de omge-
ving zijn spectaculair gedaald. Toch wil ik 
een kanttekening maken bij die prijs. Het 
stoort me dat er met geen woord gerept 
wordt over de risico’s die de arbeiders lopen.’

Hoe gevaarlijk is het werk voor een 
arbeider?

‘Tijdens het smeltproces komen er giftige 
stoffen en gassen vrij. Het bedrijf heeft 

uiteraard geïnvesteerd in afzuigsystemen. 
Maar als er iets misloopt, kan dat ernstige 
gevolgen hebben voor de gezondheid van de 
arbeiders. Zij bedienen de machines niet 
van achter een glazen wand. Ook zijn er 
mensen die in de buurt van de ovens wer-
ken, waar de temperaturen hoog kunnen 
oplopen. 
Wel worden alle werknemers medisch goed 
opgevolgd. Als er te veel lood in je bloed 
wordt aangetroffen, word je onmiddellijk 
verplaatst. Umicore heeft het imago van een 

proper, hoogtechnologisch bedrijf. Maar in 
feite blijven we zware industrie.’

Umicore heeft geïnvesteerd in nieu-
we technologie, maar zet het ook in 
op personeel?

‘Onze werkgever is blijven aanwerven, zelfs 
tijdens het dieptepunt van de crisis en 
ondanks de automatisering. De lat om hier 

te beginnen ligt wel erg hoog. Voor de reor-
ganisatie was er nog plaats voor onge-
schoolde werkmensen. Vandaag moet je 
minstens een A2-diploma hebben. Zo laat 
het bedrijf veel goede werkkrachten links 
liggen. 
Ik vind ook dat er weinig kansen zijn om 
door te groeien, als je niet het juiste diplo-
ma hebt. Het personeelsbeleid vertrekt 
nochtans vanuit het idee van een levenslan-
ge loopbaan. Er worden veel opleidingen 
georganiseerd, maar jammer genoeg meer 
voor bedienden dan voor arbeiders. Soms 
worden infovergaderingen geboekt als 
opleiding. Daar heb ik toch mijn bedenkin-
gen bij. Eigenlijk moeten arbeiders oplei-
dingen kunnen volgen, die ook interessant 
zijn in andere sectoren. Stel dat het hier ooit 
misloopt, dan heb je tenminste iets achter 
de hand om te solliciteren.’

Worden de délégués betrokken bij de 
strategie van het bedrijf?

‘In de ondernemingsraad worden veel cij-
fers meegedeeld, maar geen inhoudelijke 
discussies gevoerd. Ik vind dat jammer. Een 
inbreng van de militanten over bijvoor-
beeld opleiding en de koers die Umicore 
vaart, heeft zijn waarde.  De werkgever is 
bijzonder trots op de prijs voor meest duur-
zame onderneming. Maar voor het perso-
neel zou het een echte opsteker zijn als de 
werkgever ook duurzamer met hen zou 
omgaan.’  

Leen Grevendonck
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Jan De Rudder, ACV-délégué bij Umicore Hoboken: ‘De werkgever organiseert veel 
opleidingen, maar jammer genoeg meer voor bedienden dan voor arbeiders.’ 

Zonder het nieuwe  
productiemodel en de 
reorganisatie hadden  
we de deuren kunnen 
sluiten.
Jan De Rudder,  
ACV-délégué Umicore
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‘Tien procent werknemers  
heeft schrik om job te verliezen’

ZEGT

Ontslagen hier, een reorganisatie daar: een mens krijgt voor minder schrik om zijn job te verliezen. Tien procent van 
de werknemers voelde zich daar vorig jaar onzeker over. ‘Informatie, inspraak en een goed sociaal overleg kunnen 

jobonzekerheid verminderen’, zegt arbeidspsycholoog Hans De Witte. 

Hoe reëel is de schrik om je job te verliezen? 

‘Uit onze meest recente enquête, vorig jaar, blijkt dat tien 
procent van de ondervraagde werknemers schrik heeft 
om zijn job te verliezen. Het gaat over een gevoel, ze zijn 
bang en maken zich zorgen. Maar dat wil niet zeggen dat 
dat gevoel niet samenhangt met de realiteit. We zien dat 
jobonzekerheid heel duidelijk evolueert samen met de 
economische crisis. Op het moment dat er meer mensen 
werkloos zijn, hebben we vaker het gevoel: Oei, er is een 
kans dat ik ook mijn job kwijtraak.’ 

Waarom zijn mensen onzeker over hun job? 

‘Die vraag kun je beantwoorden door na te gaan wie er 
vooral onzeker is. Jobonzekerheid komt sterker voor bij 
werknemers die meer kans maken op afdanking, ontslag 
en werkloosheid. Laaggeschoolden en arbeiders zijn onze-
kerder over hun werk. En dat is geen fictie: ontslag kan 
hen ook meer overkomen. Het zijn nu juist hun indus-
trieën waar bedrijven sluiten. Angst zit misschien wel in 
je hoofd, maar het weerspiegelt de kansen die je hebt op 
de arbeidsmarkt.’ 

Welke gevolgen heeft jobonze-
kerheid voor een werknemer? 

‘Het heeft een effect op alle moge-
lijke aspecten van je leven. Onzeker-
heid leidt tot een verlaging van je 
welzijn en je gezondheid. Je voelt je 
minder goed, veel meer gespannen, 
geïrriteerd en depressief. Je mentale 
welzijn, geluksgevoelens en levens-
tevredenheid gaan achteruit. Gaat 
het over puur lichamelijke gezondheid, dan kan onzeker-
heid gezondheidsklachten veroorzaken, zoals slecht kun-
nen slapen. Ook je arbeidstevredenheid gaat achteruit. Je 
bent veel minder enthousiast over je werk en over de orga-
nisatie, of over het bedrijf.’ 

Welke gevolgen ondervinden 
bedrijven van die angst? 

‘Ik hoor wel eens dat er een tegenstel-
ling is tussen welzijn op het werk en 
de prestaties van de organisatie. Het 
ene zou ten koste gaan van het ander. 
Dat is natuurlijk nonsens. Heel wat 

onderzoek toont dat mensen die zich goed voelen op hun 
werkplek, hun werk net beter doen. Maar onzekerheid 
heeft ook een effect op de manier waarop mensen zich 
opstellen ten aanzien van hun organisatie. De betrokken-
heid en de binding nemen dan sterk af. Men wordt wan-

Hans DE WITTE
arbEIDspsycHOlOOG

trouwig ten aanzien van het management. Die negatieve 
houding wil een bedrijf natuurlijk liever kwijt.’ 

Hoe uit zo’n negatieve houding zich op de werk-
vloer?

‘Sommige werkgevers denken: ik moet de druk opvoeren 
en mijn mensen onzeker maken, dan presteren ze beter. 
Dat is een populaire visie bij sommige werkgevers. Maar 
we weten uit onderzoek dat mensen juist minder goed 
werken en meer fouten maken wanneer ze onzeker zijn. 
Als je werknemers onzeker maakt, steken ze veel tijd in 
omgaan met die onzekerheid. Ze praten met elkaar: Voel 
jij je ook onzeker? Wat gaan we nu doen? Ze verliezen con-
centratie en helderheid. Alle energie die je steekt in het 
oplossen van een belastend probleem, kun je niet gebrui-
ken voor je werk.’ 

Wat kunnen bedrijven doen om dat te vermijden? 

‘Jobonzekerheid is: niet weten wat er met je gaat gebeu-
ren. Dat kan in de eerste plaats beperkt worden door veel 
inzicht en informatie te geven. Wees eerlijk, duidelijk en 
open, ook al is de toekomst nog onzeker. Mensen weten 
ook wel dat het moeilijke tijden zijn. En als je hen goed 
informeert, zijn ze minder onzeker en reageren ze minder 
negatief. Ook inspraak krijgen over wat er met het bedrijf 
gebeurt, is heel belangrijk.’ 

Is er in een bedrijf met goed sociaal overleg min-
der onzekerheid? 

‘Sociaal overleg is zeker een factor die onzekerheid ver-
mindert. Het zorgt voor meer openheid over wat er boven 
je hoofd hangt en helpt om er beter mee om te gaan. Is 
er binnen een organisatie goed overleg, inspraak en par-
ticipatie, dan krijg je het gevoel dat men je hoort en met 
je rekening houdt. Goed sociaal overleg lost niet alles op, 
maar het maakt wel een en ander hanteerbaar.’ 

lieve Van den bulck

Bedrijven: wees eer-
lijk, duidelijk en open, 
ook al is de toekomst 
nog onzeker.

Hans De Witte,  
arbeidspsycholoog

Jan Devriese columnist Het Laatste Nieuws

Zou er wél geld zijn voor onderwijs als de tien 
grootste bedrijven in Vlaanderen een half 
procentje (meer) belasting zouden betalen? 
#7dag

VercaemerStijn fervent radioluisteraar

Mooie radioreclame met @goedeleliekens 
Hopelijk zet dit de cowboys van de weg aan tot 
een wat veiliger rijgedrag. #BIVV

Marcel Schmeier onderwijsadviseur

Vijftien jaar en genomineerd voor de Nobelprijs 
voor de Vrede vanwege haar inzet voor het recht 
op onderwijs voor meisjes #Malala

Wat tweet er in het struikgewas? 
Visie plukt enkele rake 
commentaren van de sociale 
netwerksite.

UIT Ingbeeld

gewikt & gewogen
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THEATER

Vanwaar ‘Nerveuze vrouwen’?

‘Het is de titel van een prachtige tentoonstelling in het Guis-
lainmuseum in Gent, over vrouwen en psychische proble-
men. En het is tegelijk ook een heel boeiend onderwerp. Ik 
heb mij wat ingewerkt in het thema, en er lange gesprekken 
over gevoerd met Tine Embrechts en Karlijn Sileghem. De 
voorstelling wordt een geheel van tekst en muziek, waarbij 
Tine en Karlijn op het podium versterking krijgen van  
Hannelore Bedert, Roosbeef en De 
Laatste Showband. Alles kadert in het 
project Te Gek!?, het initiatief dat het 
taboe rond psychische problemen wil 
doorbreken.’

Waar halen jullie je materiaal?

‘We putten onder andere uit het reper-
toire van de Te Gek!?-cd’s, en voor  
de teksten doen we een beroep op 
schrijvers zoals Wim Helsen, Hugo 
Matthysen, Christophe Vekeman en 
Gerda Dendooven. Verder wil ik nog niet te veel verklappen 
over de voorstelling. We maken er in ieder geval een mooi ge-
heel van, doorspekt met de nodige humor.’

Hoe belangrijk is humor bij dit soort thema’s?

‘Humor is noodzakelijk. Het maakt de dingen lichter, draag-
lijk ook. Het dagelijkse leven zit vol humor. Dat moet wel, an-
ders zouden we er onderdoor gaan. Ik herinner me dat ik op 
een begrafenis van een goede vriend zag hoe een vrouw tij-
dens de ceremonie net niet groot genoeg was om de naald van 
de platenspeler op de juiste plaats te krijgen. Zodat er onbe-
doeld een verkeerd nummer startte. Op zo’n moment de slap-
pe lach krijgen is natuurlijk vreselijk ongepast, maar het lucht 
wel op. Het verdriet blijft even groot, en toch is de druk wat 
van de ketel.’

Wordt het een zware voorstelling?

‘Nee. Het is een voorstelling die gaat over het leven zelf. We 
vertellen verhalen en zoeken de lach op. Ter voorbereiding 
van deze voorstelling heb ik niet alleen de tentoonstelling 
bezocht, maar ben ik ook gaan praten met verschillende men-
sen in het psychiatrisch centrum Sint-Annendael. Door die 
gesprekken besefte ik dat er nog zoveel is dat we niet weten 
of begrijpen. Toch moeten we erover blijven praten. Angst 

voor het onbekende is een normale menselijke reactie. Maar 
we mogen ons daar niet door laten verlammen. Mensen met 
psychische problemen maken even goed deel uit van onze sa-
menleving. We moeten voor hen zorgen en hen de hand rei-
ken, want ze horen erbij.’

Is de voorstelling taboedoorbrekend?

‘Kijk, we willen niet met het vingertje staan zwaaien. Het 
moet vooral een interessante, boeiende en leuke avond wor-
den. Psychische problemen is een beladen term, maar emoties 
hebben we allemaal. Dat het door een samenloop van omstan-
digheden op een bepaald moment te veel wordt, is niet eens 
zo vreemd.’ 

Hoe dicht komt dit alles bij je eigen leefwereld?

‘Geen enkele menselijke emotie is mij vreemd. Acteurs, en 
bij uitbreiding kunstenaars, zijn mensen die gebruik maken 

van hun emoties om iets te creëren. Werken met grote gevoe-
lens is onze job, en het podium onze uitlaatklep. Wie weet 
wat er zou gebeuren als al deze mensen geen podium meer 
zouden hebben voor hun angsten, hun frustraties, hun onbe-
antwoorde liefdes? Ik wil het mij niet inbeelden. Laat ons 
maar onze gevoelens op tafel gooien. Hopelijk gaat het ge-
sprek na afloop verder in de zaal.’ 

‘Nerveuze vrouwen’ toert vanaf nu door heel Vlaanderen. Met 
je ticket kun je tegen halve prijs naar de gelijknamige ten-
toonstelling in het Dr. Guislainmuseum in Gent.

nele Verheye

 ✔ www.tegek.be of tel. 013 38 05 49
 

Het dagelijkse leven 
zit vol humor.  
Dat moet wel, anders 
zouden we er onder-
door gaan.

Sien Eggers,  
regisseur
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SiEn EggERS REgiSSEERT
‘nERVEuzE VRouwEn’

‘Het wordt grappig’, zegt ze. ‘grappig en aangrijpend tegelijk. zoals het leven zelf.’ Sien Eggers regisseert ‘nerveuze vrouwen’, taboe-
doorbrekend muziektheater over psychische problemen, over maar vooral door vrouwen.

ToDo
filmfESTiVAl PERSPEcTiEf   
AnTwERPEn (25 fEbRuARi - 1 mAART)

ACW en Wereldsolidariteit Antwerpen laten je tien 
sociaal bewogen en boeiende films zien over  
diversiteit. Een bij uitstek Antwerps thema, want  
in ’t stad wonen 173 verschillende nationaliteiten. 
Je ontdekt films die misschien aan je aandacht  
ontsnapten of weinig kans kregen in de cinema zalen. 
Een ticket koop je voor 7,30 euro op  
www.kinepolis.com/perspectief of aan de kassa.

 ✔ Kinepolis, Groenendaallaan 394, Antwerpen 
www.festivalperspectief.be

win
Visie mag 5 duotickets weggeven voor de 
voorstelling van Nerveuze Vrouwen op 14 
maart om 20.15 uur in de 
Arenbergschouwburg in Antwerpen.

Antwoord op deze vraag: 
In welk museum loopt de tentoonstelling Nerveuze vrouwen?
a. Het Huis van Alijn 
b. Stadsmuseum Gent 
c. Guislainmuseum

Doe mee op www.acw.be (klik op de bewegende banner van Visie-wedstrijd). 
Of stuur een kaartje met het juiste antwoord naar:  
ACW Visie, wedstrijd Nerveuze vrouwen, Postbus 20, 1031 Brussel.  
En dit vóór donderdag 14 februari.

EEn DuoTickET
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FILMFESTIVAL 

PERSPECTIEF
TICKETS

€6,00

01/03
25/02

van
t.e.m.Films met een sociale kijk EDITIE 2013

fi l m s  m e t  e e n  s o c i a l e  k i j k
PERSPECTIEF
FILMFESTIVAL

Info & tickets: www.kinepolis.be/perspectief of www.festivalperspectief.be

Nerveuze Vrouwen is een muziektheaterproductie van Te Gek!? 
Bezoek ook de gelijknamige tentoonstelling van het Museum Dr. Guislain te Gent
www.museumdrguislain.be

www.tegek.be

R E G I E :  S I E N  E G G E R S

Sleutelwoord: poldergast


