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ECONOMIE 

   

 Trump wint  

Slechts enkele uren voor de laatste 
kiezers hun stem hadden uitgebracht 
werd het pas voor iedereen duidelijk  
dat Donald Trump de Amerikaanse 
verkiezingen had gewonnen. 
Er zijn al veel vragen gerezen over hoe 
de opiniepeilers zich zo erg konden 
vergissen. Voor velen was dit een 
geweldige verrassing.  
De overwinning van Trump is een ware 
politieke aardbeving.   
En ze komt neer op de verwerping van 
het Amerikaanse establishment, 
verpersoonlijkt door Hillary Clinton.  
Trumps overwinning betekent een 
breuk met  alles wat de wereld als 
vanzelfsprekend beschouwde.  Vanaf 
nu heerst er een grote onzekerheid.  
Velen beschouwen Trump als 
roekeloos, onduidelijk, 
onverantwoordelijk, machtsgeil, 
onstandvastig in zijn 
verkiezingsbeloften, amoreel, grillig, 
een racist en een seksist. 
 

 
 

The Great Emperor 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZnffZvMzQAhUIDxoKHY05BLgQjRwIBw&url=http://lizv.be/nieuws_last.html&psig=AFQjCNEQbXVBBo9R8louzaDrvSjImIjAHA&ust=1480457515111108


Zelfs zijn partijgenoot Ted Cruz omschreef hem als een pathologische leugenaar.  
 
Moet Trump Amerika redden?  
Jarenlang beweerde een meerderheid van de Amerikanen dat ze geloofde dat hun land 
op het verkeerde spoor zat en dat haar kinderen het slechter zullen hebben dan zij.  
De verkiezing van Barack Obama in 2008 was een signaal dat de VS hunkerden naar een 
radicale verandering. Maar de overwinning van Trump is een verwerping van zijn 
politieke nalatenschap. 
Het doorsnee Amerikaanse gezin blijft, na acht jaar Obama, achter met een lager 
inkomen dan bij het begin van zijn presidentschap.   
Maar er wordt vergeten dat Obama de bankencrisis, die al loopt van 2008 tot 2016,  
heeft moeten oplossen. Hij had amper geld om te investeren en de staatsschuld van de 
VS is ondertussen enorm toegenomen. 
 
Wat zal er nu gaan gebeuren?  
Trump beloofde ingrijpende belastingverlagingen zoals: lagere personen- en  
vennootschapsbelasting, anti-abortusrechters te benoemen in het Amerikaanse 
Hooggerechtshof, een muur te bouwen tussen de VS en Mexico, het terugsturen van 3 
miljoen illegalen, 1000 miljard investeringen voor infrastructuurwerken en meer geld 
voor onderwijs. 
Maar in vele opzichten is de economische visie van Trump ver verwijderd van de 
republikeinse ideologie. Met zijn begrotingsplannen zal de openbare schuld van de 
Verenigde Staten met 10 biljoen dollar verhogen. En hij dreigde er mee zware 
inporttarieven te heffen op Chinese producten. 
Heel wat economen voorspellen dat Trumps aanzienlijke stimulans zal leiden naar een 
korte boomperiode, gevolgd door een enorme recessie.  
De wereldbeurzen waren na zijn verkiezing enorm nerveus. 
Trump heeft onrust gezaaid bij de Europese bondgenoten terwijl meer toenadering 
wordt gezocht met Rusland. 
Trump zei ook zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs, de nucleaire deal 
van Obama met Iran opnieuw te onderhandelen en Rusland vriendschappelijker te 
zullen behandelen. Volgens Poetin is door de verkiezing van Trump een derde 
wereldoorlog vermeden. 
De ambities van Oekraïne kunnen dan een van de eerste slachtoffers zijn van Trumps 
regeerperiode. Ook de NAVO komt ongetwijfeld ter sprake. 
Ondertussen is er heel wat heisa over wie  Trump zal benoemen op sleutelposten.  
 
Wat president Trump zal betekenen voor de economie is niet duidelijk. Zijn  
economische plannen zijn vaag. Is zijn beleid wel financierbaar, zal het de inflatie 
aantrekken? De dollar is ondertussen gestegen tegenover de euro. Dat is slecht nieuws 
voor veel Europese bedrijven. En wat zal er gebeuren met de rente?  
De Amerikaanse centrale bank leek van plan in december de rente voor de tweede keer 
sinds de crisis te verhogen. Maar economen zijn nu verdeeld over de vraag of die 
plannen nog zullen doorgaan.  
Een andere vraag is wat de gevolgen zullen zijn voor de vrijhandel, en daarmee de 
wereldeconomie. Op gebied van protectionisme staat Trump lijnrecht tegenover een 
groot deel van zijn partij. 
 



            
 
            Hillary moet niet naar de jail 

Strenge invoerheffingen zouden ingevoerde 
producten fors duurder maken, en dus ook 
het leven in de VS. Dat zou dan weer de Fed 
verplichten een strikter beleid te voeren, 
wat economische en financiële schokken 
kan teweeg brengen.  
 
Kortom, Trump heeft de komende maanden 
nog heel wat te verduidelijken en de 
wereldeconomie zal zijn strapatsen op de 
voet moeten volgen.         

 
 
 

 
 
 

 Belgische lonen dalen 

Na twee jaar besparen en hogere facturen is, volgens deWereldMorgen,  het resultaat 
ontnuchterend. Het gat in de begroting bleef precies even groot. Maar dat is niet het 
enige alarmerende cijfer.  
‘At risk of non-compliance’, zo luidt het oordeel van de Europese Commissie over het 
begrotingswerk van de Belgische regering. Ondanks enkele accentverschuivingen zit de 
Europese Commissie nog altijd vast in de besparingslogica en critici moeten dus niet 
echt wakker liggen van zo’n negatieve beoordeling.  
 
Alleen ligt dat bij de regering-Michel anders. Die maakte van begrotingsdiscipline een 
fetisj. Het pad richting begrotingsevenwicht moest gevolgd worden en de bevolking 
moest daarvoor een zware inspanning doen.  
 
Die inspanning kwam er ook. Werknemers en uitkeringsgerechtigden kregen een 
indexsprong. Allerhande facturen gingen omhoog en iedereen kijkt aan tegen langere 
loopbanen. Het resultaat is ontluisterend. Het begrotingstekort is nu net even groot als 
in het laatste jaar van premier Di Rupo.  
 
Ja maar, dat komt door tegenvallers zoals de asielcrisis en de terreuraanslag, zo 
probeert minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) zich te redden. Wel, niet echt. 
Ook het structurele begrotingstekort (dat rekening houdt met eenmalige en tijdelijke 
uitgaven) zit pal op dat onder de regering-Di Rupo.  
 
De Europese Commissie geeft het ook zelf aan. Terreur en asiel zijn goed voor 0,2 
procent van het BNP. Het gros van het tekort wordt veroorzaakt door lagere inkomsten. 
Volgens de Europese Commissie ligt dat aan de taxshift. Belastingen voor bedrijven en 
werknemers gingen naar omlaag, maar dat werd niet gecompenseerd door nieuwe 
inkomsten.  
Het woord taxshift wordt hier dus onterecht gebruikt. Voor de werknemers klopt het 
wel. Wat ze netto meer krijgen op hun loonbriefje, mogen ze meteen terugstorten in de 
vorm van duurdere energie en water. Wat overblijft is niet genoeg om de indexsprong 



te compenseren. Voor de werkgeverslasten klopt het niet. Die namen een duik, maar 
de grote verschuiving naar hogere belastingen op vermogen bleef uit.  
 
Lees verder op: 
 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/11/17/belgie-enige-land-in-europa-
waar-de-lonen-daalden-in-2016  
 

 Begrotingstekort wordt groter  
 
 
De rentevoeten zitten sinds kort weer in de lift. De Belgische tienjaarsrente is op korte 
tijd verachtvoudigd. Wat zijn de gevolgen voor spaarders, beleggers en consumenten? 
 
Beleggers stuurden de Belgische tienjaarsrente in anderhalve maand van ongeveer 0,1 
naar 0,8 procent - een verachtvoudiging. Daar zijn twee oorzaken voor. Ten eerste doen 
er al even geruchten de ronde dat de Europese Centrale Bank (ECB) vanaf maart minder 
obligaties zou beginnen kopen.  "Er is één grote koper op de obligatiemarkt. Die partij 
dicteert de richting van de obligatierentes", zegt Geert Gielens, de hoofdeconoom van 
Belfius. "Als de ECB haar aankopen stapsgewijs zou verminderen en het aanbod 
hetzelfde blijft, daalt de vraag naar obligaties. Bijgevolg zal de prijs van de obligaties 
dalen en de rente omgekeerd evenredig stijgen." 
Ten tweede denken beleggers dat de politiek van Donald Trump inflatie en 
economische groei zal creëren. Hij beloofde tijdens de verkiezingscampagne lagere 
belastingen en grote infrastructuurwerken, die mogelijk het Amerikaanse 
begrotingstekort zullen doen ontsporen. Sinds de verkiezingsoverwinning van Trump 
duidelijk werd, kwam de rentestijging in een stroomversnelling. De Belgische rente tikte 
maandag in de loop van de dag 0,77 procent aan, het hoogste peil sinds februari. 
 
Obligatiehouders worden een rentestijging het snelst gewaar. Beleggers hebben de 
voorbije jaren een mooie meerwaarde op obligaties of obligatiefondsen gehaald, 
doordat de rente aanhoudend zakte. Die meerwaarde smelt als sneeuw voor de zon als 
de rente stijgt.  Volgens analisten is het beste moment om obligaties te verkopen al  
gepasseerd.  Maar op dit moment zou het nog beter zijn om overheidsobligaties en 
obligaties, van bedrijven van goede kwaliteit, te verkopen dan ze te houden. 
 
Je kunt winst nemen op obligaties, maar wat moet je dan met dat geld doen? 
De rentegevoeligheid van een obligatie hangt af van de looptijd en het rendement. Hoe 
langer de looptijd van de obligaties in uw portefeuille, hoe meer u te verliezen hebt. 
Op een looptijd van 10 jaar zal een stijging van de rente met 1 procentpunt leiden tot 
een verlies van om en bij 9 procent op de waarde van je obligatie. 
 
Voorlopig merken we daar nog niet veel van. 
De banken bulken nog altijd van de cash. Ze willen dat geld liefst niet naar de ECB 
dragen, waar ze een negatieve rente van 0,4 procent betalen om hun geld te bewaren. 
Ze moeten er dus kredieten mee verstrekken. Er staat 262 miljard euro op de 
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spaarboekjes, waarmee ze niet weten wat doen. De concurrentie op de 
hypotheekmarkt is bijgevolg nog altijd groot.  Maar als de rente op overheidsobligaties 
blijft stijgen, zal de hypotheekrente op den duur toch volgen. De kans is dus reëel dat 
de trend is gekeerd, na de wel erg sterke rente-opstoot van de voorbije dagen, en dat 
de banken de hypotheekrente de komende weken beginnen op te trekken. 
Bron:  Moneytalk 
 
Maar als de rente blijft stijgen zal de staatsschuld groter worden en zal de regering het 
moeilijker krijgen om de begroting in evenwicht te krijgen. 
En nu is er al een tekort van 3%. 
Als de Belgische tienjaarsrente het komende jaar stabiliseert op het huidige peil van 
0,75 procent, zullen de rentelasten van de overheid in 2017 zowat 100 miljoen euro 
hoger zijn dan begroot. 
 
Zorgwekkend, meent de Europese Commissie. En dat is bijzonder pijnlijk voor de 
regering-Michel, aangezien die van gezonde financiën een prioriteit wou maken. 
 
Of België ook opnieuw op de Europese strafbank terechtkomt, en zich dus aan 
scherpere controles mag verwachten, zal allicht pas begin volgend jaar beslist worden. 
 
Lees ook de opinie over het begrotingstekort in De Morgen. 
 
http://www.demorgen.be/opinie/de-europese-motie-van-wantrouwen-is-een-totale-
blamage-voor-ons-land-
b3c9be74/?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_userid=9c9e7780-
2330-4344-bc63-8fcf160fe717&utm_source=demorgen&utm_content=ochtend 
 

ONDERWIJS 
 

 De Columbus-oriënteringsproef 

De Columbus-oriënteringsproef die jongeren moet helpen bij hun studiekeuze, zal 
tijdens het tweede trimester van dit schooljaar beschikbaar zijn voor alle laatstejaars 
van het secundair onderwijs. Er komt ook een test bij leerlingen van het voorlaatste 
jaar, zodat Columbus kan uitgroeien tot een instrument dat scholen kunnen inzetten in 
de twee laatste jaren van het middelbaar. Dat maakt minister van Onderwijs Hilde 
Crevits (CD&V) bekend. 
 
Vorig schooljaar vond al een test met Columbus plaats. Dit jaar zullen alle leerlingen 
van het laatste jaar de kans krijgen om de test af te leggen. De leerlingen krijgen 
vervolgens feedback over hun studiekeuzemogelijkheden. Verschillende belangrijke 
onderdelen van de studiekeuze komen bij de afname van de test samen: 
studievaardigheden, motivatie, interesse, wiskunde, taal en redeneren. 'Het is voor het 
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eerst in Vlaanderen dat er zo'n veelzijdig instrument is dat losstaat van één bepaalde 
universiteit of hogeschool', zegt Hilde Crevits. 
 
Het is de bedoeling dat scholen de Columbus-oriënteringsproef uiteindelijk in de twee 
laatste jaren van het secundair onderwijs kunnen inzetten. Naast de openstelling voor 
alle laatstejaars gebeurt er dit jaar ook een nieuwe test met verschillende Columbus-
modules bij leerlingen in het voorlaatste jaar. 'Vanuit die testafname kunnen in de 
toekomst dan ook die voorlaatstejaars feedback krijgen, aangepast aan hun profiel,' 
voegt de minister nog toe. 'Door leerlingen bewust te maken van hun capaciteiten, 
willen we ervoor zorgen dat ze met meer succes de stap zetten naar een hoger 
diploma.” 
 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/deelname-ori%C3%ABnteringsproef-columbus-
wordt-veralgemeend  
 
https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php 
 
https://www.onderwijskiezer.be/columbus/index.php  

 

 Beleidsplan Welzijn  

Werken aan welzijn en welbevinden in je onderwijsinstelling loont. Het heeft een 
positief effect op de gezondheid en het zelfvertrouwen van het personeel, leerlingen, 
studenten en cursisten. Ze kunnen beter met stress omgaan, hebben meer energie en 
worden minder ziek. Als instellingsbestuur ben je werkgever en dus wettelijk verplicht 
om het welzijn van al je personeelsleden te bevorderen. Je tracht daarbij in eerste 
instantie schadelijke situaties te voorkomen en schakelt ze, indien ze toch voorkomen, 
uit of je tracht de schade daarvan te beperken. Je moet daarbij aandacht hebben voor 
stress, burn-out en ongewenst gedrag, de zogenoemde psychosociale risico’s op het 
werk. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Daarom wil de aangepaste federale 
wetgeving voor de preventie van psychosociale risico’s uit 2014 instellingsbesturen 
aanzetten om vooraf na te denken over mogelijke psychosociale gevaren in de 
onderwijsinstelling en over passende  (preventie)maatregelen. De nieuwe wetgeving 
verduidelijkt tevens de rol van de verschillende partijen. Instellingsbesturen en directies 
spelen hierbij een sleutelrol. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg (FOD WASO) biedt op zijn website daarover heel wat informatie aan, 
waaronder enkele interessante brochures, gratis geschikte instrumenten en praktische 
tips. Er zijn ook tal van andere informatiebronnen beschikbaar. De wetgeving is echter 
complex. Om onderwijsinstellingen te ondersteunen, zetten we in dit beleidsplan de 
belangrijkste krijtlijnen op een rij en spitsen we ze toe op onderwijs. We vertrekken 
daarbij van belangrijke fundamenten (in hoofdstuk 1) en sommen in hoofdstuk 2 alle 
actoren op (zowel binnen als buiten de wetgeving). In hoofdstuk 3 besteden we 
aandacht aan de wettelijke verplichtingen van instellingsbesturen en de mogelijke 
implicaties als instellingsbesturen geen geschikte maatregelen treffen of de procedures 
niet correct toepassen. In hoofdstuk 4 geven we mee hoe je de preventie van 
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psychosociale risico’s in de praktijk aanpakt. In hoofdstuk 5 besteden we aandacht aan 
een aantal algemene principes in de aanpak van probleemsituaties. Instellingsbesturen 
zijn niet alleen werkgever, zij moeten ook oog hebben voor het welzijn en welbevinden 
van hun leerlingen, studenten en cursisten. Ook die staan immers bloot aan 
verschillende risico’s. Daarom leggen we in hoofdstuk 6 de verbanden tussen wat er 
vanuit de welzijnswetgeving moet en wat er rekening houdend met die verplichtingen 
kan om in een beleid rond welzijn en welbevinden te investeren. Nadien besteden we 
nog aandacht aan specifieke acties en maatregelen bij leerlingen in leerplichtonderwijs 
(hoofdstuk 7). Voor de opmaak van dit document maakten we gebruik van o.a. de 
teksten en de jarenlange ervaring van de nu niet meer bestaande vzw Limits, die 
gedurende een aantal jaren instond voor de organisatie van het Steunpunt voor 
Ongewenst Gedrag in Onderwijs. We linken in dit document ook geregeld door naar 
overzichtelijke fiches waarin we bepaalde items en onderwerpen verder uitdiepen. In 
de komende maanden zal dit document met dergelijke fiches nog worden aangevuld. 
De verschillende hoofdstukken kan je niet los van elkaar zien. Een effectief beleid is 
immers de som van alle acties, maatregelen en interventies samen. Met dit beleidsplan 
richten we ons in eerste instantie tot de instellingsbesturen als eindverantwoordelijke 
voor het beleid en de directies als gemandateerden voor de instellingsbesturen. Het 
streven naar welzijn en welbevinden is evenwel een zaak van de hele 
onderwijsinstelling: van elk personeelslid afzonderlijk, het welzijnscomité, 
preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, zorgcoördinatoren, pedagogische 
begeleiders, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, studentenvoorzieningen, 
leerlingen en hun ouders enzovoort. Sommigen vinden in de publicatie wellicht een 
stimulans om hun werk creatief en zinvol verder te zetten. Anderen zullen zich beter 
bewust worden van de noodzaak om een structureel beleid voor welzijn en 
welbevinden verder uit te bouwen. Wij hopen dat het beleidsplan alvast een aanzet 
mag zijn om de thematiek in alle onderwijsinstellingen bespreekbaar te maken met als 
doel het welzijn en welbevinden te behouden en te verbeteren 
 
De volledige tekst vindt u via:  
 
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsplan-voor-welzijn-en-
welbevinden  

 

 Lesgeven via YouTube  

Leraren willen dolgraag moderne technologie inzetten om leerlingen te betrekken bij 
hun lessen en nieuwe vaardigheden te leren. Maar dit blijft lastig. Zo hebben 
leerkrachten schrik dat het gebruik van technologie veel tijd in beslag neemt of geven 
ze aan dat er geen geschikte toepassingen en apps zijn. Een andere oorzaak is het 
ontbreken van de juiste kennis en vaardigheden om zelf digitale lesprogramma's te 
ontwikkelen.  
In Vlaanderen noemt 39 procent van de leraars het gebrek aan hardware en wifi als 
hoofdredenen waarom technologie niet of nauwelijks in de lessen gebruikt wordt.  

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsplan-voor-welzijn-en-welbevinden
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Verder werden onder meer  tijdverlies, gebrek aan vaardigheden en leermateriaal 
aangehaald als oorzaken om technologie niet in de klas te gebruiken.  
De meeste leerkrachten zijn nog zoekende om de digitale apparatuur te integreren in 
hun lessen. Nochtans is de digitalisering van het onderwijs erg belangrijk. Lessen 
kunnen er interactiever en leuker mee gemaakt worden. En leerlingen krijgen zo 
technologische vaardigheden van de 21ste eeuw aangeleerd.  
 
Daarbij zullen leerkrachten ondersteuning krijgen om hun collega's en leerlingen bij het 
gebruik van de technologie raad en assistentie te geven.  

 
Meer en meer leerkrachten gebruiken al actieve werkvormen en geven theorielessen 
via  YouTube. Neem bijvoorbeeld een kijkje in de Future Classroom van Ben 
Bastiaensen, samen met enkele collega-leraren. 
 
Ben Bastiaensen:  “Voor mij is de Future Classroom het leren van de toekomst. De 
nadruk ligt op het activeren van leerlingen, en het afwisselen van werkvormen. 
Leerlingen nemen hun leerproces meer in eigen handen. De uitdaging is om hun 
enthousiasme aan te wakkeren. Dat begint met zelf gedreven voor de klas te staan.”  
“Daarnaast streef ik naar levensecht leren. Leerstof die op het eerste gezicht een beetje 
saai is, kader ik in een echte situatie. Zo probeer ik het interessant te houden voor de 
leerlingen.” 
“Ik pas ook flipping the classroom toe. Ik maak YouTube-filmpjes die de leerlingen thuis 
bekijken als huiswerk. In deze filmpjes leg ik de leerstof duidelijk uit. Dat hoeft dus niet 
meer in de les. Het lesmoment verandert in een oefenmoment.  
 
Resultaat: meer tijd voor oefeningen en leerlingen krijgen begeleiding wanneer ze die 
het meest nodig hebben. Wanneer leerlingen vragen of problemen hebben, ben ik in de 
buurt. Of ze bekijken rustig het filmpje nog eens. Flipping the classroom is dus ook een 
goed middel om te differentiëren.”  
 
“Het is trouwens niet zo moeilijk om dat soort filmpjes te maken, maar wel 
arbeidsintensief. Als leraar met weinig ICT-ervaring zal je in het begin wat moeten 
zoeken naar de juiste tools.  
Het is ook iets waar we niet elke les mee aan de slag gaan, dan zou het snel vervelen.”  
Bron: Klasse,   
 
https://www.klasse.be/66046/leraar-ben-draait-de-rollen-om-in-de-future-
classroom/?utm_source=Klasse+-+Leraren&utm_campaign=79f72515bc-
Lerarendirect_2016_W4511_10_2016&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-
79f72515bc-417312689  
 
Lesgeven zal in de toekomst veel meer digitaal verlopen. Minister Crevits zou in ieder 
geval wel wat meer initiatieven mogen nemen in die richting. 
Of daar op Europees gebied aan gewerkt wordt is ook niet duidelijk.  
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https://www.klasse.be/66046/leraar-ben-draait-de-rollen-om-in-de-future-classroom/?utm_source=Klasse+-+Leraren&utm_campaign=79f72515bc-Lerarendirect_2016_W4511_10_2016&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-79f72515bc-417312689
https://www.klasse.be/66046/leraar-ben-draait-de-rollen-om-in-de-future-classroom/?utm_source=Klasse+-+Leraren&utm_campaign=79f72515bc-Lerarendirect_2016_W4511_10_2016&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-79f72515bc-417312689
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SECTOREN 
 

 Gaat bpost staken?   

Bpost heeft nog steeds ambitie  om 
PostNL over te nemen. Een 
overname of een fusie zou een 
thuismarkt van 28 miljoen 
consumenten creëren, en versterkt 
in beide landen de positie van de 
nieuwe speler in de pakjesmarkt.  
 

 

Maar ondanks verwoede pogingen van minister van Post Alexander De Croo (Open Vld) 
om Nederland te overtuigen PostNL te laten overnemen door bpost, blijft het voorlopig 
“neen”. De Nederlandse minister van Economie, Henk Kamp, zegt dat een overname 
"ongewenst" is.  Het Nederlandse bedrijf wijst het bod dus opnieuw af. 
 
Henk Kamp gaf aan dat het "vanuit de optiek van de Nederlandse regering een stap 
terug is als na een afgerond privatiseringsproces het voormalige Nederlandse 
staatsbedrijf overgenomen zou worden door een bedrijf waarvan de meerderheid van 
de aandelen in handen is van de Belgische staat".  
 
De overheidsvakbonden zijn verontwaardigd over de som (2,5 miljard euro) die het 
Belgische postbedrijf over heeft voor de Nederlandse sectorgenoot, en stellen zich in 
het bijzonder vragen over de waarborg die bpost verstrekt om zo nodig de 
pensioenlasten van de Nederlandse postbodes te garanderen. Ook de nakende 
privatisering van bpost in geval van de overname zorgt voor ongerustheid bij de 
vakbonden.  
Daarom onderzoeken de vakbonden of een stakingsaanzegging of een ander actieplan 
moet worden opgesteld. De vakbonden willen  in eerste instantie een opening creëren 
om 'te praten' met de directie over de overnameplannen. 'Als praten niet lukt, volgt 
een volgende stap.'  
  
Post NL  heeft de avances van bpost al twee keer afgewezen maar nu zouden de 
aandeelhouders van PostNL toch willen dat er een nieuwe vergadering komt om het 
bod van bpost beter te bestuderen. 

Een overname van het Nederlandse postbedrijf PostNL door bpost behoort nog steeds 
tot de mogelijkheden. "De deal is nog niet van de baan", zei Koen Van Gerven, CEO van 
bpost, tijdens een toelichting van de strategische visie tot 2020 van het postbedrijf aan 
zijn aandeelhouders.  
De logica achter een overname van PostNL door bpost houdt nog steeds steek, zei Van 
Gerven aan de aandeelhouders.  
 



Van Gerven gaf aan dat ze bij bpost de afwijzing van PostNL nog aan het bestuderen 
waren.  
Bpost heeft de hoop op een overname van de Nederlandse Post dus nog niet 
opgegeven. "Maar het wordt zeker geen vijandige overname", besloot de CEO. 
 
In Amsterdam stond PostNL andermaal in de schijnwerpers op de beurs, nadat de 
Belgische branchegenoot bpost liet weten niet van plan te zijn te stoppen met zijn 
pogingen het Nederlandse postbedrijf in te lijven. 
 
Maar toen bpost voor de vierde maal een hoger bod deed en de Nederlanders weer 
weigerden ging de koers van PostNL op één dag 12 % naar omlaag. 
 
Bpost heeft nu besloten dat een combinatie met PostNL echter niet kan worden bereikt 
onder voorwaarden die voldoen aan de criteria die het bedrijf stelt bij een overname of 
fusie. Er wordt dus niet verder gegaan met een bod op PostNL. 
Het Belgische postbedrijf gaat nu andere mogelijkheden onderzoeken om zijn groei 
verder te versnellen. 
 
De socialistische vakbond ACOD Post was erg bezorgd over de plannen van bpost om de 
Nederlandse tegenhanger PostNL over te nemen. 
 
Vooral het feit dat bpost bij een succesvol overnamebod zou privatiseren, zit de 
vakbonden hoog. Nu heeft de Belgische staat nog 51 procent van de aandelen in 
handen, bij een overname verwatert dat tot 40 procent. "Dat is een privatisering en 
daar zijn wij absoluut geen voorstander van", zegt ACOD.  
 
Ook de plannen van bpost om de pensioenverplichtingen van PostNL na te komen, 
waardoor de Belgische overheid de pensioenen garandeert van de huidige en 
toekomstige gepensioneerden van PostNL, zijn een doorn in het oog.  
 
Bpost stelt in zijn persmededeling dat "de nieuwe combinatie een aantrekkelijke en 
sociaal verantwoordelijke werkgever zal blijven". Maar volgens de vakbond zijn 
daarvoor nog geen garanties gegeven. "Wij vragen ons af wat de consequenties zijn van 
een bod van deze omvang en weten niet of het personeel zal moeten inboeten om dit 
te kunnen betalen".  
Ook de christelijke vakbond ACV-Transcom stelt zich vragen bij de overnameplannen, 
maar zegt momenteel nog grotendeels in het duister te tasten. "Voor ons is het  
belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn voor de werknemers als het bedrijf 
inderdaad geprivatiseerd wordt en volgens de logica van een privébedrijf zal werken?” 

 

 Militairen betogen  

9.000 militairen toonden hun ongenoegen en trokken op 11 november door de straten 
van Brussel, het was veertien jaar geleden dat ze dat nog eens deden.  



Een bewijs dat de beslissing van de regering om hun pensioenleeftijd op te trekken, op 
veel protest stuit.  
 
Het leger was een van de allerlaatste beroepscategorieën die nog kon genieten van een 
voordelige uitstapregeling. Tijd om de verloren voordelen van enkele andere beroepen 
op een rijtje te zetten. 
  
De basisregel is eigenlijk eenvoudig: iedere werknemer moet voortaan tot de leeftijd 
van 65 jaar werken. En in 2030 wordt dat zelfs 67 jaar. Voor sommige beroepen 
betekent dat dat de mensen ineens veel langer zullen moeten werken dan ze tot nog 
toe gewoon waren. Een overzichtje van enkele beroepen voor wie de aanpassing erg 
groot zal zijn. 
 
Volgens de bonden heeft de minister van Defensie Steven Vandeput hen beloofd dat 
“de medewerkers bij Defensie een toekomst krijgen die ze verdienen”. “De minister wil 
ijveren voor de specificiteit en maakte ondertussen een eerste afspraak, met de 
minister van Pensioenen om het overleg dit jaar nog op starten”, aldus de bonden. 
 
“Op 22 november worden wij alvast gehoord door de voorzitter van het Nationaal 
Pensioen Comité. De manifestatie van vandaag gaf alvast een krachtig signaal, maar het 
werk is niet af. We blijven als gemeenschappelijk front ons in de komende dagen, 
weken en maanden inzetten met gerichte initiatieven in onze strijd voor het respect dat 
de militair verdient”, luidt het nog. 
 
Begin december werd er dan weer beslist dat ongeveer 5000 banen zullen 
geprivatiseerd worden waar mogelijk, zoals catering, onderhoud wagens, enz. 
 
De treinmachinist en treinbegeleider 
 
Het rijdend spoorpersoneel kon tot voor kort uitkijken naar een gunstige 
pensioenleeftijd van 55 jaar. Die leeftijd wordt in 2018 opgetrokken naar 57 jaar en 
tegen 2030 naar 63 jaar. 
 
Lees ook:  
http://solidair.org/artikels/militairen-op-straat-tegen-langer-werken-voor-minder-
pensioen?utm_source=pvda2016-11-
18&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter  
 
De leerkracht 
 
Vroeger bestonden allerlei formules om al op 58 jaar de klasdeur definitief achter zich 
dicht te trekken, maar in de toekomst wil de regering ook voor het onderwijzend 
personeel die leeftijd onverbiddelijk optrekken tot 65 jaar.  
Niet te verwonderen dat leerkrachten afgelopen jaar massaal deeltijds gingen werken, 
zolang het nog kon zonder verlies van pensioen.  
Van de vijftigplussers heeft nu liefst 1 op 3 zijn voltijdse job vaarwel gezegd. 
 
 

http://solidair.org/artikels/militairen-op-straat-tegen-langer-werken-voor-minder-pensioen?utm_source=pvda2016-11-18&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter
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De politieman 
 
Tot nu toe was er een ongelijke behandeling van agenten, afhankelijk van waar ze 
vroeger werkten: de gemeentepolitie, de federale politie of de rijkswacht. Zo kon de 
pensioenleeftijd uiteenlopen van 56 tot 62 jaar. Een klacht bij het Grondwettelijk Hof 
had echter een onverwachte uitkomst: het Hof besliste dat voortaan alle politieagenten 
tot 62 jaar moesten werken. Het laatste woord daarover is nog niet gezegd: de 
vakbonden streven naar een pensioenleeftijd van 58 jaar, minister Jambon zou 60 jaar 
voorstellen en het beroep van politieman willen laten erkennen als “zwaar beroep”. 
 
De bouwvakker en andere beoefenaars van een “zwaar beroep” 
 
Voor bouwvakkers en ander zware beroepen wordt een uitzondering gemaakt: zij 
kunnen vanaf 60 jaar met vervroegd pensioen. Maar dan wel enkel als ze een loopbaan 
van 35 jaar kunnen bewijzen én ten minste 15 jaar ploegen- en/of nachtarbeid hebben 
verricht - of een attest kunnen voorleggen van arbeidsongeschiktheid. Let wel: wie in 
dit systeem instapt, verliest wel een niet onbelangrijk deel van zijn pensioen en moet 
zich beschikbaar houden op de arbeidsmarkt tot zijn wettelijk pensioen. 
 
Bovendien is de regering er nog niet over uit wat een “zwaar beroep” is. Wellicht komt 
er ook geen lijst van zware beroepen maar zal per onderneming worden bekeken of 
een werknemer in aanmerking komt voor een van de vier criteria van een zwaar 
beroep: lastige uren, fysiek zware arbeid, veiligheidsrisico’s of een mentaal zware job. 
Maar zelfs over die vier criteria is er nog lang geen overeenstemming tussen vakbonden 
en werkgevers. 
 

 Betoging in zorgsector  

De non-profitsector (welzijn, zorg en cultuur) heeft op 24 november  een grote 
betoging gehouden in Brussel. De demonstranten protesteerden onder andere tegen 
de besparingen en de stijgende werkdruk. De witte woede bracht bijna 20.000 op de 
been. De sector belooft ook nog meer acties. "Er moeten resultaten komen, de politiek 
kan dit niet zomaar onder de mat vegen." 
  
De demonstranten protesteerden tegen de besparingen en de stijgende werkdruk. Ze 
willen meer ook personeel en een hoger loon.  
In de eerste plaats willen ze een akkoord over meer personeel, om de hoge werkdruk te 
minderen. 
 
Voor de betoging zaten de vakbonden hierover al samen met de bevoegde ministers 
van Werk en Volksgezondheid, Kris Peeters (CD&V) en Maggie De Block (Open VLD), én 
met premier Charles Michel. Na het overleg heeft de premier de regering de opdracht 
gegeven om effectief een overleg op te starten. 
 



Daarnaast protesteerden de demonstranten tegen de plannen van minister De Block 
om te snoeien in de zogenaamde rimpeldagen. Dat zijn de extra verlofdagen waarop 
45-plussers recht hebben in de zorgsector. Vanaf 45 jaar heeft een werknemer namelijk 
recht op 1 extra verlofdag per maand. Vanaf 50 jaar zijn dat 2 dagen en vanaf 55 jaar 3 
dagen. De maatregel moet ervoor zorgen dat mensen beter gemotiveerd blijven en 
langer aan het werk kunnen blijven in de zorgsector. 
 
Afschaffen van de rimpeldagen is absoluut fout.  
De arbeidsregeling die nu bestaat, is absoluut nodig. Werknemers kunnen het dankzij 
de rimpeldagen langer volhouden én ze zijn tevredener op het werk.  
Minister De Block liet ondertussen weten in elk geval niet te zullen schrappen in de 
rimpeldagen van wie nu al ouder is dan 45. 
 
Ook het personeel van de wijkgezondheidscentra kwam  op straat. In ons land zijn er 
150 van die centra waar wijkbewoners terechtkunnen voor eenvoudige 
gezondheidszorg. Ze betalen geen remgeld omdat alles automatisch geregeld wordt via 
het ziekenfonds. Door mogelijke besparingen zouden er geen nieuwe centra meer 
kunnen bijkomen en de bestaande zouden wellicht een patiëntenstop moeten 
doorvoeren.  Maar ook voor die wijkgezondheidscentra had De Block al positief nieuws. 
Ze wil de budgetten toch blijven verhogen, maar zal ook een onderzoek doorvoeren om 
te zien of de middelen optimaal worden gebruikt. 
 
In ziekenhuizen, woonzorgcentra en cultuurcentra was er een minimumdienstverlening 
waardoor in uiterste nood nog personeel kon worden opgevorderd. 
Sommige politici profiteerden er van om daaruit te besluiten dat een 
minimumdienstverlening in alle sectoren mogelijk moet zijn. 
 
De zorgsector belooft in de toekomst nog meer acties als de regering haar plannen niet 
bijstuurt. 
 
Lees ook: 
 
http://www.socialisme.be/nl/42222/7-redenen-om-op-24-november-te-betogen  
 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/11/23/waarom-de-non-profit-sector-
morgen-massaal-op-straat-komt 
 

 Minimale dienstverlening  

De drie Vlaamse meerderheidspartijen zijn het erover eens dat er een gegarandeerde 
dienstverlening moet worden uitgewerkt bij De Lijn. Dat blijkt uit een resolutie die  
werd goedgekeurd in het Vlaams parlement.  
Let op de woordkeuze “gegarandeerde” dienstverlening, waar vroeger eerder de term 
“minimale” dienstverlening werd gebruikt. Hoe de Vlaamse regeringspartijen dat willen 
verwezenlijken en wat het juist inhoudt is nog niet bekend. 

http://www.socialisme.be/nl/42222/7-redenen-om-op-24-november-te-betogen
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/11/23/waarom-de-non-profit-sector-morgen-massaal-op-straat-komt
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/11/23/waarom-de-non-profit-sector-morgen-massaal-op-straat-komt


Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) sprak zich in oktober  al uit voor een minimale 
dienstverlening bij de Vlaamse vervoersmaatschappij.  
De vakbonden ACOD en ACV zagen dat toen als een "oorlogsverklaring" en een de facto 
verbreking van het stakingsrecht. 
 
De meerderheidspartijen vragen voorts dat de kostendekkingsgraad van De Lijn 
omhoog gaat en dat het rollend materieel verder milieuvriendelijker wordt gemaakt. 
De Lijn moet tot slot ook zijn data beschikbaar stellen zodat derde partijen 
toepassingen kunnen maken voor bijvoorbeeld het berekenen van reistijden. 
Lees ook volgend artikel van PVDA over de NMBS-stakingsbeperking:  
 
http://solidair.org/artikels/verdeeldheid-zaaien-om-stakingsrecht-nmbs-onderuit-te-
halen?utm_source=pvda2016-11-
18&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter  
 

VARIA 

 

 Wat verandert er in december?  

Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken. Hierbij een overzicht.  
 

 Re-integratietrajecten voor langdurig zieken 
 
De re-integratietrajecten voor langdurig zieken kunnen op 1 december starten. Het 
doel van die trajecten is om in eerste instantie zo’n 10.000 mensen die langdurig ziek 
zijn, weer aan het werk te krijgen via een aangepaste job. 
 
De preventieadviseur-geneesheer zal het re-integratietraject opstarten door te 
onderzoeken of de werknemer zijn oude job op termijn weer zal kunnen opnemen en 
of er tijdelijk of definitief aangepast werk mogelijk is. Komt er geen re-integratieplan, 
dan moet de werkgever motiveren waarom hij geen ander of aangepast werk aanbiedt. 
Omgekeerd moet de langdurig zieke eventueel motiveren waarom hij het voorstel 
verwerpt. 
 

 Inhaalpremie voor verhoogde minimumpensioenen 
 
Wie na een volledige loopbaan van 45 jaar een minimumpensioen krijgt, zal het bedrag 
van zijn pensioen voortaan met 0,7 procent zien toenemen. In december wordt een 
eerste stap gezet, in de vorm van een inhaalpremie. Vanaf volgend jaar zal ook het 
maandelijks pensioenbedrag vermeerderen. Alles samen is sprake van zowat 168.000 
pensioengerechtigden. 
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Die premie zal gestort worden in de loop van de maand december, dus niet 
noodzakelijk op de eerste dag van de maand. Dat gebeurt automatisch.  Vanaf 2017 zal 
het maandelijks pensioenbedrag worden verhoogd. 
 

 Rentevoeten verlagen 
 
BNP Paribas Fortis en Fintro gaan vanaf 1 december de rentevoeten op een aantal 
spaarproducten nog maar eens verlagen. Het gaat om specifieke producten, zoals het 
woonsparen of de jongerenspaarrekening van Fintro. De klassieke spaarrekening stond 
met een basisrente van 0,01 procent en een getrouwheidspremie van 0,10 procent al 
op het wettelijke minimum.  
 

 Nieuwe verbondscommissaris Scouts en Gidsen 
 
Anton Smagghe neemt vanaf 1 december de fakkel over van Christophe Lambrechts als 
verbondscommissaris (VC) van Scouts en Gidsen Vlaanderen. De VC is pedagogisch 
eindverantwoordelijke en gedelegeerd bestuurder bij deze jeugdbeweging 
De verbondscommissaris wordt gekozen voor een termijn van drie jaar.  
 

 Nationaal register gerechtsmedewerkers 
 
Gerechtsdeskundigen, vertalers, tolken en vertalers-tolken moeten zich vanaf 1 
december registreren voor het nationaal register voor tolken en gerechtsdeskundigen. 
Dat is om een transparant en centraal systeem voor  gerechtsdeskundigen, vertalers of 
tolken aan te stellen bij rechtszaken en verhoren. En dient om in sommige gevallen het 
vermoeden van belangenvermenging te voorkomen. 
 

 Vakantiedagen tijdig opnemen 
 
Het einde van het jaar is in zicht en mogelijk hebt u nog wat vakantiedagen staan. 
Hoewel veel werkgevers de overdracht van een aantal vakantiedagen naar het 
volgende jaar toestaan, is dit niet wettelijk bepaald. Een strikte interpretatie van de 
wetgeving leidt tot een verlies van alle vakantiedagen die op 31 december niet zijn 
opgenomen.  
Een uitzondering is bijvoorbeeld overmacht, dus een niet te voorspellen gebeurtenis 
zoals ziekte of een arbeidsongeval.  
Enige soepelheid van de werkgever, bij dit onderwerp, kan veel wrevel vermijden. 

 

 40 jaar OCMW  

De OCMW’s  vierden dit jaar hun 40 jarig bestaan.  
Aanvankelijk was de zorg voor behoeftigen en armen een vorm van liefdadigheid die 
verstrekt werd door kerkelijke instellingen, kloosters en abdijen en rijke  particulieren. 
In Hospitalen werden passanten en zieken opgevangen.  



In de zestiende eeuw werden armenkamers opgericht op stedelijk niveau. 
 
Vanaf  1891 kwam er een Wet op de Openbare Onderstand. Maar de eerste 
wereldoorlog vertraagt de goede werking ervan. 
In 1925 komt er daarom een nieuwe Wet op de Commissie voor Openbare Onderstand 
(COO). De COO's bestonden in elke gemeente en waren samengesteld uit burgers die 
voorgedragen en verkozen werden door gemeenteraadsleden.  
Op 8 juli 1976 komt er een Wet op het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn. De OCMW's zijn in 1976 ingesteld toen ook een reeks fusies van gemeenten 
zijn doorgevoerd.  
Het belangrijkste doel blijft de bestrijding van de armoede : "Elke persoon heeft recht 
op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid 
te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid". Het 
recht op bestaansminimum, thans leefloon genoemd, is bij wet gegarandeerd. 
Het OCMW verzekert diensten die variëren van preventie over hulpverlening naar 
probleemoplossing. Daarbij horen materiële, sociale of psychologische hulp. De Sociale 
Dienst kan iemand doorverwijzen naar andere diensten of initiatieven, of een beroep 
doen op de medewerking van anderen. De vrije keuze van de cliënt blijft altijd centraal 
staan. Het OCMW beheert rusthuizen, serviceflats en/of lokale dienstencentra (onder 
meer voor ouderen). Het OCMW bedeelt ook warme maaltijden, organiseert poetshulp 
en/of gezins- en bejaardenhulp. In de grotere steden beheert het OCMW ook eigen 
ziekenhuizen (Aalst, Antwerpen, Brugge, Gent). 
 
Verdere Info: 
 
 Het decreet van het Vlaams Gewest van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Belgisch 
Staatsblad 24 december 2008. 

 OCMW Zakboekje 2004 (Kluwer, 2004) 
 Lokaal Sociaal Beleid - regelgeving op Juriwel (2007) 
 Informatie over Lokaal Sociaal Beleid 
 Gids voor de gebruikers van het OCMW - uitgegeven door het POD 

Maatschappelijke Integratie (PDF) 
 

Het 40-jarig bestaan werd op heel wat plaatsen gevierd. 
 
Het Brugse OCMW vierde op 26 oktober het 40-jarig bestaan van alle OCMW’s en in het 
bijzonder ook de verjaardag van het eigen OCMW. Er was een programma voor zowel 
professionelen uit de sector als alle eigen medewerkers 
 
In de namiddag vond een congres plaats over ‘buurtzorg en buurtgerichte wijkwerking’. 
Een belangrijk thema, ook voor het Brugse OCMW, dat hier in de toekomst wil blijven 
op inzetten: een buurtgerichte aanpak, waarbij buurtbewoners, vrijwilligers en 
professionelen, buurtwerkers en zorgverleners samen werk maken van een warme 
buurt. 
 
‘s Avonds waren alle 2000 OCMW-medewerkers welkom in het concertgebouw. Er 
werd gepraat over de toekomst van de OCMW’s. Want met de oprichting van de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Decreet_(staatsrecht)
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OCMW’s kwam er 40 jaar geleden toch een belangrijke kentering in het lokale welzijns- 
en zorglandschap. Maar de laatste maanden en jaren staat het OCMW ter discussie. De 
vraag wordt gesteld of het OCMW nog als lokaal bestuur moet blijven bestaan.  
De avond werd doorspekt met muziek. De djembégroep Ons Huis was voor de 
gelegenheid in een bigbandsamensteling. Ook De Nieuwe Noot schitterde op het 
podium. De Nieuwe Noot is een gospelkoor dat bestaat uit mensen met een niet 
aangeboren hersenletsel.  
De avond werd afgesloten met een optreden van Raymond van het Groenewoud 
 
Daarna was er nog tijd voor een babbel, met een hapje en een drankje. 
 
https://www.ocmw-brugge.be/40-jaar-ocmw-feestelijk-gevierd  
 

 MyTrustO 

Steeds meer gezinnen hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Eén 
tegenslag is vaak voldoende om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. 
Onbetaalde facturen groeien aan en leiden vaak tot een uitzichtloze schuldenberg door 
invorderingskosten, gerechtskosten, …  
 
De klassieke invorderings- en incassowereld biedt weinig perspectief: noch voor de 
bedrijven die vaak hun centen nooit of slechts ten dele terugzien, noch voor de 
schuldenaar in kwestie die steeds dieper in de armoede duikt. 
MyTrustO is een neutrale dienstverlening, gebaseerd op een nieuwe filosofie en 
ontworpen vanuit de gerechtsdeurwaarderspraktijk. MyTrustO is open en toegankelijk 
voor iedereen. Via dit objectief en juridisch aanvaard systeem lossen mensen zelf hun 
schulden op termijn af, zonder dat daarbij nog een dagvaarding of vonnis nodig is. En 
de schuldeisers vorderen hun schuldvordering in zonder bijkomende kosten te maken. 
Deze aanpak verandert het huidige systeem structureel en geeft mensen met schulden 
en schuldeisers een nieuw toekomstperspectief. We hopen dat steeds meer bedrijven 
deze vorm van ‘Ethisch Verantwoord Invorderen’ toepassen. 
 
Lees verder op:  
 
http://www.mytrusto.be/nl/diensten/voor-mensen-met-schulden  

 

 Re-integratie na kanker 

De thematiek rond werk(hervatting) na kanker leeft meer dan ooit. Vlaamse gegevens 
tonen aan dat ongeveer 40% van de nieuwe oncologische diagnosen worden gesteld bij 
personen in de beroepsactieve leeftijd (Stichting Kankerregister, 2013). Het is al langer 
bekend dat kanker steeds meer beschouwd wordt als een chronische ziekte – bij een 

https://www.ocmw-brugge.be/40-jaar-ocmw-feestelijk-gevierd
http://www.mytrusto.be/nl/diensten/voor-mensen-met-schulden


gunstig verloop. Onderzoek toont aan dat de afgelopen 10 jaar de overlevingskansen 
van kanker gestegen zijn.  
Diverse studies tonen aan dat een meerderheid van de kankeroverlevers het werk terug 
hervat. Desalniettemin wees een studie uit dat personen die kanker overleven 1,37 
keer meer kans hebben om werkloos te zijn in vergelijking met gezonde 
controlepersonen.  
Het niet kunnen hervatten van werk heeft belangrijke gevolgen op zowel individueel als 
maatschappelijk vlak.  
Studies wijzen uit  dat (langdurig) verlies van werk vaak gepaard ging met een verlies 
aan identiteit en het gevoel niet langer zinvol en productief te kunnen bijdragen aan de 
maatschappij. Op maatschappelijk vlak gaat het onder meer om het verlies van 
competente werknemers, de vermindering of het wegvallen van sociale 
zekerheidsbijdragen, en het betalen van een vervangingsinkomen aan de verzekerde.    
Bij de terugkeer naar werk is in eerste instantie de medische prognose bepalend.  
 
De samenwerking tussen GZA Ziekenhuizen en VDAB/GTB heeft tot doel om meer 
mensen met kanker te re-integreren naar werk via de doorverwijzing van 
trajectbegeleiding op maat. Te voorzien van achtergrondinformatie over de specifieke 
problemen waar kanker patiënten mee geconfronteerd worden tijdens en na de 
behandeling. Tevens worden suggesties gedaan om mee rekening te houden bij de 
begeleiding en/ of heroriëntering naar werk en om te kunnen adviseren op maat van de 
individuele kankerpatiënt. Deze handvaten zijn tevens geschikt voor gespecialiseerde 
opleidingscentra (GOB), werkgevers en andere belanghebbenden.   
 
Dit document geeft een overzicht van aandachtspunten voor (traject) begeleiders, 
werkgevers en externe preventiediensten om hun werking op maat van personen met 
een oncologische problematiek aan te bieden.  
 
Meer info via:   Petra van Aalderen   petra.vanaalderen@gza.be  
 
http://www.gzaziekenhuizen.be/fileadmin/upload_bestanden/Documentatie/Oncologi
sch%20centrum//Handvaten%20voor%20werkgevers%20bij%20de%20reintegratie%20
van%20werknemers%20na%20kanker%20PRINK.pdf  
 

BOEKEN 
 

 De Groote Klassenoorlog 1914-1918 

Leerde u op school ook dat de Eerste Wereldoorlog een oorlog voor de democratie 
was? Nochtans bestond in het Europa van 1914 niet eens algemeen stemrecht. Overal 
heerste een kleine elite van grootgrondbezittende adel en industriëlen, de burgerij. Die 
eerste klasse monopoliseerde de politieke, de tweede de economische macht. Maar 
beide deden het in hun broek voor 'de volksmassa's' en het spook van de revolutie dat 
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hen overal volgde. De analyse van Jacques Pauwels is onthutsend. Om een 
omverwerping van de heersende orde te vermijden, kwamen adel en burgerij terecht 
bij oorlog. Oorlog moest de revolutie en de democratisering tegenhouden. Oorlog kon 
ook de economische problemen oplossen die het gevolg waren van de onderlinge 
concurrentie tussen de grootmachten, die altijd op zoek waren naar territoriale 
uitbreiding voor het verwerven van afzetmarkten, bronnen van grondstoffen en 
goedkope arbeidskrachten. Maar het draaide anders uit dan de elite verwacht had. In 
Rusland lukte de revolutie, in West-Europa waren hervormingen ten voordele van de 
kleine man onvermijdelijk, en in de rest van de wereld staken antikoloniale bewegingen 
de kop op. Toch bleef de elite dromen van een terugkeer naar de 'goede oude tijd'. Dat 
ontaardde in de nachtmerrie van het fascisme en een nieuwe wereldoorlog. De Groote 
Oorlog zoals u hem nog nooit bekeken had.  
Auteur: Jacques R. Pauwels 
 
http://www.boek.be/boek/de-groote-klassenoorlog-1914-1918  
 

 Adam Smith  

Adam Smith werd in 1723 in Schotland geboren. In 1759 publiceert Smith zijn Theory of 
Moral Sentiments. Smith zet in dit boek uiteen hoe individuen met veelal tegenstrijdige 
belangen in staat zijn met elkaar samen te leven zonder dat er onmiddellijke conflicten 
uitbreken. Met dit boek werd zijn reputatie gevestigd.  
 
In 1776 verscheen zijn boek: An inquiry into the Nature of the Wealth of Nations,  dat 
onmiddellijk een succes was. Door dit boek wordt Adam Smith algemeen gezien als 
grondlegger van de economische wetenschap. Er wordt een uitvoerige analyse gemaakt 
van de werking van de markteconomie. Bovendien wordt er een schets gemaakt van de 
historische ontwikkeling van de Europese markteconomie, worden er verschillende 
denksystemen van politieke economie besproken en spreekt Smith zich uit over de 
taken van de wetgever ter bevordering van economische groei.  
 
Adam Smith laat in de Wealth of Nations zien hoe de arbeidsverdeling tussen 
individuen, die uitsluitend uit eigenbelang handelen, onbedoeld een bijdrage levert aan 
economische groei en het maatschappelijk welzijn. Het individu is 'led by an invisible 
hand”. Deze metafoor van 'de onzichtbare hand' is onlosmakelijk verbonden met Adam 
Smith.  Volgens Smith worden gedragingen bepaald door verschillende, waaronder ook 
sociale, motieven en behoeften. Daaruit ontstaan regels voor het samenleven die het 
eigenbelang beperken.  
Lees verder via: 

 
http://www.liberales.be/figuren/smith  
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 Samen door één deur 

In “Samen door één deur”  vertelt Van der Stighelen eigenlijk niets nieuws, maar dat is 
ook niet de bedoeling. Integendeel, het is blijkbaar de opzet om de waarden van de 
Verlichting in een helder daglicht te stellen en daarin is hij meesterlijk geslaagd: geen 
academische verhandeling en geen stadhuiswoorden, maar degelijke alledaagse taal 
voor iedereen verstaanbaar. Bovendien sluit hij aan op doordeweekse ervaringen en de 
actualiteit.  
 
De ontwikkeling van de maatschappij vanaf de tijd waarin de mensen leefden, van het 
plukken van vruchten tot heden, wordt een eenvoudig verhaal. De ideeën die thans 
heersen worden in hun oorsprong ontmaskerd, maar vooral is permanent de zorg 
aanwezig om het vreedzaam samenleven te promoten, al even vanzelfsprekend als de 
rest van het vertoog. De vroegste scheiding der machten situeert Van der Stighelen in 
de Oudheid met de regering van de wijze Perzische koning Cyrus.  
 
De vlotte stijl verraadt de ervaren copywriter en columnist. De overgang van een 
onderdrukkende overheid naar de moderne democratie en de ontvoogding van de 
massa, verschijnt als een toneelgebeuren. Van der Stighelen zegt zeer rake dingen. Zo 
zegt hij dat de Verlichting geen ideologie is maar een tijdsgeest dat komaf maakte met 
het verstarde verleden van absolute heersers en zij die denken de waarheid in pacht te 
hebben. De eenvoudige taal verhindert niet om de kern van het geschiedkundig 
gebeuren te vatten en mee te delen. Hij schrijft fijntjes dat de Amerikaanse grondwet 
niet 'The Bill of Duties' werd genoemd, maar 'The Bill of Rights', waarbij de mensen vrij 
werden. Het eerste deel van zijn boekje, dat handelt over het ontstaan van de vrije 
samenleving, sluit hij terecht af met de waarschuwing dat haar waarden niet vanzelf 
zijn gekomen en dat ze dus evengoed weer kunnen verdwijnen als niet wordt opgelet.  
… 
Één voor één laat Van der Stighelen de democratische principes de revue passeren op 
een al even eenvoudige wijze en in een klare taal. Dat de zin voor nuance daarbij niet 
verloren gaat mag blijken uit een voorbeeld uit zijn tekst. Als hij het heeft over de wil 
van het volk, laat hij niet na te waarschuwen dat die wil een grote diversiteit vertoont 
en dat men derhalve niet moet denken dat elke wil van iedere burger de wil van het 
volk kan zijn. Mensen hebben inderdaad wel eens de neiging te denken dat zij als lid 
van het volk ook denken als iedereen in dat volk. Dat is een redeneerfout.  
 
Als er iets is waar ik het met hem niet eens ben, dan is het de bespreking van de 
vrijheid van eredienst, niet dat die vrijheid op zich er niet toe doet, maar omdat het 
volgens mij een historisch verklaarbare bepaling is, maar evenwel overbodig. Ik weet 
ook wel dat die vrijheid in alle verklaringen van de rechten van de mens voorkomt, 
maar toch lijkt het mij dat de vrijheid van vereniging en van meningsuiting volstaan om 
aan de vrijheid van eredienst te voldoen. Het enige verschil tussen beide is, dat de 
vrijheid van eredienst met goddelijke permissie dingen zou kunnen toelaten die ingaan 
tegen de mensenrechten en dat kan uiteraard niet. Dat zegt Van der Stighelen 
overigens ook. Door evenwel de vrijheid van godsdienst te laten vallen is die 
bijkomende beperkende bepaling niet meer nodig.  
 



Lees verder via:  
 
http://www.liberales.be/boeken/eendeur   

 

ANTIPESTTEAM 
 

 Jongerengids  

Uw kind heeft geen zelfvertrouwen. Wat kun je daar aan doen? 
De Jongerengids helpt uw kinderen bij moeilijke thema’s. 
 
Niemand wordt met zelfvertrouwen geboren, je moet het zelf opbouwen.  
Zelfvertrouwen betekent dat je in jezelf gelooft, dat je respect hebt voor jezelf. Het 
betekent ook dat je op een goede manier met problemen kan omgaan. 
Schrijf eens op waar je jezelf goed in vindt. Het helpt! Je zal er van opkijken hoe lang je 
lijstje is en hoe goed het je doet. 
Zit je wat in de knoop met je zelfvertrouwen? Bij Awel is er altijd iemand die naar je 
luistert. 
 
Jongerengids geeft betrouwbare informatie op maat van kinderen en jongeren over 
thema's die voor hen belangrijk zijn. Jongerengids bestaat uit een papieren gids voor 
11- en 12-jarigen, die tweejaarlijks verspreid wordt, een website voor 11- tot 22-jarigen 
en folders voor 12-plussers die je permanent kan bestellen. Jongerengids.be geeft 
basisinfo en verwijst door naar andere goeie bronnen. 
 
Jongerengids is een project van De Ambrassade, in opdracht van de Vlaamse Overheid. 
 
Jongerengids brengt ook folders uit die dieper ingaan op een bepaald thema: van 
Afgestudeerd, wat nu? tot Zelfverwonding. De folders kan je digitaal doorbladeren of 
downloaden en afprinten.  Meer info via:  
 
https://jongerengids.be   
 

 Oorzaak burn-out = de baas 

Burn-out is een uiterst complex en gevarieerd probleem, waarin de getroffen mensen 
de weg dreigen te verliezen. Loopbaanbegeleidster Saskia De Bondt staat in de vuurlijn 
van de hulp. 
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Eerste hulp bij burn-out:  'De grote oorzaak is slecht management op het werk' 
 
Burn-out duikt constant op in de media en in gesprekken. Toch beseffen veel mensen 
pas laat dat ze zelf in de penarie zitten. Is dat een gebrek aan zelfkennis en 
zelfbewustzijn? Saskia De Bondt denkt het niet. Ze legt zich als loopbaanbegeleidster bij 
het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) al een kleine 10 jaar toe op het fenomeen. 
Jaarlijks vragen een vijftigtal nieuwe mensen in alle stadia van burn-out haar om hulp. 
Sommigen zitten midden in de crisis, anderen kijken al uit naar de herintegratie in hun 
bedrijf.  
… 
Uiteraard spelen er nog aspecten mee, zoals de maatschappelijke dwang om mee te 
zijn met elke vernieuwing en geen neen te zeggen. "Maar we mogen ons niet laten 
misleiden door de individuele kwetsbaarheden", stelt De Bondt. "Werkgevers leggen er 
graag de nadruk op dat jij de oorzaak bent en dat je zelf voor oplossingen moet 
zorgen. Zo wentelen ze de aandacht af van de organisatie en de mentaliteit in hun 
bedrijf, terwijl de grote oorzaak van burn-out ligt in de overbelasting en een slecht 
management op het werk. Daarover is iedereen het eens."  
 
Lees verder op:  
 
http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/eerste-hulp-bij-burn-out-de-grote-oorzaak-
is-slecht-management-op-het-werk/article-normal-770373.html  
 
https://waarjewerkelijkademt.wordpress.com/  
 
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zou nu toch van plan zijn  
burn-out te erkennen als 'beroepsgerelateerde ziekte', maar niet als “beroepsziekte”.  
Dat heeft ze bekendgemaakt in De zevende dag.  
 
De nieuwe dienst Fedris, zal bedrijven adviseren hoe ze burn-out bij hun 
personeelsleden kunnen voorkomen. Dat was tot nu toe niet mogelijk, aldus De Block. 
"Burn-out is geen arbeidsongeval en wordt ook niet erkend als beroepsziekte. We gaan 
burn-out nu wel erkennen als een beroepsgerelateerde ziekte, wat ons toelaat om 
preventieve maatregelen te nemen op de werkvloer." 
 
 

www.antipestteam.be  
 
 

Leden die hun bijdrage jaarlijks betalen  

worden vriendelijk verzocht,  rond de jaarwisseling, 

hun Jaarabonnement te verlengen,  aub. 
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Voor de volledige informatie zie:  

www.neutr-on.be   

 

Samen tegen corruptie en onrecht  

Gelieve deze nieuwsbrief naar al uw geledingen, familie, vrienden  

en kennissen te zenden.  

 

Wie geen Nieuwsbrief meer wil ontvangen,  kan zich op eenvoudig verzoek 

uitschrijven of via de website.  Volgende Nieuwsbrieven worden via MailChimp 

verstuurd, zo kunt u zich gemakkelijk in- of uitschrijven. 
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