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ECONOMIE 

  

   Economie blijft zwak 

De wereldeconomie blijft in een matig tempo groeien.  
In de Verenigde Staten wordt de economische groei vooral ondersteund door een 
stijging van het beschikbare gezinsinkomen, de goede prestaties van de arbeidsmarkt 
en een lichte loonstijging, terwijl de bedrijfsinvesteringen een eerder negatieve trend 
vertonen. In Europa blijft de economische groei laag. In Japan blijft de verwachte 
loonstijging uit, waardoor de kans groter wordt dat de regering nieuwe 
steunmaatregelen zal treffen, ondanks de buitensporige overheidsschuld.  
Het wordt steeds duidelijker dat de centrale banken er met hun expansieve monetaire 
beleid niet in slagen de economie duurzaam te doen opleven, en de recente beursklim 
berust eens te meer op een wankel fundament. 
 
De bankenwereld blijft nog steeds in gevaar.   
Het grootste probleem zit hem opnieuw in slechte kredieten die niet of nauwelijks 
terug te vorderen zijn. Deze leningen hebben een achterstand van minimaal 3 
maanden. Deze zorgen voor een instabiliteit van de banken die overkop kunnen gaan. 
De slechte kredieten bij de Italiaanse financiële wereld zijn reeds jaren bekend maar 
werden steeds vooruit geschoven.  
De Italiaanse bank Monte dei Paschi, de Spaanse Banco Popular, de Ierse Bank of 
Ireland en de Oostenrijkse Raiffeisen scoren slecht in de stresstest die de Europese 
toezichthouder voor de 51 grootste banken heeft georganiseerd. De kapitaalbuffers van 
de vier banken zijn te klein om zware economische schokken te kunnen opvangen. 
De vier banken zullen zich van Europa moeten versterken met extra kapitaal. Bij de 
noodlijdende Italiaanse bank Monte dei Paschi heeft de raad van bestuur ingestemd 
met een kapitaalinjectie en met de verkoop van slechte leningen en de bank krijgt extra 
geld, zo'n 5 miljard euro, van een groep Europese en Amerikaanse banken. 
 
In België zijn de vooruitzichten zeer matig en zou de economische groei slechts  1,2% 
zijn in 2016 tot gemiddeld 1,5% per jaar over de periode 2017-2021. De  
werkgelegenheidsgroei zou goed zijn (gemiddeld ruim 38 000 personen per jaar van 



2016 tot 2021). Het overheidstekort zou toenemen van 2,5% van het bbp in 2015 tot 
2,8% in 2016, verminderen tot 2,2% in 2017 en nadien vrijwel gelijk blijven.  
Dit jaar zou de Belgische uitvoer en de binnenlandse vraag leiden tot een lichte 
vertraging van de economische groei in het Vlaamse (1,4 %) en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (0,8 %), en tot een stabilisering in het Waalse Gewest (1,1 %). De 
macro-economische impact van de aanslagen van 22 maart, die op nationaal niveau op 
0,1 % van het bbp wordt geschat, zou de economische activiteit van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest relatief sterker treffen. 
 
Tijdens de periode 2015-2021 zou de netto-jobcreatie gemiddeld bijna 24.100 
eenheden per jaar bedragen in het Vlaams Gewest (of bijna 169.000 gecumuleerd over 
die periode), ongeveer 9.200 per jaar in het Waals Gewest (of bijna 65.000 
gecumuleerd) en ongeveer 5.400 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (of bijna 38.000 
gecumuleerd). 
 
De ontwikkelingen van het arbeidsaanbod en van de werkende beroepsbevolking 
zorgen voor een aanhoudende daling van de werkloosheidsgraad in het Vlaamse 
Gewest van 8,3 % in 2015 tot 6,5 % in 2021. 

 

   De omgekeerde welvaartstaat 
 
 Op 15 juli kregen vakbonden en werkgevers de twee wetsvoorstellen, waar minister 
van Werk Kris Peeters al een tijd op broedt, eindelijk in hun mailbox. Als het van de 
federale regering afhangt, wordt de manier waarop er gewerkt en verdiend wordt in dit 
land grondig veranderd.  
Vakbonden en werkgevers mogen nog onderhandelen, zo klinkt het in een 
begeleidende brief maar de wetten treden in werking op 1 januari 2017. Sectoren 
krijgen ook tot die datum de tijd om zelf afspraken te maken. 
 
Bij de vakbonden zijn ze sceptisch. “Nu al valt te voorspellen dat werkgevers in veel 
sectoren de kat uit de boom zullen kijken, in het besef dat de wet vanaf 1 januari 2017 
toch volle uitwerking krijgt”, reageert het ACV.  
 
Al in de eerste paragrafen maakt Peeters duidelijk waar het de regering om te doen is. 
“De productie, omzet en winstmarges moeten omhoog, de kosten naar omlaag.” Het 
plan-Peeters bevat vier maatregelen die voor alle ondernemingen en werknemers van 
toepassing zijn en daarnaast ook nog een menu waaruit sectoren ‘gerechten kunnen 
plukken’.  
 
De eerste algemene maatregel is de 'annualisering'. Op jaarbasis wordt er nog wel 
gemiddeld 38 uur per week gewerkt maar de verdeling van die werkuren over de 52 
weken van het jaar wordt voortaan “aangepast aan de behoeften van de werking van 
de onderneming”. Pas na 143 overuren krijgt de werknemer recht op inhaalrust.  
 



Om een idee te geven hoe ver dat openrekken van de 38-urenweek gaat: volgens de EU 
mag er tijdens een referteperiode van vier maanden gemiddeld niet langer gewerkt 
worden dan 48 uur per week. Dat is de laagste lat binnen het niet al te sociale Europa. 
Het wetsvoorstel verwijst expliciet naar die 48-urengrens, maar benadrukt tegelijk dat 
dat een gemiddelde is berekend over vier maanden. In de wet staat dat voortaan 
verschillende weken na elkaar 11 uur per dag en 50 uur per week kan gewerkt worden.  
 
Normaal moet er voor elk uur boven de 40 uur per week overuren betaald worden. Dat 
blijft in de algemene regel overeind. Sectoren kunnen daar echter wel van afwijken. Je 
kan nu al voorspellen wat dat zal betekenen. Bepaalde sectoren zullen dreigen met 
jobverlies en werknemers zullen de mes op de keel gezet krijgen om te aanvaarden dat 
ze zonder extraatje weken van 50 uur kloppen.  
 
Dat het met de 38-urenweek definitief gedaan is, bewijst de tweede maatregel. Bij de 
eerste maatregel gaat het over overuren die gecompenseerd moeten worden door 
rustdagen. Maar er komt nu ook een pakket van 100 overuren bij die wel uitbetaald 
kunnen worden. Sectoren krijgen zelfs de mogelijkheid om dat op 360 uur te brengen. 
Dat betekent dat binnenkort een 45 urenweek weer iets normaal wordt. 
 
De derde maatregel gaat over vorming en opleiding. Werknemers hebben daar recht op 
ter waarde van 1,9 procent van de totale loonmassa, maar werkgevers treden dat recht 
al jaren met de voeten. Peeters wil dat recht nu garanderen maar, zo wordt er meteen 
bij gezegd, deze maatregel mag niets kosten aan de werkgevers. Wie in een bedrijf 
werkt met minder dan 10 werknemers, mag het bovendien ook vergeten.  
 
Naast de laatste algemene maatregel over telewerk is er ook nog het keuzemenu waar 
de sectoren akkoorden over kunnen sluiten. Zo wordt het mogelijk om de uren tussen 
20 en 22 uur 's avonds niet als nachtarbeid te beschouwen. Voortaan kan ook elke 
sector het zogenaamde plusminusconto invoeren. De arbeidstijd wordt dan niet 
geannualiseerd maar verspreid over zes jaar.  
 
De uitzendsector kan voortaan kiezen voor uitzendarbeidsovereenkomsten voor 
onbepaalde duur. De uitzendkracht krijgt dan een contract bij het uitzendkantoor. Maar 
dat zou bijvoorbeeld ook betekenen dat die persoon geen enkele opdracht kan 
weigeren.  
 
In het menu zitten ook nog dingen als loopbaansparen (vakantiedagen opsparen tot 
veel later in je loopbaan) en het wegschenken van verlofdagen aan collega’s met een 
ziek kind. Sectoren kunnen er ook voor kiezen om deeltijdse werknemers veel flexibeler 
in te zetten. De uren waarop gewerkt wordt, hoeven niet meer vast te liggen in het 
contract.  
 
Sectoren kunnen ook vrij beslissen hoelang op voorhand de uurroosters bekend 
gemaakt moeten worden. Die vrijheid gaat ver. “Het sociaal overleg wordt in vele 
gevallen op de helling gezet omdat bij ontstentenis van een akkoord in het Paritair 



Comité een cao op bedrijfsniveau kan gesloten worden, of zelfs het arbeidsreglement 
zou volstaan.” 
 
Van de oorspronkelijke opzet van de wet, “werk werkbaar maken”,  nu de 
pensioenleeftijd opschuift, blijft er niets meer over. De hele wet zet in op meer 
flexibiliteit voor werkgevers. “De deur wordt wagenwijd opengezet voor 
hyperflexibiliteit en een verhoogde werkdruk. Er wordt geen enkele vernieuwende 
maatregel genomen die er op gericht is de werkdruk te verlichten, of de loopbaan of 
het werk draaglijker te maken.” 
 
De regering wil wettelijk betonneren dat er geen loonsverhoging meer komt vooraleer 
het zogenaamde historische verschil met de buurlanden is weggewerkt. Er komt ook 
een correctiemechanisme. Als om één of andere reden de lonen in onze buurlanden 
minder snel stijgen, zullen de Belgische lonen dat verschil moeten goedmaken in de 
twee jaar die volgen op die vaststelling. 
 
Bij de berekening van die zogenaamde loonkloof zal er geen rekening meer gehouden 
mogen worden met patronale bijdrageverminderingen waarvan er nochtans nog een 
pak in de lade liggen voor de komende jaren.  
 
Sectoren of bedrijven die het economisch goed doen, zullen ook niet meer akkoorden 
kunnen sluiten die de loonnorm overschrijden. Er worden boetes voorzien tot 5000 
euro per werknemer als een bedrijf de loonnorm schendt. De indexering blijft wel 
overeind. Dat is dan een toegift aan de vakbonden waar de coalitiepartners van CD&V 
en Kris Peeters veel misbaar over kunnen maken.  
 
Er wordt dus een rem gezet op de stijging van de lonen. De enige uitweg om wat meer 
te verdienen, zullen dan die overuren zijn. 
 
Bron: Dewereldmorgen. 
 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/07/20/voor-werkgevers-en-n-vaopen-
vld-is-een-loonstop-en-afschaffing-38-urenweek-niet-genoeg  

 

   De rentenierseconomie 

Bron: dit ingekorte artikel komt uit de Correspondent en werd lichtjes bewerkt. 
 
Het is een van de grootste leugens van onze tijd: dat welvaart aan de top wordt 
gecreëerd en de rest van de samenleving daarvan profiteert. In werkelijkheid is het 
precies andersom.    
Maak kennis met: de rentenierseconomie. 
Intuïtief voelt het goed. Natuurlijk moet je werken voor je geld. Natuurlijk mag je flink 
beloond worden voor een mooie bijdrage. En de grootste welvaart - zo wordt van links 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/07/20/voor-werkgevers-en-n-vaopen-vld-is-een-loonstop-en-afschaffing-38-urenweek-niet-genoeg
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/07/20/voor-werkgevers-en-n-vaopen-vld-is-een-loonstop-en-afschaffing-38-urenweek-niet-genoeg


tot rechts aangenomen - komt van de top. Van de visionairen, de banenscheppers en 
de mensen met succes. Het zijn deze doorzetters, met hun talent en ondernemerschap, 
die het land vooruit helpen. 
 
Deze leugen is zo sterk dat ze zelfs in ons taalgebruik is verankerd. Als economen het 
hebben over ‘productiviteit’ bedoelen ze simpelweg de hoeveelheid geld die je 
binnenharkt. Ook termen als de ‘verzorgingsstaat,’ ‘herverdeling’ en ‘solidariteit’ 
suggereren dat er uiteindelijk twee groepen zijn: de makers en de nemers, de 
productieven en de labbekakken, de hardwerkenden  en de profiteurs. 

 

Maar in werkelijkheid leven we in een omgekeerde verzorgingsstaat. 
Je kunt het gerust een van de grootste taboes van onze tijd noemen. De duurste groep 
van uitkeringstrekkers bevindt zich niet aan de onderkant, maar aan de top. In bladen 
als Het Financieele Dagblad of De Tijd  lezen zij graag dat de bijstand nu toch echt te 
duur is geworden, zonder de balk in eigen oog te zien. Hun immense afhankelijkheid 
van anderen blijft verborgen.  
 
Om te begrijpen hoe dit mogelijk is, moeten we ons realiseren dat er twee manieren 
zijn om geld te ‘verdienen’.  
De eerste is waar de meesten van ons op zijn aangewezen: “werk”. In dit geval 
gebruiken we ons talent en onze kennis (economen zouden zeggen: ons ‘menselijk 
kapitaal’) om iets nieuws te maken. Het kan van alles zijn: een app om een pizza mee te 
bestellen, een taart voor een bruiloft, een fris kapsel of een mooi getapt pilsje. 
Wie werkt, creëert iets nieuws. Werk is dan ook de bron van nieuwe welvaart. 
 
Maar er is nog een andere manier om geld te krijgen, en dat is “rentenieren”.  
Hierbij gebruik je de controle over iets wat al bestaat - denk aan land, kennis of geld - 
om je rijkdom te laten groeien. Je produceert niets nieuws, maar profiteert toch. Dit 
betekent dat de rentenier per definitie leeft op de kosten van anderen. Hij gebruikt zijn 
macht om een uitkering naar zich toe trekken. 
Bij het woord ‘rentenier’ denken we al gauw aan de geluksvogels die een fortuin 
hebben geërfd. En inderdaad, wie Thomas Piketty heeft gelezen, weet dat er in de 
negentiende eeuw een grote klasse van nutteloze renteniers was - en dat die klasse nu 
weer groeit.  
Dan blijkt ook dat het onderscheid tussen werken en rentenieren niet absoluut is. 
Sterker nog: de meeste renteniers zijn harde werkers. Talloze mensen in bijvoorbeeld 
de financiële sector gebruiken hun talent en doorzettingsvermogen om hun rijkdom als 
rentenier te laten groeien. Zelfs de grote innovaties van onze tijd, denk aan bedrijven 
als Facebook en Uber, zijn grotendeels gericht op het vergroten van de 
rentenierseconomie. 
 
Het probleem van de meeste rijke mensen is dus niet dat ze labbekakken zijn. Menig 
CEO werkt tachtig uur per week om zijn uitkering nog groter te maken.  Dat verklaart 
waarom veel rijken ervan overtuigd zijn dat ze recht hebben op hun welvaart.  



Ik begrijp dat dit nogal een denkstap is: Nederland ineens zien als een land dat solidair 
is met de rijken, in plaats van de armen. Laat ik dan ook beginnen met het duidelijkste 
voorbeeld van een uitkeringstrekker aan de top: de bankier. 
 
Uit onderzoek  van zowel het Internationaal Monetair Fonds als de Bank voor 
Internationale Betalingen – bepaald geen linkse denktank – blijkt dat grote delen van de 
financiële sector parasitair zijn geworden. Ze creëren geen welvaart, ze slokken het op. 
 
Begrijp me niet verkeerd: banken kunnen helpen risico’s in te schatten en geld op de 
juiste plek te krijgen – en daar gaat een economie beter van draaien. De ideale omvang 
van de leningen die financiële instellingen samen hebben uitstaan wordt door 
economen geschat op een bedrag ter waarde van 100 procent van het bbp.  Maar als 
de financiële sector verder groeit, zal dit geen extra welvaart opleveren, maar juist 
vernietigen. 
 
En dan nu het slechte nieuws: in Nederland zitten  de banken inmiddels op 278 procent 
schuld  tegenover het bbp. 
Dat wil zeggen: het overgrote deel van ons bankwezen is als een groeiende lintworm in 
een ziek lichaam. Het creëert niets nieuws, het zuigt anderen leeg. De bankier heeft 
honderd en één manieren gevonden om dit voor elkaar te krijgen, maar het 
mechanisme is steeds hetzelfde: je leent meer en meer geld uit, blaast zo de prijs van 
bijvoorbeeld huizen en aandelen op, pakt op die opgeblazen prijzen een leuk 
percentage (als rente, provisie, courtage, en noem maar op) - en mocht het allemaal 
verkeerd aflopen, dan laat je Vadertje Staat de troep opruimen. 
 
De bankier is, kortom, het duidelijkste 
voorbeeld van een verkapte 
uitkeringstrekker. 
 
Nederland is (net als België) een belangrijk 
belastingparadijs en veel hoogopgeleide, 
hardwerkende maatpakken 
(witteboordcriminelen, nvdr) weten een 
goed belegde boterham te verdienen ten 
koste van de bevolking in andere landen 
(waarvan de overheden minder belasting 
binnenkrijgen). 
 
De opkomst van het platformkapitalisme. 
 

 

Maar nu komen we bij het lastigste punt: de meeste renteniers zijn niet zo gemakkelijk 
te herkennen als een graaiende bankier of bestuurder. Veel van hen zijn vermomd. Op 
het eerste gezicht zien ze eruit als harde werkers, omdat ze parttime ook echt iets 
nuttigs doen.  
En daarmee leiden ze de aandacht af van hun enorme uitkering.   
 



Maar belangrijker nog is dat veel van deze bedrijven ‘natuurlijke monopolisten’ zijn. Als 
ze groeien, worden ze steeds waardevoller door het simpele feit dat steeds meer 
mensen (gratis en voor niets) aan hun platform bijdragen. Het is heel moeilijk om met 
zulke bedrijven te concurreren, omdat ze alleen maar sterker worden naar mate ze 
groeien. 
De grote vraag is natuurlijk: waarom pikken we dit? 
Waarom werkt een groot deel van de bevolking zich uit de naad voor de uitkeringen 
van de renteniers? En waarom stemmen veel van die hardwerkende Nederlanders (en 
Belgen) op  partijen  die dit nog het meeste bevorderen?  En zowaar, miljoenen mensen 
geloofden die partijen. 
 
Wat was hier in vredesnaam aan de hand? 
 
Ik denk dat er twee verklaringen zijn voor het mysterie. 
1. De moderne rentenier doet er alles aan om niet op te vallen 
 
Er was een tijd dat iedereen wist wie de uitkeringstrekkers waren. De koning, de kerk 
en de adel hadden bijna al het land in handen en lieten de gewone man er flink voor 
betalen. Maar in de moderne economie is het rentenieren veel ingewikkelder 
geworden. Wie weet wat een credit default swap of een collateralized debt obligation 
is?  De werkdag van de CEO van Goldman Sachs ziet er heel anders uit dan die van 
koning Lodewijk XIV, maar hun verdienmodel is in wezen hetzelfde: een enorme 
uitkering trekken. ‘De machtigste bank ter wereld,’ schreef de Amerikaanse journalist 
Matt Taibbi  eens over Goldman Sachs, ‘is een grote vampier-inktvis die zich om het 
gezicht van de mensheid heeft gewikkeld en alles wat naar geld ruikt eruit zuigt.’ 
 
Maar het punt is: de rijke uitkeringstrekker ziet er maar al te vaak uit als een vrome 
werker. Hij doet er alles aan zich te vermommen als ‘banenschepper’ en ‘investeerder’ 
die zijn inkomen ‘verdient’ vanwege zijn hoge ‘productiviteit’. De meeste economen, 
journalisten en politici, van links tot rechts, gaan hier in mee. Keer op keer wordt de 
taal gemanipuleerd om uitzuigen en uitbuiten te vermommen als creëren en scheppen. 
 
Toen Lloyd Blankfein, de huidige CEO van Goldman Sachs, werd gevraagd naar het 
belang van zijn baan antwoordde hij zonder blikken of blozen dat hij 'Gods werk' doet. 
Lodewijk XIV zou instemmend hebben geknikt. 
 
2. We zijn zelf kleine renteniertjes 
 
De tweede manier waarop de renteniers uit de wind blijven, is nog venijniger. Ze 
hebben miljoenen mensen medeplichtig gemaakt aan hun verdienmodel. 
 
Bedenk: wat zijn de twee grootste melkkoeien van de financiële sector? Antwoord: de 
huizenmarkt en de pensioenen - twee markten waar veel van ons volop meedoen. 
 
In de afgelopen decennia hebben steeds meer mensen zich in de schulden gestoken 
voor een woning.  Zo ontstond een machtige lobby voor de hypotheekrenteaftrek,  de 



helft van de bevolking was immers rentenier geworden. Uiteindelijk kreeg Nederland 
zelfs de hoogste hypotheekschuld ter wereld,  wat weer een belangrijke reden was voor 
de groei van de banken. 
De grote truc is, kortom, dat het feodalisme is gedemocratiseerd. We zijn allemaal 
kleine uitkeringstrekkers geworden. Nederlanders zijn op grote schaal medeplichtig 
gemaakt aan de uitbuiting door de renteniersklasse. Er is een politiek verbond ontstaan 
tussen de rijke renteniers, de huizenbezitters en de gepensioneerden. Dat verklaart 
waarom een regeling als de hypotheekrenteaftrek zo lang onaantastbaar bleef.  
Begrijp me niet verkeerd: de meeste huizenbezitters en gepensioneerden verliezen 
uiteindelijk meer dan dat ze winnen. Ze worden harder uitgebuit door de banken dan 
ze zelf rentenieren (met hun huis en pensioen). Toch blijft het lastig om verontwaardigd 
te doen over een kleptomaan als je zelf ook wel eens een rolletje snoep jat. 
 
Ten diepste is rentenieren een kwestie van macht. De Zonnekoning Lodewijk XIV kon 
miljoenen mensen uitbuiten omdat hij het grootste leger van Europa had. Zo is het ook 
met de moderne rentenier: hij heeft de wetten, de politici, de journalisten en de 
publieke opinie in voldoende mate achter zich gekregen. Zo kan het gebeuren dat 
bankiers minuscule boetes krijgen voor de grofste fraudes, terwijl een 
bijstandsgerechtigde totaal de pineut is als hij een formulier verkeerd invult.   
 
Maar de grootste tragiek is dat steeds meer jong talent wordt opgeslokt door de 
rentenierseconomie. Gingen de studenten van topuniversiteiten vroeger nog de 
wetenschap, de ambtenarij of het onderwijs in, tegenwoordig gaan ze veel vaker naar 
de banken, de advocatuur of advertentiebedrijven zoals Google en Facebook. Als je er 
even over nadenkt, is deze verspilling ronduit gekmakend: we betalen miljarden aan 
belasting voor de opleiding van onze grootste talenten, zodat ze leren hoe ze zo’n groot 
mogelijke uitkering kunnen trekken. 
 
Een ding is zeker: een land dat door renteniers wordt overgenomen raakt langzaam 
maar zeker in verval. Denk aan  het Romeinse Rijk. Denk aan Venetië  in de vijftiende 
eeuw. Denk aan  de Republiek der Verenigde Nederlanden in de achttiende eeuw.  
Zoals een parasiet de groei van een kind belemmert, zo zuigt de rentenier de energie 
uit een land. 
 
Toch is dit niet onvermijdelijk. Tolpoortjes kunnen worden afgebroken, financiële 
producten verboden, belastingparadijzen ontmanteld, lobby’s getemd en patenten 
ingetrokken. Hogere belastingen voor de rijksten kunnen het minder aantrekkelijk 
maken om te rentenieren, juist omdat de grootste uitkeringstrekkers zich aan de top 
bevinden.  
Maar zo’n revolutie zal moeten beginnen met een ander verhaal over waar onze 
welvaart überhaupt vandaan komt. Het ouderwetse geloof in ‘solidariteit’ met een 
zielige onderklasse die de steun verdient van de ‘sterkste schouders’ met hun 
‘marktconforme’ salarissen, kan de prullenbak in. Het gaat erom dat we de echte 
hardwerkende Nederlanders (en Belgen) geven wat ze verdienen. 



En inderdaad, dan heb ik het over de vuilnismannen, de verplegers, de leerkrachten en 
die meneer met zijn café aan de overkant, zíj hebben de sterkste schouders waar we 
allemaal op steunen. 
 
Bron: Rutger Bregman in De Correspondent, lees het volledige artikel via:  
 
https://decorrespondent.nl/4892/Waarom-de-grootste-uitkeringstrekkers-aan-de-top-
zitten-en-leven-op-kosten-van-de-leraar-verpleger-en-vuilnisman/188072940-0971aefb 

 

ONDERWIJS 
 

   Deeltijds werken 

Meer dan een kwart van de leerkrachten koos er afgelopen schooljaar voor om een tijd 
niet of deeltijds te werken. Bij de 50-plussers is dat zelfs één op de drie, of bijna vijftien 
procent meer dan twee jaar eerder. 
  
Vanaf 2 september verandert het systeem van loopbaanonderbreking en moeten 
leraren in ruil voor een vergoeding een geldige reden hebben voor deeltijds verlof. 
Volgens de vakbonden grijpen leraren daarom nog snel hun kans. 
 
Nu kunnen leerkrachten hun loopbaan tot vijf jaar lang deel- of voltijds onderbreken, 
zonder daar een reden voor te hoeven geven, en kunnen ze toch een vergoeding 
ontvangen.  
 
Vanaf 2 september gaat dat hele systeem veranderen. In de plaats komt het zorgverlof: 
enkel voor ouderschap, palliatieve zorgen, medische bijstand of voor het volgen van 
een opleiding, krijgen leraren nog een uitkering. Zorg voor zichzelf zit daar niet bij. 
Leraren kunnen daarom nog snel gebruik maken van het huidige systeem. De bonden 
verwachten in de aanloop naar 2 september nog fors meer aanvragen. 
 
Info via: 
 
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gewone-loopbaanonderbreking-0 
 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14279#3-3-1-1  
 

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/loopbaanonderbreking  
 

https://decorrespondent.nl/4892/Waarom-de-grootste-uitkeringstrekkers-aan-de-top-zitten-en-leven-op-kosten-van-de-leraar-verpleger-en-vuilnisman/188072940-0971aefb
https://decorrespondent.nl/4892/Waarom-de-grootste-uitkeringstrekkers-aan-de-top-zitten-en-leven-op-kosten-van-de-leraar-verpleger-en-vuilnisman/188072940-0971aefb
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gewone-loopbaanonderbreking-0
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14279#3-3-1-1
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/loopbaanonderbreking


   Schoolbank op de werkplek 
 

De start van het nieuwe schooljaar in september betekent ook de start van het 
proefproject voor duaal leren en werken, ‘Schoolbank op de werkplek’. De Vlaamse 
Regering heeft nu beslist om aan dit proefproject ook de leertijd toe te voegen, zodat 
alle vormen van leren en werken aan bod komen. De leertijd is een doorgedreven vorm 
van werkplekleren die bij Syntra wordt georganiseerd. 
 
De Vlaamse Regering wil het huidige leren en werken opwaarderen en start vanaf 1 
januari 2017 met het nieuwe stelsel duaal leren en werken. Dit systeem zal als 
volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs bestaan en houdt in dat 
jongeren vanaf 15 jaar naast leren op school, ook kunnen leren op de werkvloer. Het 
grote verschil is dat de competenties bij duaal leren en werken voor het grootste deel 
op de werkvloer verworven worden. Zo zullen jongeren goed voorbereid zijn op de 
arbeidsmarkt. 
 
Om kwaliteit te bieden, wordt het duaal leren en werken via proefprojecten eerst 
uitgetest in de praktijk, alvorens het in regelgeving te gieten. ‘Schoolbank op de 
werkplek’ is de proeftuin die start op 1 september 2016 en waarbij zeven duale 
opleidingen worden aangeboden in een 35-tal opleidingsinstellingen over heel 
Vlaanderen. Dit project wordt nu uitgebreid met een aantal duale proeftuinen in 
Syntra-leertijd.  
Jongeren die interesse hebben in de opleiding kiezen samen met opleidingsinstelling 
Syntra een geschikte onderneming. Een intakegesprek tussen de leerling, de 
onderneming en de lesplaats moet zorgen voor een goede match. Vervolgens sluit de 
leerling met het bedrijf en Syntra een overeenkomst en wordt voor de gekozen 
studierichting een opleidingsplan uitgewerkt, dat zowel de werk- als de lescomponent 
omvat. Dat individuele leertraject is maximaal afgestemd op de specifieke behoeften en 
mogelijkheden van de leerling en houdt uiteraard ook rekening met de context van de 
onderneming. 
 
Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, legt uit waarom de leertijd aan het 
‘Schoolbank’-project is toegevoegd: “We willen in de proeftuin ‘Schoolbank op de 
werkplek’ alle opleidingsinstellingen opnemen, dus ook Syntra met de leertijd. Hiervoor 
was een aanpassing van het wettelijk kader noodzakelijk. Op die manier kan de leertijd 
zich versterken en toegroeien naar het duaal leren. De nadruk ligt hier op de uitbouw 
van een leertraject in functie van de mogelijkheden en behoeften van de leerling.” 
 
Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs: “Met het duaal leren beogen we een 
herwaardering van het leren en werken.  Het is belangrijk dat we naast BSO- en TSO-
opleidingen ook het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd hierbij 
betrekken. Het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd hebben de grootste 
ervaring op vlak van alternerende opleidingen. Zo kunnen we er maximaal voor zorgen 
dat jongeren met diploma of getuigschrift de school verlaten op het einde van hun 
schooltijd.” 



Bron: zie volgende sites: 
 
http://www.n-va.be/persbericht/ook-syntra-leertijd-in-proefproject-duaal-leren-
schoolbank-op-de-werkplek  
 
http://www.hildecrevits.be/nl/ook-syntra-leertijd-proefproject-duaal-leren-
%E2%80%98schoolbank-op-de-werkplek%E2%80%99  

 

   Student-ondernemers 

De federale regering heeft een aantal maatregelen goedgekeurd die studentenarbeid 
versoepelen. Studenten mogen vanaf 1 januari 2017 jaarlijks 475 uren studentenarbeid 
uitvoeren in de plaats van 50 dagen.  
Daarnaast krijgen “student-ondernemers” een eigen sociaal statuut.  
Vanaf 1 juli 2016 mogen studenten kiezen of ze werken onder het studentenstatuut of 
als gelegenheidsarbeider. 
Statuut student-ondernemers. 
Student-ondernemers die jonger zijn dan 25 en reglementair ingeschreven in een 
onderwijsinstelling in België krijgen een eigen statuut.  
Johan Van Overtveldt: “Concreet betekent dit dat de eerste schijf van 1.500 euro van 
het inkomen van student-ondernemers en de uitkering van jongeren in het stelsel van 
alternerend leren niet meer in rekening zal worden gebracht als een bron van 
inkomsten. De student die een inkomen verdient kan daardoor langer kind ten laste 
blijven van hun ouders en genieten dezelfde fiscale behandeling als jobstudenten. 
Hiermee wordt voor studenten een eind gemaakt aan het fiscale onderscheid tussen de 
loontrekkende student en de student-ondernemer.” 
Wat is het belang voor leerlingen in een systeem van alternerend leren? 
Dat zijn jongeren die afwisselend op school en op de werkvloer een opleiding volgen en 
daarvoor een kleine vergoeding krijgen. “Het voorstel voorziet dat jongeren die een 
vergoeding in een alternerende opleiding krijgen fiscaal niet afgestraft worden. Zo 
worden zij op dezelfde manier behandeld als wie een studentenjob heeft. Positief, want 
werkervaring en ondernemingszin zijn belangrijk voor hun kansen op de arbeidsmarkt.” 
 
“Ondernemerschap leer je al doende. Dus waarom niet voor leerlingen en studenten? 
Met deze maatregelen stimuleren we alle studenten om te proeven van het 
ondernemerschap, zonder dat dit hen of hun ouders fiscaal benadeelt.” 
 
Met het statuut “student-ondernemer” zal een bepaalde discriminatie uit de wereld 
geholpen worden. Tot nu was het voordeliger om voor een baas te werken, dan er zelf 
een te worden. Dankzij deze maatregel kunnen studenten nu zelf hun ideeën en 
dromen met jeugdig enthousiasme en een gerust gemoed verwezenlijken als ze graag 
een eigen zaak beginnen.  Of later eventueel  “zelfstandige in bijberoep” willen worden. 
Misschien kunnen ook de mini-ondernemingen in het onderwijs hier al op voorbereid 
worden. 

http://www.n-va.be/persbericht/ook-syntra-leertijd-in-proefproject-duaal-leren-schoolbank-op-de-werkplek
http://www.n-va.be/persbericht/ook-syntra-leertijd-in-proefproject-duaal-leren-schoolbank-op-de-werkplek
http://www.hildecrevits.be/nl/ook-syntra-leertijd-proefproject-duaal-leren-%E2%80%98schoolbank-op-de-werkplek%E2%80%99
http://www.hildecrevits.be/nl/ook-syntra-leertijd-proefproject-duaal-leren-%E2%80%98schoolbank-op-de-werkplek%E2%80%99


 
http://www.n-va.be/persbericht/eigen-statuut-voor-student-ondernemers  

 

SECTOREN 

 

   Detachering in de bouw 

Men spreekt van detachering, wanneer een onderneming wiens maatschappelijke zetel 
buiten het Belgisch grondgebied gelegen is, bijvoorbeeld in Polen, arbeidskrachten 
uitstuurt om hier in België arbeid te komen verrichten. 
 
In dergelijke situaties is de buitenlandse werkgever ertoe gehouden een geheel van 
sociaalrechtelijke regels na te leven die van toepassing zijn in het land van ontvangst, 
alsook de richtlijnen die ter zake genomen zijn op Europees niveau. 
 
Deze bepalingen regelen o.a.de arbeidstijd (arbeidsduurgrenzen, rusttijden), de 
feestdagen, de uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers, het welzijn het 
werk (arbeidsveiligheid), de bescherming van het loon (tijd, wijze, plaats van 
uitbetaling, toegelaten inhoudingen), de minimale loonbarema's en de andere 
arbeidsvoorwaarden die bij algemeen verbindend verklaarde CAO zijn vastgelegd 
(d.w.z. strafrechtelijk gesanctioneerde), enz...  Dit principe vormt geen beletsel voor de 
toepassing van arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden van het land van afkomst 
voor zover die voorwaarden gunstiger zijn voor de gedetacheerde werknemer.  
 
Voorbeeld : kortere arbeidsduur of hoger loon op grond van het arbeidsrecht van het 
land van herkomst in vergelijking met de Belgische arbeidsvoorwaarden: deze 
arbeidsvoorwaarden zijn gunstiger voor de gedetacheerde werknemer en blijven 
bijgevolg (uitzonderlijk toch) van toepassing.  
 
De bouwsector zou zwaar  te lijden hebben onder detacheringsfraude.  Uit onderzoek, 
volgens de online melding voor buitenlanders die tijdelijk in België werken, blijkt dat er 
een kleine 100.000 buitenlandse arbeidskrachten op Belgische werven werkten.  
Tegelijkertijd daalde de binnenlandse tewerkstelling in de bouw drastisch.  Dit is een 
onhoudbare situatie en er moeten dringend maatregelen genomen worden om een 
verder sociaal bloedbad in de bouwsector te vermijden.  Bouwunie vraagt, minstens 
tijdelijk,  nationale maatregelen tegen fraude toe te laten om een sociaal bloedbad te 
vermijden.   
 
In de bouwsector in Vlaanderen gingen de voorbije jaren bijna 9000 arbeidersjobs 
verloren én Vlaanderen telt ook ruim 1800 werkgevers in de bouw minder.  Een 
belangrijke oorzaak is te vinden in de deloyale, frauduleuze detachering van  

http://www.n-va.be/persbericht/eigen-statuut-voor-student-ondernemers


buitenlandse arbeidskrachten. Vlaamse bouwkmo’s blijven opdrachten verliezen, 
vooral aan buitenlandse bedrijven en aan Belgische bouwbedrijven die buitenlandse 
onderaannemers inschakelen die niet alle spelregels respecteren.  Want zij werken 
ruim onder de reguliere marktprijzen.  En dus is de aanpak van deze frauduleuze 
detachering een absolute prioriteit om de Vlaamse bouwsector een toekomst te geven.  
 
De bouwsector wil dat Europees 
commissaris Thyssen de strijd opvoert 
tegen sociale fraude in de bouw.  De 
sector vraagt  dat Europa minstens 
tijdelijk lidstaten toelaat om een sociaal 
bloedbad in de sector te vermijden door 
nationale maatregelen tegen fraude toe 
te laten, ook al lijken deze in te druisen 
tegen een aantal Europese basisregels. 
Van zodra dat de Europese 
bestrijdingsmaatregelen tegen fraude 
dan effectief in voege treden, kan men 
de nationale maatregelen weer 
intrekken. 
 

   
    

De bouwsector vraagt met aandrang dat Europa haar inningsregels van de sociale 
zekerheidsbijdragen aanpast.  Het zou beter zijn om de lidstaten de sociale 
zekerheidsbijdragen te laten innen voor alle gedetacheerde werknemers die op hun 
eigen grondgebied komen werken. Hierdoor verdwijnt het verschil in loonkost tussen 
de gedetacheerde werknemers enerzijds en de werknemers van een lidstaat anderzijds 
en wordt de oneerlijke concurrentie en sociale dumping in de bouw daadwerkelijk 
aangepakt. 
 
Voor de nieuwe loonschalen, zie:  
 
Bron: http://www.dienstbetoon.be/  
  
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6224  

 

 

http://www.dienstbetoon.be/
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6224


   Horeca werkt witter dan wit 

Sinds de invoering van de witte kassa en de flexi-jobs zou het beter gaan met de 
horeca-sector. Er zou zelfs witter dan wit gewerkt worden als we Horeca Vlaanderen 
mogen geloven.  Volgens Horeca Vlaanderen lag de “witte” loonmassa in de 
horecasector  in het eerste kwartaal van 2016 bijna 50 miljoen euro hoger dan in het 
eerste kwartaal van 2015.  Dat zou blijken uit cijfers van de sociale secretariaten. De 
invoering van het witte kassasysteem werpt dus vruchten af. Uit een bevraging van 
Horeca Vlaanderen blijkt echter ook dat restaurants extra rustdagen invoeren door de 
witte kassa. 
“We kennen het systeem van de flexi-jobs, de fiscaal voordelige overuren en de RSZ-
korting voor 5 werknemers naar keuze. Uit de cijfers blijkt dat horecazaken daar 
massaal gebruik van maken”, aldus Staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale 
Fraude, Philippe De Backer (Open Vld). 
De belangrijkste kritiek op die begeleidende maatregelen was dat die een bedreiging 
zouden vormen voor het aantal vaste jobs in de sector. “Niets is minder waar”, aldus De 
Backer. “Het blijkt dat er in het eerste kwartaal van 2016 meer dan 2.500 vaste jobs 
extra waren dan in het eerste kwartaal van 2015. Het lijkt erop dat 2016 “het jaar van 
de horeca” wordt!”   Horeca Vlaanderen wijst er op dat meer dan de helft van de 
restaurants een extra rustdag invoert door de witte kassa, en dat twee derde ook 
minder lang open is. “Het is gedaan met ongebreideld overal personeel inzetten en 
blijven draaien. Door de nieuwe wetgeving moet iedereen keuzes maken”, aldus Danny 
Van Assche van Horeca Vlaanderen. “Het wettelijk keurslijf waarin we gedwongen 
worden heeft één ding duidelijk gemaakt: in de horeca wordt te veel gewerkt, meer 
dan wettelijk mag.” 
Zijn we misschien in België al decennia lang te veel verwend op gebied van cafés en 
restaurants? Want in sommige landen hanteert men andere normen.  
Denk maar aan Frankrijk, waar in sommige streken de restaurants overdag sluiten en 
alleen open zijn tijdens de morgen-, middag- of avonduren als iedereen zijn maaltijd 
neemt.  En in drankgelegenheden kunnen de prijzen verschillen als je binnen of op het 
terras iets drinkt. In sommige streken moet je ook na een bepaald uur extra betalen, 
bijvoorbeeld vanaf 22 uur ‘s avonds.  Zou het hier ook zover kunnen komen?  

 

   Jobcreatie voor 2020 

Volgens het Federaal Planbureau zullen er de komende vijf jaar bijna 230.000 banen 
bijkomen in ons land. Je kans op werk neemt dus flink toe (de werkgelegenheidsgraad 
stijgt tot 70% in 2021), al is dat helaas niet voor alle beroepen zo. De vraag naar pakweg 
sociologen of historici blijft gering maar heel wat andere branches zullen schreeuwen 
om bekwaam personeel.  
 
Stappenplan voor een efficiënte "jobhunt" 
Waarom een carrièreswitch maken moeilijk maar niet onmogelijk is 

http://www.vacature.com/carriere/solliciteren/Stappenplan-voor-een-efficiente-jobhunt/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/carriere/orienteren/loopbaanadvies/Waarom-een-carriereswitch-maken-moeilijk-maar-niet-onmogelijk-is/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent


Vind je ideale job op basis van je persoonlijkheidstype 
 
Het einde van de opmars van de technologie is nog niet nabij. En gezien het belang van 
ICT in ons dagelijkse leven, doen vooral computerjobs als software ontwikkelaar en 
programmeur het in deze categorie uitstekend. De toekomst is bovendien niet enkel 
rooskleurig voor de academische profielen. Ook onder andere grafisch vormgevers 
en/of webdesigners en (administratief) personeel om de groeiende hoeveelheid data te 
beheren zullen anno 2020 enorm gegeerd zijn. 
 
Omdat de vergrijzing toeneemt, is er eveneens grote nood aan verplegend personeel, 
zowel in ziekenhuizen als in de thuiszorg en vooral in de ouderenzorg. Maar de 
verouderende babyboomgeneratie laat de vraag naar werkkrachten eigenlijk in de 
gehele gezondheidssector stijgen. Daarnaast zal ook de mentale gezondheidszorg aan 
belang winnen. Psychologen en relatie- en gezinstherapeuten kijken dus een mooie 
toekomst tegemoet. 
  
Veel extra handen blijven verder nodig in de bouw.  
Deze sector boekt veel vooruitgang en heeft dan ook jong bloed nodig. Het volstaat 
immers niet meer wat te kunnen metselen en plamuren. Moderne bouwvakkers zijn 
ware specialisten die vertrouwd zijn met progressieve bouwtechnieken om woningen 
onder andere energie neutraal te maken. Ben je mee met je tijd, zit je als vakman 
gebeiteld. 
  
Verlang je werkzekerheid en het vooruitzicht van een mooi maandloon, maak je in de 
zakenwereld over enkele jaren nog steeds een goede kans. Dankzij een sterk stijgend 
aantal vacatures over heel de wereld (van België en de VS over India, Brazilië en 
Australië) zullen project managers gouden zaken kunnen doen. Eventplanners zien hun 
activiteiten eveneens floreren en ook andere businessprofielen zoals financieel 
adviseur, marktonderzoeker en boekhouder winnen aan populariteit. Business blijft big 
business, en dat geldt evengoed voor kleine en/of startende bedrijven. Ook voor hen 
breken in het volgende decennium gunstige tijden aan. 
 
De impact van wetenschap op maatschappij en economie gaat onverminderd voort, 
wat onderzoekers binnen heel wat domeinen mooie perspectieven biedt. Bedrijven en 
overheden investeren in het bijzonder in milieuwetenschappers. Zij zullen innovatieve 
groene technologieën moeten ontwikkelen in antwoord op de vele klimatologische 
uitdagingen.    
 
Bron: HLN 
 
http://www.hln.be/hln/nl/33722/Vacature/article/detail/2792954/2016/07/19/De-
jobs-van-2020-deze-banen-beloven-de-zonnigstetoekomst.dhtml 

 

http://www.vacature.com/carriere/orienteren/droomjob/Vind-je-ideale-job-op-basis-van-je-persoonlijkheidstype/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
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VARIA 

  

   Wat verandert er op 1 augustus? 
 

 Minimumpensioenen zelfstandigen  
 

De minimumpensioenen voor zelfstandigen en werknemers worden op 1 augustus 
volledig gelijkgeschakeld. Het gaat hier om het minimumpensioen na een volledige 
loopbaan van 45 jaar. 
Een minimaal gezinspensioen voor zowel werknemers als zelfstandigen ligt vanaf 
vandaag - maandag 1 augustus - op 1.460,45 euro, voor alleenstaanden op 1.168,73 
euro en het overlevingspensioen op 1.150,35 euro. 

 Ook kinderen met diabetes krijgen nieuwe pleister terugbetaald 
 

Kinderen en adolescenten met diabetes type 1 krijgen vanaf 1 augustus ook de 
sensorpleisters terugbetaald waarmee ze hun glucosegehalte kunnen meten. Hierdoor 
zullen de kinderen veel minder vingerprikjes moeten ondergaan. 
Eerder was al de terugbetaling van de sensorpleisters, waarin een piepklein naaldje of 
sensor zit waardoor het glucosegehalte kan worden afgelezen met een toestel, voor 
volwassenen goedgekeurd.  

 Enkele banken verlagen de spaarrente 
 

De rente blijft zakken. Er lieten enkele banken weten dat spaarders minder rente 
krijgen. De rente zakt daar  van 0,3 naar 0,2 procent. De getrouwheidspremie blijft 0,1 
procent.  
Ook andere spaarproducten leveren minder op. Slecht nieuws voor spaarders dus. 
 

 Opening  DIV-kantoren  
 

Voortaan hebben de lokale kantoren van de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) 
andere openingstijden. Dat betekent dat ze één dag per week hun deuren sluiten. Op 
andere dagen zijn de kantoren toegankelijk in de voormiddag van 8.30 u tot 12.00 uur, 
en in de namiddag van 13.00 uur tot 15.45 uur. De beperktere openingstijden komen er 
doordat eigenaars er steeds vaker voor kiezen om hun voertuig digitaal in te schrijven 
via WebDIV.   http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen  

 

   Studenten mogen langer werken 

De regering heeft een aantal maatregelen goedgekeurd die studentenarbeid 
versoepelen. Studenten mogen vanaf 1 januari 2017 jaarlijks 475 uren studentenarbeid 
uitvoeren in de plaats van 50 dagen. Studenten-ondernemers krijgen een eigen sociaal 

http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen


statuut. En vanaf 1 juli 2016 mogen studenten kiezen of ze werken onder het 
studentenstatuut of als gelegenheidsarbeider. In 2015 heeft de Rijksdienst Sociale 
Zekerheid 480.000 jobstudenten geregistreerd in ons land. 
 
Vroeger hadden jobstudenten jaarlijks recht op  50 “voordelige dagen” waarop ze tegen 
verminderde sociale bijdragen mochten werken; vanaf dag 51 waren de normale 
bijdragen van toepassing. 
Maar als een student vier uur presteerde op een dag, dan werd toch een volledige dag 
van het quotum van 50 dagen afgetrokken. 
De nieuwe regeling, in uren, geeft aan de student en aan zijn werkgever meer 
flexibiliteit en is ook correcter. Een student kan enkel op piekmomenten worden 
ingezet gedurende bijvoorbeeld drie uren en dan worden enkel die drie uren geteld en 
niet langer een hele dag. 
Maggie De Block: “De omvorming naar uren is logisch en fair voor onze werkende 
studenten. Zij dragen de economie van morgen en we moeten de situatie voor hen 
verbeteren en versoepelen waar mogelijk.” 
Vandaar de versoepeling naar 475 uren in de plaats van 400 uren of 50 dagen van 8 
uren. 
  
Kris Peeters: De cijfers hebben aangetoond dat een bepaald aantal jongeren die het 
quotum van 50 dagen halen, vandaag reeds meer dan 8 uur per dag werken. Dat kan 
het geval zijn bij bijvoorbeeld overuren of flexibele uurroosters. Bij de omzetting van 
dagen naar uren, is het daarom logisch dat we hier rekening mee houden, zodat geen 
enkele student achteruitgaat. Maar in de praktijk maakt nu maar 3,5 procent van de 
studenten volledig gebruik van die 50 dagen, zo blijkt uit de statistieken. De 
flexibilisering naar 475 uren zal dus ruim volstaan. “ 
Het nieuwe systeem treedt in werking op 1 januari 2017.  
 
De applicatie voor smartphone  Student@work die momenteel in dagen werkt, zal 
vanaf 1 januari 2017 ook met uren functioneren. Deze app is gelanceerd in februari 
2015. Jobstudenten kunnen met de app 24/7 nagaan hoeveel voordelige dagen / uren 
hen nog resten. 
Eerder dit jaar keurde de ministerraad nog een nieuwe regeling goed in verband met 
gelegenheidsarbeid door studenten. Studenten moesten voordien eerst 50 dagen 
onder het studentenstatuut werken en pas daarna konden ze als gelegenheidsarbeider 
ingezet worden. 
Vanaf 1 juli 2016 kunnen werkgever en student kiezen en kan de student vanaf dag één 
aan het werk als gelegenheidsarbeider. Deze regeling zorgt ervoor dat een werkgever 
de student zeer flexibel  kan oproepen om gelegenheidswerk te doen. 
Bron: website Maggie De Block 
 
https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/over-studentenarbeid/index.html  
 
 

mailto:Student@work
https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/over-studentenarbeid/index.html


   Studenten werken te lang 

Studenten mogen dan wel langer werken, maar iedereen is daar niet gelukkig mee. 
 
“Studenten zijn veel te veel met hun jobs bezig. Daardoor kunnen ze zich niet op hun 
studies concentreren.” Dat zegt de Leuvense prof Sociaal Recht Yves Stevens in het 
Nieuwsblad en de Standaard. Hij verzet zich tegen de voortdurende versoepeling van 
studentenarbeid. “Ze hebben later in hun leven nog tijd genoeg om te werken”, zegt 
hij. “Studeren moet op de eerste plaats komen.”  
Jaar na jaar zoeken meer studenten er een job bij. Vorig jaar waren het er 480.000, in 
2012 nog maar 420.000. Vroeger mochten studenten alleen in de grote vakantie 
werken. Maar tegenwoordig worden de regels almaar versoepeld. Onlangs besliste de 
regering om studentenarbeid niet langer tot 50 dagen te beperken, maar toe te laten 
over 475 uur. 
Zelfstandigenorganisaties als Unizo en NSZ juichten. Maar professor Yves Stevens vindt 
het allesbehalve een goede zaak: “Studenten moeten studeren, niet werken”, vindt hij. 
Nu al merkt hij maar al te vaak dat al dat klussen het studeren in de weg staat. “De 
voortdurende verlenging van de studieduur is een groot probleem.  
Dat studenten hun werk laten voorgaan op hun studies zou wel eens een van de 
redenen hiervoor kunnen zijn.” 
Stevens merkt het voortdurend. “Probeer maar eens een afspraak met een student te 
maken. Aldoor moet je horen dat ze die of die dag niet kunnen, omdat ze moeten 
werken.” 
Doorgaans dient het loon ook niet om de studies mee te betalen. “Het gaat hen enkel 
om wat extra blingbling”, zegt Stevens. Om luxe-uitgaven als dure smartphones. Op zich 
heeft Stevens er geen bezwaar tegen. “Maar we zouden dit enkel mogen toelaten als 
de studies er niet onder lijden, bijvoorbeeld enkel in de vakantie, voor studenten die 
erdoor zijn.” 
 
Stevens maakt wel een uitzondering voor wie de inkomsten echt nodig heeft. “Elk jaar 
heb ik ook wel twee of drie studenten die de job nodig hebben om in hun onderhoud te 
voorzien omdat de beurzen te laag zijn. Dat is intriest. We moeten hen als maatschappij 
beter ondersteunen.” 
Stevens vreest dat we afglijden naar het Nederlands model, waar studeren duur is en 
studenten moeten lenen om hun studies af te betalen. “Straks zegt men nog dat onze 
studenten door die jobs toch geld genoeg hebben, en dat de kosten dus best wel 
omhoog kunnen.” 
Stevens lanceerde zijn ideeën gisteren in een opiniestuk in De Standaard, en kreeg 
prompt gelijk van nogal wat collega’s. Ook van sommige bediendenvakbonden  kreeg 
hij bijval: die zien in al die studentenjobs een bedreiging voor reguliere arbeid. 
 
De Gentse professor Arbeidseconomie Stijn Baert is het dan weer niet eens met 
Stevens. “Wie zegt dat studenten, als ze niet werken, dan wel met iets zinnigers bezig 
zijn? Ze kunnen ook uitgaan of tv kijken. Studies wijzen uit dat zolang een student 
minder dan zo’n vijftien uur per week werkt, die arbeid geen hinder voor het studeren 
hoeft te zijn. Studenten die jobs doen, blijken later vaak makkelijker op de arbeidsmarkt 



terecht te komen. Ze leren ook nuttige vaardigheden, zoals op tijd komen of 
onderhandelen over het loon. 
Baert vindt bovendien dat studentenjobs best ook leerzaam kunnen zijn. “Studenten 
zijn vaak wel zo handig een job te vinden die aanleunt bij hun studie, en hen zo de 
praktijk leert kennen.” 
 
Besluit: werken als student heeft voordelen als je studies er niet onder lijden. Een 
goede planning is dus noodzakelijk. 

 

   Kinderarbeid      

Schoonheidswedstrijden voor kinderen en jongeren onder de 16  zijn ontoelaatbaar. 
Dat vinden Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-
VA), Ann Brusseel (Open VLD), Bart Van Malderen (S.pa) en Elke Van den Brandt 
(Groen). In een voorstel van resolutie uiten ze hun bezorgdheid over de gevolgen die 
dergelijke wedstrijden kunnen hebben op het fysieke en psychische welbevingen van 
zowel deelnemers, hun omgeving als toeschouwers, en vragen zij een formeel verbod. 
Het voorstel van resolutie werd ingediend door meerderheid en oppositie samen, en 
zal na het vakantiereces verder besproken worden. 
 
De ambitie van het comité achter Miss België om een Mini Miss Belgium te organiseren 
riep eerder al vele vragen en bezorgdheden op van het Kinderrechtencommissariaat, 
het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, van pedagogen, maar ook van 
het Vlaams Parlement.  
Lorin Parys vult aan: “Het gaat om oppervlakkigheid en onrealistische idealen die 
worden opgelegd van buitenaf. Dat is hoegenaamd geen basis voor een sterke 
identiteitsontwikkeling van de betrokken kinderen.” 
 
Eerder liet federaal minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), al weten dat een mini-
missverkiezing, zoals het comité achter Miss België er een wilde organiseren op 21 juli  
niet geoorloofd is op basis van de arbeidswet van 16 maart 1971.  
 
"Met het voorstel van resolutie willen we het signaal geven dat ook het voltallige 
Vlaams Parlement bezorgd is over het psychisch en fysiek welbevinden van 
minderjarigen," besluit Elke Van den Brandt van Groen. 
 

Brochure: Wegwijs in de reglementering op de kinderarbeid. 
  



Deze brochure belicht het principe van het verbod van 
kinderarbeid, de gevallen waarin van dat verbod kan worden 
afgeweken alsook de modaliteiten voor het bekomen van 
een individuele afwijking. De beperkingen op de 
uitgeoefende activiteiten, de vergoeding van het kind, de 
aansprakelijkheid van tussenpersonen en de sancties worden 
eveneens gepreciseerd. 
Doelgroep: ouders, onderwijsgemeenschappen en personen 
die kinderen tewerkstellen 
 

 

Brochure bestellen via: 
 

http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=3620  
 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=401 
 

BOEKEN 
 

   Jean-Jacques Rousseau 

Jean-Jacques Rousseau werd in Geneve geboren op 28 juni 1712, en stierf in 
Ermenonville (even ten Noordoosten van Parijs) op 2 juli 1778, op 66-jarige leeftijd. Hij 
was voornamelijk een filosoof en schrijver, en in een tijd dat filosofen veelal ook tien 
andere bezigheden hadden, is hij vrij uniek in het feit dat hij bijna niets anders deed. Hij 
was er dan ook erg goed in, volgens vele van zijn tijdgenoten zowel als fans uit het 
hedendaagse tijdperk.  
Hij schreef onder andere het beroemde boek ‘Het Maatschappelijk Verdrag’ (Du 
contrat social ou Principes du droit politique), een verhandeling dat zichtbaar invloed 
zou hebben op de Verklaring van de Rechten van de Mens en tevens de Franse 
Grondwet in 1793, als gevolg van de Franse revolutie. Rousseau was een autodidact, 
wat betekent dat hij zichzelf (met hulp van zijn vader) alles heeft geleerd wat hij kon.  
Hij geloofde in het ‘goede’ van de mens, en het corrupte van de maatschappij. Het idee 
van de optimale ‘wilde’ kwam van Rousseau (savage). De Wilde was volgens hem de 
beste optimale menselijke ontwikkeling, beter dan de brute wilde dieren (die geen 
mededogen met elkaar hebben) en tevens beter dan de ‘geciviliseerde’ moderne mens 
(die ook geen mededogen scheen te hebben!). Echter, het idee van de ‘noble savage’, 
dat vaak wordt toegeschreven aan Rousseau, komt niet van hem. Deze uitdrukking 
kwam van John Dryden, een dichter uit de eeuw vóór Rousseau. 
Een belangrijk gebied waarover Rousseau een mening had, was de Staat. In zijn wellicht 
meest bekende werk, ‘Het Sociale Contract’, argumenteert hij dat idealiter de mens (de 
wilde) samenleeft zonder regels en zonder wetgeving. Sinds dit niet mogelijk is in de 
huidige maatschappij (al in zijn tijd niet, en laten we wel zijn, tegenwoordig al helemaal 

http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=3620
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=401


niet) moet men samen komen in een sociaal contract. Daarin geeft iedere individu zijn 
natuurlijk recht op, en overhandigt deze macht aan een ‘hogere’ macht. Dat klinkt 
misschien een beetje als democratie zoals wij hem nu kennen, echter, Rousseau gaf 
sterk de voorkeur aan het behouden van de macht tot wetgeving in de handen van de 
individu. Idealiter wil Rousseau zijn Staat regelen in een directe democratie, waarin 
iedereen zijn zegje kan doen, direct, in bijeenkomsten. Hij was dus een tegenstander 
van de representatieve democratie. 
Rousseau was vooral bezig in de politieke filosofie, en deed daarnaast ook veel 
baanbrekend werk in de filosofie van het opvoeden en didaktiek.  
Een beroemde citaat: “de Mens is vrij geboren, en toch is hij overal in ketens. 
  
Bron:  http://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-bekende-filosofen   
 
http://www.filosofie.nl/jean-jacques-rousseau/index.html  
 
http://www.parlement.com/id/vivicgd37tvo/jean_jacques_rousseau  
 
 

   Stop deze depressie! 

De economische recessie duurt al meer dan 7 jaar - en gaat maar door. ´Landen die veel 
rijkdommen, talent en kennis bezitten - en dat zijn alle ingrediënten voor welvaart en 
een fatsoenlijke levensstandaard voor iedereen - bevinden zich nog altijd in een 
toestand van diepe ellende,' stelt Krugman verontwaardigd vast, en doet vervolgens 
een krachtige oproep hier nu een einde aan te maken. 
 
Hoe slecht staan de zaken er eigenlijk voor? Hoe hebben we onszelf vastgedraaid in wat 
inmiddels niet anders dan een depressie kan worden genoemd? En bovenal, hoe 
bevrijden we ons hieruit?  
 
In dit boek beantwoordt Krugman al deze vragen met de hem kenmerkende luciditeit 
en inzicht. Hij heeft een duidelijke boodschap voor iedereen die de afgelopen jaren de 
gevolgen van de crisis heeft gedragen en nog draagt: een snel, sterk economisch herstel 
ligt binnen handbereik. Op voorwaarde dat onze leiders nu eindelijk de intellectuele 
helderheid en de politieke wil kunnen vinden om deze depressie te stoppen. 
 
Info op: 
 
https://www.bol.com/nl/p/stop-deze-despressie-nu/9200000002308122/  
 

http://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-bekende-filosofen
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https://www.bol.com/nl/p/stop-deze-despressie-nu/9200000002308122/


   G. Lessing 

Gotthold Ephraim Lessing werd op 22 januari 1729 in Kamenz (Saksen) geboren als 
zoon van een predikant. Het predikantenmilieu was een belangrijk bron voor de 
opkomende burgerlijke intelligentsia in protestantse landen. Hij studeerde theologie. 
Journalistiek en toneel boeiden hem echter meer en daarin ging hij dan ook aan de slag.  
 
Lessing leverde vernieuwend werk als toneelschrijver en was onder meer verbonden 
aan het Nationaltheater in Hamburg. Hij bracht het eerste 'burgerlijke' toneel, dat eens 
niet ging over mythologische of aristocratische thema's, op de planken. Zo kaartte hij 
de tragedie die het standenverschil met zich mee kon brengen aan. Heel gewaagd voor 
die tijd en een opmaat voor meer democratisch denken over ook de liefde. Daarna, van 
1770 tot zijn dood op 15 februari 1781, werkte hij als bibliothecaris in Wolfenbüttel. 
Daar ook is vandaag een Lessing-museum gevestigd.  
 
Een van de beroemdste toneelstukken van Lessing is ongetwijfeld Nathan der Weise 
van 1779. De jood Nathan is trouwens op Mendelssohn geïnspireerd. Nathan brengt in 
het Jeruzalem van de Kruistochten de parabel van de drie ringen: God gaf voor elk van 
de drie godsdiensten, jodendom, christendom en islam een ring zonder te zeggen welke 
de enig originele was. Elk zoekt naar zijn waarheid zonder van zichzelf of van de andere 
ooit zeker te zijn dat zij de waarheid ook echt in pacht hebben.  
 
Veelbetekenend ook voor de Verlichting is Lessings onvoltooide drama over Faust. 
Faust is degene die een pact sluit met de duivel in zijn honger naar kennis, maar bij 
Lessing gaat Faust niet ten onder. Voor Lessing weet de mens nooit teveel.  
 
Lessings denken over religie bracht hem in conflict met de 'orthodoxe' clerus. Zo ook 
kwam Mendelssohn in aanvaring met de orthodoxe joden die zijn moderne 
interpretaties niet zagen zitten. Lessing geloofde in een religie van de rede. Eeuwige 
waarheden zouden ooit door alle mensen waar dan ook worden begrepen en 
gerespecteerd. De godsdiensten tot dan toe waren slechts 'historische' godsdiensten. 
Wat in de Bijbel en andere geopenbaarde geschriften stond, waren neergeschreven in 
fasen waarin de rede nog niet zegevierde en mochten zeker niet letterlijk 
geïnterpreteerd worden. In Die Erziehung des Mensengeschlechts uit 1780 legde hij zijn 
ideeën over godsdienst en rationalisme neer. De mensheid was nog maar onderweg 
naar algemene en op het verstand gebaseerde inzichten.  
 
Lessings pleidooi voor tolerantie, universalisme en redelijkheid had nog een lange weg 
te gaan voor het werkelijkheid werd. Maar ook vandaag zal een dialoog tussen culturen 
en religies, zoals in het Midden-Oosten en bij ons in het Westen, slechts slagen als allen 
het beargumenteerd debat en algemeen geldende filosofische fundamenten, voor de 
mensheid, aanvaarden. 
 
Bron: Liberales     http://www.liberales.be/figuren/lessing2  
 

http://www.liberales.be/figuren/lessing2


ANTIPESTTEAM 
 

   Jeugdkampen 

Een jeugdkamp is altijd een avontuur, een gevoel van vrijheid en plantrekkerij. En 
avontuur gaat ook over beslissingen over risico’s nemen en leren omgaan met gevaar. 
Jongeren reizen enkele dagen en nachten met een groep vrienden en vriendinnen door 
de Ardennen, overnachten bij een boer in de schuur, soms verloren lopen, en te laat 
aankomen in het kamp.  Alles gebeurt met een zelfvertrouwen en een overmoedigheid 
die  volwassenen zijn kwijtgeraakt. 

 
En de prettige afsluiter van het kamp is steeds het 
kampvuur en samen liedjes zingen.  
Jeugdbewegingen vormen een goede vorming om 
meer assertiviteit te krijgen en voor jezelf uit te 
komen en om goede vrienden te maken.  Het is 
een goede voorbereiding op het latere leven. 
De vakantie is de ideale periode om op kamp te 
gaan voor honderdduizenden jongeren. 
De Vlaamse ministers Sven Gatz (Open Vld), Joke 
Schauvliege (CD&V) en Ben Weyts (N-VA) hebben 
het nieuwe Masterplan Bivakplaatsen voorgesteld. 
Het plan moet de regels en procedures om 
zomerkampen te organiseren vereenvoudigen en 
het tekort aan kamp- en bivakplaatsen en tenten 
aanpakken - een grote bezorgdheid van de 
jeugdsector.  
 

 

Lokale overheden worden gesensibiliseerd, er wordt geïnvesteerd in nieuwe tenten en 
uitleensystemen en allerhande nuttige info rond kampeer- en verblijfsmogelijkheden 
wordt gebundeld. 
Elk jaar nemen naar schatting 125.000 Vlaamse kinderen en jongeren deel aan een 
zomerkamp, begeleid door 21.000 leiders. In totaal vinden er 5.300 kampen plaats, 
vooral internaatkampen en voor driekwart in het binnenland georganiseerd. Het gaat 
zowel om de klassieke kampen van jeugdbewegingen als taalkampen, sportkampen en 
zomerkampen van mutualiteiten. De jeugdbewegingen trokken enkele weken geleden 
nog aan de alarmbel omdat een twintigtal lokale groepen geen tenten vond voor het 
zomerkamp, er steeds minder betaalbare grote kampeerplekken zijn en er een 
wildgroei zou zijn aan beperkende gemeentelijke reglementen rond bijvoorbeeld 
kampvuren. 
Het Masterplan Bivakplaatsen moet op een aantal vlakken een stap in de goede richting 
betekenen. Vlaanderen zal onder meer gemeenten aanmoedigen om het onthaalbeleid 
voor op hun grondgebied kamperende jeugdgroepen te verbeteren, meer 



mogelijkheden bieden voor de inrichting van speelzones in bossen, weiden voor 
jeugdkampen vrijstellen van een vergunningsplicht, investeren in nieuw materiaal en 
een overzicht opstellen van beschikbare kamp- en bivakplaatsen. 
"We willen er toe bijdragen dat leiders en leidsters zich voornamelijk kunnen 
bezighouden met het organiseren van leuke kampactiviteiten om kinderen en jongeren 
een onvergetelijk kamp te bezorgen", zegt Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz. De 
concrete uitwerking van het plan zal gebeuren door de Taskforce Jeugdverblijven, een 
werkgroep waarin de Vlaamse overheid en de jeugdsector vertegenwoordigd zijn. 
 
Er zijn veel jongerengroeperingen in Vlaanderen, zoals: 

- AKVS - Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (1903-) 
- BAZART - Kunstjeugdbeweging (2011) 
- Chiro - Een katholieke jeugdbeweging ontstaan uit de patronaten (sinds de 19e 

eeuw) 
- Crejaksie vzw - jeugdweweging van de liberale mutualiteit (sinds 1965) 
- EJV - Evangelisch Jeugdverbond 
- IJD - Jongerenpastoraal Vlaanderen 
- Jamaswapi - Jeugdbeweging in het centrum van Mechelen (1961) 
- JNM - Jeugdbond voor Natuur en Milieu (1983-) 
- JOETZ - Jeugddienst van de Socialistische Mutualiteiten 
- JRK - Jeugd Rode Kruis (Jeugdafdeling van het Rode Kruis) 
- JVS - Jongeren vereniging voor sterrenkunde (Vlaanderen) 
- KAJ - voorheen: Katholieke Arbeidersjeugd, nu: Kristelijke Arbeiders Jongeren 
- Kazou - Jeugddienst van de Christelijke Mutualiteiten 
- KLJ - Katholieke Landelijke Jeugd 
- KMK - Koninklijk Marine Kadettenkorps België vzw. - maritieme jeugdbeweging 
- KSJ-KSA-VKSJ (1978-), samenvoeging van de drie volgende verenigingen:  

o KSA - Katholieke Studentenactie (1928-) 
o KSJ - Katholieke Studerende Jeugd 
o VKSJ - Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd (1930-) 

- Natuur en Wetenschap vzw - Jeugdvereniging met als motto 'Wetenschap moet je 
doen' 

- Rode Valken (1929-) - Een socialistische jongerenbeweging 
- Scouts, bestaat uit volgende verenigingen: (1911-)  

o Europascouts 
o FOS Open Scouting 
o Scouts en Gidsen Vlaanderen en AKABE 

- SPW - speelpleinwerking 
- VNJ - Vlaams Nationaal Jeugdverbond (1961-) 
- Weljongniethetero - Nationale jeugdbeweging voor Vlaamse en Brusselse holebi's 

en transgenders.            (Bron: Wikipedia) 

Zie ook:  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/AKVS
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=BAZART&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chiro
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Crejaksie_vzw&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/EJV
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJD
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jamaswapi&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdbond_voor_Natuur_en_Milieu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdbond_voor_Natuur_en_Milieu
https://nl.wikipedia.org/wiki/JOETZ
https://nl.wikipedia.org/wiki/JRK
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugd_Rode_Kruis
https://nl.wikipedia.org/wiki/JVS
https://nl.wikipedia.org/wiki/KAJ_(Vlaanderen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kazou
https://nl.wikipedia.org/wiki/KLJ
https://nl.wikipedia.org/wiki/KSJ-KSA-VKSJ
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_Studenten_Actie
https://nl.wikipedia.org/wiki/KSJ
https://nl.wikipedia.org/wiki/VKSJ
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuur_en_Wetenschap_vzw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Valken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scouting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europascouts_-_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/FOS_Open_Scouting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scouts_en_Gidsen_Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/AKABE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speelpleinwerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Nationaal_Jeugdverbond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Nationaal_Jeugdverbond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weljongniethetero


https://www.allesoverjeugd.be/nieuws/150000-kinderen-trekken-vanaf-vandaag-naar-
het-speelplein  
 
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/bivak_doc/20162005_masterplan_bivakplaatsen
.pdf  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ycNCAslpZF4  
 

 

   100% zelfvertrouwen 

Zelfvertrouwen is een gevoel dat zich in je hele lichaam laat voelen, een geloof in eigen 
kunnen. Als het in ruime mate aanwezig is, ben je geneigd zaken in een positief licht te 
zien en kun je de wereld aan. Als het afwezig is, ben je angstiger en kwetsbaarder, en 
onderschat je je eigen vermogens. Gelukkig kun je je zelfvertrouwen managen. Volgens 
Frank Schaper wordt ieder mens geboren met 100% zelfvertrouwen. Als je op enig 
moment minder hebt, ben je het dus ergens kwijtgeraakt. Hoe? Hij beschrijft drie 
mogelijkheden om je zelfvertrouwen kwijt te raken en drie manieren om het terug te 
krijgen: als je zelfvertrouwen is gestolen, kun je het weer terugverdienen als je het 
ergens bent verloren, kun je het terugvinden en als je het aan anderen hebt gegeven, 
kun je het terugnemen. Daarna is het zaak je zelfvertrouwen te verdedigen, te benutten 
en in te zetten. Een inzichtgevend en stimulerend boek, met tal van voorbeelden en 12 
sigmund-cartoons, voor iedereen die zijn of haar zelfvertrouwen wil verhogen of een 
ander daarbij wil helpen.  
Een boek voor mensen die hun zelfvertrouwen wil vergroten of een ander daarbij wil 
helpen. De auteur beschrijft hoe dat zelfvertrouwen kan zijn gestolen door negatieve 
boodschappen,  door te kritisch op jezelf te zijn of dat je het hebt weggegeven door te 
veel tegen anderen op te kijken. Vervolgens beschrijft hij hoe je door het creëren van 
nieuwe succesmomenten, aan eerdere succesmomenten terug te denken en het 
ontwikkelen van zelfrespect je zelfvertrouwen terug kunt krijgen of kunt vergroten. Het 
boek eindigt met tips over het behouden en onderhouden van je zelfvertrouwen. De 
auteur geeft voorbeelden uit zijn eigen praktijk als personal coach en trainer, uit de 
sport en de politiek. Hij ontzenuwt het “misverstand” dat 100% zelfvertrouwen gelijk 
staat aan arrogantie of overmoed.  
 
Auteur: Frank Schaper  
Uitgever: Scriptum Psychologie  
 

www.antipestteam.be 
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Prettige Vakantie 
 

 

Wij zijn in vakantiemodus gedurende  

Juli  en Augustus. 

 
 

 
 

Voor de volledige informatie zie:  

www.neutr-on.be 
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