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Septemberverklaring
Het gaat niet goed met het land.
België heeft een begrotingstekort van 4,2 miljard euro. De Waalse regering heeft een
begrotingstekort van rond de 640 miljoen euro.
En de Vlaamse regering moet op zoek naar 560 miljoen euro wil ze het gat in de
begroting dichten.
Minister-president Bourgeois wil een begroting in evenwicht zodat de Vlaamse regering
de komende drie jaar 1,5 miljard euro kan investeren in scholen, welzijn, onderzoek en
ontwikkeling. Volgend jaar moet er al een kleine 500 miljoen euro vrijkomen. Maar dat
lijkt geen gemakkelijke opdracht te worden.
De Vlaamse regering houdt bij deze begroting ook geen rekening met de Antwerpse
Oosterweelverbinding die van Europa verplicht in de begroting moet worden
ingeschreven.
Op de vierde maandag van september legt de Vlaamse regering de Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Daarin belicht de minister-president de
algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van de begroting voor het
volgende jaar. De plenaire vergadering debatteert over deze verklaring, nadat de
verklaring is voorgelezen.
In de verklaring zei Bourgeois onder meer:
“In deze onzekere economische tijden met geostrategische spanningen, een Europese
Unie die haar tweede adem zoekt, oorlogsconflicten, blijvende terroristische dreiging,
en ongeziene migratiegolven ten gevolge van oorlog en klimaatverandering. In deze
moeilijke tijden blijft Vlaanderen koers houden.
We gaan daarbij, zonder zelfgenoegzaamheid, uit van onze sterktes: onze uitstekende
logistieke ligging met optimaal uitgeruste havens, onze goed geschoolde en
productieve arbeidskrachten, onze wereldwijd gerenommeerde onderzoekscentra,
onze steeds slimmere en efficiëntere overheidsdiensten, onze snel innoverende en fors

exporterende ondernemingen, en de warmte van ons bruisend Vlaams
verenigingsleven.”
Lees hier de volledige Septemberverklaring:
http://www.ewivlaanderen.be/sites/default/files/bestanden/septemberverklaring_2016_vlaamse_rege
ring.pdf
Bij haar aantreden stond deze Vlaamse Regering voor een moeilijke opdracht.
Ze keek aan tegen een groot begrotingstekort als gevolg van de te zwakke economische
groei.
Of het zal lukken om de begroting in evenwicht te krijgen is nog maar de vraag, of moet
er nog meer ingeleverd worden? Er is al sprake van een tweede indexsprong.
De oppositiepartijen hadden veel kritiek op deze septemberverklaring en noemden het
een misplaatste “goed-nieuws-show”.
Vlaams Belang had het onder andere over: “De vele verkapte belastingverhogingen die
de Vlaamse regering op de Vlaming losliet, maakten het leven van de Vlaming duurder
dan ooit.
Op sociaal vlak gaat Vlaanderen er op vele terreinen zelfs op achteruit. De
rusthuisprijzen blijven stijgen, de wachtlijsten voor sociale woningen bereiken
recordhoogten en de scholen zitten financieel op hun tandvlees.”
Ook het gepresenteerde begrotingsevenwicht maakt op Vlaams Belang weinig indruk:
“Dit … kon maar gerealiseerd worden door boekhoudkundig gegoochel en het buiten
de begroting houden van de Oosterweelinvesteringen.
In realiteit is de door Bourgeois gepresenteerde begroting dus allerminst in evenwicht.”
De conceptnota’s zullen in een volgende fase als basis dienen voor een dialoog met de
leden van het Vlaams Parlement waarna de definitieve visienota volgt.
Deze conceptnota’s kan u hier lezen:
http://www.geertbourgeois.be/sites/parlement.n-va.be/files/generated/files/newsattachment/eu-visienota.pdf
http://www.geertbourgeois.be/nieuws/conceptnota-visie-voor-de-toekomst-van-deeuropese-unie-goedgekeurd

“De motor slaat aan, hij draait.
Nu is het tijd voor de turbo. Een turbo
slaat pas aan na enkele kilometers.
Vandaag dus moeten we de motor, die
steeds sterker begint te draaien, een
turboboost geven: extra vermogen
door extra investeringen.”
(Geert Bourgeois in de Septemberverklaring.)



Minimumbelasting bedrijven
Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten pleit voor een minimumbelasting voor
multinationals en schuift daarbij een tarief van tien procent naar voren.
De opbrengst daarvan moet mee dienen om de hervorming van de vennootschapsbelasting te betalen.
Bij die hervorming roept de liberale voorzitster op meteen werk te maken van een
voordeel voor de kmo's.
Binnen de federale regering vinden N-Va en CD&V dat de hervorming van de
vennootschapsbelasting budgetneutraal moet zijn. "Als je op voorhand zegt dat alles
tot op de euro moet kloppen, dan zeg je eigenlijk dat je die verlaging niet wil, want dat
is zeer moeilijk in te schatten", reageerde Rutten in De Ochtend op Radio 1.
Zelf stelt ze voor die hervorming stap voor stap door te voeren, te beginnen bij de
kleine en middelgrote ondernemingen. Tegelijkertijd breekt ze een lans voor de
invoering van een minimaal tarief voor multinationals. Vandaag optimaliseren die
tussen verschillende landen met als bedoeling zo weinig mogelijk belastingen te
betalen.
Bedoeling is een tarief te betalen waaronder ze niet kunnen gaan, legde Rutten uit. Bij
het debat dat binnen Europa wordt gevoerd, heeft men een tarief van tien procent
voor ogen, voegde ze er aan toe. Bron: Belga
Het plan sluit aan bij een bredere roep om iets te doen aan de bijzonder lage
vennootschapsbelasting die multinationals nu vaak betalen. Technologiebedrijf Apple
bijvoorbeeld betaalde in Ierland amper belasting, wat veel kritiek oogstte. Ierland is nu
door de EU verplicht om Apple een naheffing op te leggen van 13 miljard euro.
Ook bedrijven zoals Starbucks betalen amper belastingen.
Grote ondernemingen hebben hierdoor voordelen terwijl kleinere bedrijven een veel
grotere belastingdruk voelen.
Veel EU-landen zoeken naar een minimumtarief. In het voorstel van Rutten zouden alle
lidstaten minstens 10% belasting moeten heffen op rente- en royaltyinkomsten. Als een
bedrijf in een land toch geen 10% betaalt, mogen andere lidstaten alsnog de heffing in
rekening brengen.

Open-VLD stelt dan wel als voorwaarde dat ook andere lidstaten meedoen met de
basisbelasting.
Het wordt tijd dat de belastingtarieven, voor grote bedrijven, in heel de EU
gelijkgeschakeld worden, zodat er geen achterpoortjes gevonden worden door de
belastingen te betalen in het land met de laagste tarieven.
Een heffing van 10% is dan in ieder geval al een goed begin, dat later nog kan
opgetrokken worden.
Maar of dit voorstel van Rutten er door komt moeten we eerst toch nog zien.



Veel banen verloren
Afgelopen maand was triest.
Sinds 1 september zijn ruim 7000 banen bedreigd.
Graafmachinebouwer Caterpillar kondigde 2200 ontslagen aan. AXA Verzekeringen wil
650 jobs schrappen. Verzekeringsgroep P&V wil 300 jobs schrappen.
Halliburton is goed voor een banenverlies van 274 mensen, bij Douwe Egberts 50. En
MS Mode wil 220 werknemers ontslaan. Bij CP Bourg gaan 88 banen verloren.
Eurostation, de vastgoedpoot van de NMBS, zet 40 medewerkers aan de deur.
Bij de drukkerij van Mediahuis staan 158 banen op de tocht.
En bij ING België 3500 banen (350 natuurlijke afvloeiingen inbegrepen).
Terwijl in september al zeker 4.140 banen verloren zijn gegaan lijkt het einde nog niet
in zicht.
De kans is groot dat er nog jobs zullen sneuvelen in de verzekeringssector.
De regering had zich de start van het politieke jaar anders voorgesteld.
Na een week zijn er 2.200 banen verloren bij Caterpillar in Gosselies en verzekeraar
AXA schrapt 650 functies.
De beslissing van AXA is in de eerste plaats een herstructurering. De verzekeraar trekt
de kaart van de digitalisering en pompt de komende vijf jaar 200 miljoen euro in die
transformatie. Los van de afslanking zal de rest van het personeel wellicht een
loonsverlaging moeten slikken.
Alle verzekeringsbedrijven staan onder druk. Als de rente niet stijgt, dan moeten zij hun
premies verhogen of kosten besparen.
Toch is er meer aan de hand, want AXA staat al langer onder druk. Het bedrijf biedt
(levens)verzekeringen aan die op lange termijn een gegarandeerde minimumrente
opleveren maar kan die beloftes niet langer waarmaken omdat de huidige rente op de
financiële markt veel lager ligt. Vandaar dat de spaarverzekering Crest20, met een
oorspronkelijke rente van 4,75 procent, al werd herzien.
Het probleem is het volgende: verzekeraars halen zelf minder opbrengst uit hun activa,
waardoor ze hun verplichtingen op lange termijn niet meer kunnen nakomen.
Wereldwijd zijn er al langer zorgen over de lage rentes en de gevaren voor
verzekeraars. Instellingen als het IMF en de Wereldbank waarschuwen dat zij steeds

meer risico's nemen in hun zoektocht naar rendement. Uit het 'Global Financial Stability
Report' van het IMF, blijkt dat verzekeraars een ernstig gevaar vormen voor de
economische stabiliteit.

ONDERWIJS


Wijzigingen wetgeving
15/01/1974 - Koninklijk besluit genomen ter toepassing van artikel 160 van het
koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van
het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het
paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon,
middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der
internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst
die belast is met het toezicht op deze inrichtingen. (B.S.: 26/02/1974)
Opgeheven met B.Vl.R. 9-9-2016 : Art. 3.
26/04/1990 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlof voor verminderde
prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor
verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de
personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (B.S.:
25/07/1990)
Gewijzigd door B.Vl.R. 9-9-2016 : Art. 1, 2, 4/1 en 8.
16/10/2009 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de terbeschikkingstelling
wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het onderwijs
(B.S.: 25/11/2009)
Gewijzigd door B.Vl.R. 9-9-2016 : Art. 7.
Datum aanpassing : 27/9/2016
12/12/2003 - OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de inclusie
van leerlingen met een verstandelijke beperking in het gewoon lager en secundair
onderwijs (B.S.: 02/03/2004)
Opgeheven door B.Vl.R. 9-9-2016 - B.S. 27-9-2016.
14/07/2004 - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de keuze voor en de
vrijstelling van het volgen van een cursus in één van de erkende godsdiensten of een
cursus niet-confessionele zedenleer in het officieel lager en secundair onderwijs (B.S.:
01/09/2004)
Gewijzigd door B.Vl.R. 30-8-2016 : Art. 3, 5, 7 en 8.

13/02/2015 - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de inhoud van het
gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij
het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (B.S.: 03/04/2015)
Gewijzigd door B.Vl.R. 9-9-2016 : Art. 3 - het attest bevat o.a. de ingangsdatum van de
attestwijziging.
Datum aanpassing : 27+28/9/2016
11/10/2013 - Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale
bepalingen betreffende het hoger onderwijs (B.S.: 27/02/2014)
Gewijzigd door B.Vl.R. 9-9-2016 : Art. II.110 - Geïntegreerde lerarenopleidingen.
Datum aanpassing : 27/9/2016



Toch extra scholen
In tientallen scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen er de
volgende drie jaar ruim 13.000 plaatsen bij. Minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt
zich sterk dat hiermee elk kind een stoel heeft. Wat daarom niet betekent dat er geen
kampeerders meer zullen zijn voor de schoolpoort.
Vijftien steden en gemeenten krijgen extra plaatsen op school om het plaatsgebrek op
te vangen door de groei van de bevolking. Via 126 projecten worden er de volgende
drie jaar 13.146 extra plaatsen gecreëerd. In totaal gaat het om een investering van 150
miljoen euro.
"We voegen de daad bij het woord", benadrukt minister Crevits. "Deze keer gaat het
niet alleen om plaatsen in het basisonderwijs, maar voor het eerst ook in het secundair
onderwijs. We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren les kunnen volgen in
kwaliteitsvolle klassen. Het is een belangrijke taak om erop toe te zien dat de
toegekende euro's ook snel resulteren in extra plaatsen op het terrein, in de scholen
zelf. Daarom maken we werk van een permanente monitoring van de toegekende
middelen."
Het merendeel van de middelen gaat naar het basisonderwijs, met 11.213 extra
plaatsen. In het secundair zullen er 1.933 extra leerlingen onderdak vinden. De
hoofdmoot gaat naar Antwerpen, waar 3.798 extra plaatsen komen in het
basisonderwijs, en 1.323 in het secundair. Van de 126 projecten, gaan er 42 naar de
stad Antwerpen. "Het gaat vooral om nieuwbouw- of verbouwingsprojecten," zegt de
minister, "maar het verschil met de klassieke bouwprojecten is vooral dat er snel werk
gemaakt wordt van extra capaciteit."
In verhouding krijgt Antwerpen ook een pak meer geld. De stad alleen al kan rekenen
op meer dan 70 miljoen euro, bijna de helft van het totale budget. "Niet ieder stoeltje
kost evenveel geld", legt de woordvoerster van Crevits uit. "In de stad is het vaak
moeilijker om extra ruimte te creëren en bijgevolg ook duurder."

De onderwijsnetten zijn alvast tevreden. "Vooral omdat het om een meerjarenplanning
gaat", zegt Sarina Simenon, woordvoerster van het Gemeenschapsonderwijs (GO).
"Vroeger werd maar een jaar vooruit gekeken, nu gaat het tot 2018."
Alle dossiers die zij hebben ingediend, krijgen van de minister gevolg. Ook het Katholiek
Onderwijs Vlaanderen is blij met de investeringen.
Wat daarom niet betekent dat alles hiermee is opgelost. Hoeveel tekorten er zijn, is
berekend op basis van de capaciteitsmonitor. Of die cijfers daadwerkelijk kloppen, zal
pas veel later blijken. In Brussel bijvoorbeeld gaan er nu al stemmen op dat het allemaal
'veel te weinig' is.
Lieven Boeve, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zegt dan weer:
"We moeten een onderscheid maken tussen de algemene infrastructuur en de
capaciteitsproblemen. De noden blijven erg groot. Op dit moment hebben wij voor 2,5
miljard euro projecten ingediend. Sowieso zullen we hier op moeten blijven inzetten."
Elk kind zou dankzij die extra plaatsen een plek moeten krijgen op school. Toch
betekent dit niet het einde van de kamperende ouders, die elk jaar hun tent opzetten
voor de schoolpoort om een plaatsje veilig te stellen voor hun kind.
"Dat heeft niet alleen met capaciteit te maken, maar ook met de schoolkeuze", legt
Boeve uit. "Zo kunnen er in een regio perfect voldoende plaatsen zijn, maar willen
ouders hun kind toch per se in die ene school inschrijven. Enkel een elektronisch
aanmeldingsdossier kan het kamperen doen stoppen."
Crevits beaamt dat maar maakt zich sterk dat de extra ruimte op zijn minst voor minder
kampeerders zal zorgen.
Op de website van minister Crevits vindt u meer info over de manier waarop ze de
extra scholenbouw gaat aanpakken.
http://www.hildecrevits.be/nl/nieuw-kader-voor-publiek-private-samenwerkingscholenbouw



VLOR blijft kritisch
De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) is bijzonder kritisch voor de plannen van de Vlaamse
regering om het secundair onderwijs te hervormen. In een ontwerpadvies formuleert
de Vlor een hele waslijst aan kritische opmerkingen, gaande van de maatregelen om de
kleuterparticipatie te verhogen en de ingrepen in het basisonderwijs tot de
reorganisatie van studierichtingen in de tweede en derde graad van het secundair
onderwijs.
Het Vlor-advies zoomt in op een deel van de hervormingsplannen van de regering, met
name de maatregelen in het basisonderwijs en de eerste graad secundair. Dat de
regering geen advies heeft gevraagd over het tweede deel van de hervorming, over de
tweede en derde graad van het secundair en de zogeheten 'matrix', vindt de Vlor zelf
op zijn minst "eigenaardig".

Inhoudelijk is de Vlor niet mals, integendeel. Zo begrijpt de raad bijvoorbeeld niet
waarom de verhoging van de kleuterparticipatie zo'n prominente rol krijgt in de
discussie over het secundair onderwijs. Ter herinnering: in de derde kleuterklas moeten
5-jarigen in de toekomst verplicht 250 halve dagen (in plaats van 220) aanwezig zijn om
naar het eerste leerjaar te mogen overstappen.
Kleuterparticipatie is volgens de Vlor meer dan het aantal vereiste halve dagen
aanwezigheid verhogen. Kleuters de laatste kleuterklas laten overzitten omdat ze
onvoldoende aanwezig waren, staat volgens de Vlor gewoon haaks op het streven om
zittenblijven te beperken.
De Vlor hekelt ook de maatregelen voor het basisonderwijs. De raad noemt het zelfs
"onaanvaardbaar" dat er zoveel maatregelen "ingrijpen op de geïntegreerde werking
van het basisonderwijs". "Bovendien zijn de maatregelen, die de overheid voorstelt,
versnipperd en op die manier contraproductief". En even verder staat er: "Maatregelen
voor het basisonderwijs horen thuis in een visie op het basisonderwijs".
Nog heel wat andere plannen voor het basisonderwijs vallen bij de Vlor op een koude
steen. Zo vindt de raad het bijvoorbeeld geen goed idee om naast Frans ook al Engels
en Duits mogelijk te maken vanaf het eerste jaar. Niet alle scholen zullen dat kunnen
aanbieden en er dreigen grote verschillen tussen de scholen.
"Deze verschillen gecombineerd met de capaciteitsproblemen in de grote steden
ondermijnen de vrije schoolkeuze van ouders". "De raad vraagt om de mogelijkheden
voor taalinitiatie en formeel taalonderricht niet uit te breiden met twee bijkomende
talen en eerst de evaluatie af te wachten van wat vandaag al mogelijk is in het
basisonderwijs."
Wat de eerste graad secundair betreft, vreest de Vlor dat leerlingen in het eerste jaar al
een keuze zullen moeten maken die bepalend is voor hun verdere traject. "Zo wordt de
schoolkeuze in de eerste graad in de feiten een studiekeuze vanaf de eerste graad. De
Vlor wil niet dat leerlingen al zo vroeg in hun onderwijsloopbaan determinerende
keuzes moeten maken", klinkt het.
Over de hervorming van de tweede en derde graad secundair werd de Vlor dus (nog?)
niet om advies gevraagd. Toch geeft de raad ook daar al wat kritiek mee. Zo voldoet de
matrix niet aan de ambitie om te komen tot een samenhangend geheel. "Zo komt de
studierichting Wetenschappen-Wiskunde in elk studiedomein terug, terwijl er geen
inhoudelijke samenhang is met de andere studiedomeinen zoals 'Zorg en Welzijn' of
'Kunst en Creatie'.
De Vlor wijst er ook op dat de doorlichting van de studierichtingen in de tweede en
derde graad vooral een impact heeft op het bso, kso en tso en niet op het aso. Maar er
is bij die aanpassingen onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen op het vlak
van leerlingenstromen. "Deze werkwijze heeft voor gevolg dat bepaalde groepen van
leerlingen geen studierichting meer zullen vinden die aansluit bij hun profiel", stelt de
Vlor. Ook op het vlak van gelijke onderwijskansen laat de hervorming kansen liggen,

meent de Vlor. "De overheid neemt hier haar verantwoordelijkheid niet op, maar legt
ze bij de onderwijsverstrekkers", staat er.
De SP.a leest in het kritische advies van de Vlaamse Onderwijsraad een bewijs dat de
voorgestelde hervorming "een gemiste kans is voor het Vlaamse onderwijs".
"Het blijft hoogst onduidelijk hoe deze onderwijshervorming ervoor zal zorgen dat in de
toekomst meer jongeren een diploma behalen en dus uitzicht krijgen op een goede
job", zegt Vlaams parlementslid Caroline Gennez. "Ik roep minister Crevits en de
Vlaamse regering op om niet doof te blijven voor deze constructieve bemerkingen."
"Een aantal voorstellen noemt de Vlor eenvoudigweg onwerkbaar of zelfs onhaalbaar",
aldus Gennez. "Voor SP.a moet elke hervorming in het onderwijs erop gericht zijn om
de kwaliteit van het onderwijs te versterken, zodat elk kind zijn talenten - waar die ook
liggen - maximaal kan ontwikkelen en zo'n groot mogelijke kans heeft om de school
met een goed diploma te verlaten. Deze hervorming voldoet niet aan die toets, omdat
ze het resultaat is van een politieke symbolenstrijd. Laten we in overleg met alle
betrokkenen werk maken van een onderwijshervorming die de belangen van onze
kinderen dient."
"Na maandenlang vergaderen is de Vlaamse regering duidelijk het onderwijs - de
school, de leerkracht en het kind - gewoon uit het oog verloren." Zo reageert Vlaams
parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) op het advies van de Vlaamse
Onderwijsraad (VLOR).
"Eens te meer wordt duidelijk dat die teksten een schabouwelijke politieke constructie
zijn: het resultaat van maandenlange interkabinettenwerkgroepen, gemarchandeer en
urenlang gesjiek op politiek aanvaardbare compromissen, waarbij men uiteindelijk
vergeet te denken aan de leraars, de ouders en de kinderen. 'Tene quod bene',
orakelde Bart De Wever. Behoud wat goed is. Maar in het geval van de hervorming van
het secundair onderwijs blijft er niet veel goeds meer over", zegt Meuleman.
"De VLOR bevestigt onze eerdere kritiek: de eerste graad is niet oriënterend en laat
scholen toe om leerlingen opnieuw al vanaf 12 jaar 'vast' te zetten in een richting die is
afgestemd op de opties in de tweede en derde graad", aldus Meuleman, die ook nog
stelt dat "het basisonderwijs veel beter verdient dan stiefmoederlijk behandeld te
worden in functie van een hervorming van het secundair". Bron: De Morgen
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Tekort aan verpleegkundigen
Vanaf 2020 dreigt er opnieuw een tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen in
Vlaanderen. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven.
Oorzaak is de dubbele vergrijzing: enerzijds de verwachte stijging van het aantal
zorgbehoevenden, anderzijds het personeel dat met pensioen gaat en vervangen moet
worden.
Op korte termijn blijft de kloof gedicht: voor de periode 2015-2019 zullen in totaal
44.000 nieuwe beroepskrachten nodig zijn, en ongeveer 51.000 mensen afstuderen.
Op langere termijn zal de vraag groter worden dan het aanbod. Naar verwachting zal
vooral de ouderenzorg met tekorten kampen: daar zou de komende 45 jaar de vraag
naar arbeidskrachten toenemen met 177 procent. In de thuiszorg zal de vraag stijgen
met 100 procent, in ziekenhuizen met 43 procent. Probleem is dat de groep
afgestudeerden niet zal toenemen: verwacht wordt dat hun aantal stabiel zal blijven op
ongeveer 20.000 per jaar.
De onderzoekers raden de scholen aan om hun opleidingen anders te oriënteren, met
meer aandacht voor ouderenzorg.
Het aantal studenten zorg- en verpleegkunde is de laatste tien jaar dan wel verdubbeld,
toch dreigt vanaf 2020 een nieuw tekort doordat de babyboomers massaal met
pensioen zullen gaan. De vergrijzing, zo blijkt, werkt immers in twee richtingen.
Eerst het goede nieuws. De voorbije jaren kozen steeds meer jongeren voor een
carrière in de zorgsector. Elk jaar studeren er zo'n 20.000 af. Een resultaat dat mogelijk
te wijten is aan de crisis, stelt zorgambassadeur Lon Holtzer in "De ochtend" op Radio1.
"In economisch moeilijke tijden kiezen mensen sneller voor een baan in de zorg omdat
ze weten dat de werkgelegenheid er groot is." Volgens Holtzer is het tekort aan
zorgkundigen op dit ogenblik dan ook zo goed als weggewerkt.
Toch dreigt er al een nieuw tekort. Uit een studie van de KU Leuven blijkt dat de sector
de komende vijf jaar nood heeft aan elf procent extra verpleegkundigen. Er is vooral
nood aan zorgkundigen die georiënteerd zijn op ouderenzorg, stelt professor Jozef
Pacolet van de KUL.
Maar de vergrijzing werkt in twee richtingen. Er is niet alleen een toename in het aantal
zorgbehoevende ouderen. Ook het personeel in de zorgsector wordt ouder. "Nu al
vervangen twee derde van de instromers mensen die met pensioen gaan. We moeten
dus blijven aanwerven", aldus Pacolet.
De onderzoekers roepen de scholen ook op om hun opleidingen anders te oriënteren,
met meer aandacht voor ouderenzorg. Want de vraag daarnaar zal de volgende jaren
alleen maar toenemen, terwijl bijvoorbeeld die naar vroedkundigen of kinderverzorgers
stabiel blijft.

Bij de studenten verpleegkunde is 1 op de 3 vandaag ouder dan 25 jaar. Meer nog, die
oudere, zij-instromers kiezen vaak voor ouderenzorg als specialisatie. "Veel mensen
maken een carrière-switch omdat ze behoefte hebben aan zinvol werk", stelt Holtzer.
Zie ook:
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bacheloropleiding-verpleegkunde-wordt-vierjarigeopleiding-vanaf-academiejaar-2016-2017
http://steunpuntwvg.be/links



Evaluatie ambtenaren
Amper 0,1 procent van de federale ambtenaren krijgt een negatieve evaluatie. Dat is
berekend op basis van cijfers van de Federale Overheidsdienst Werk over het voorbije
jaar.
Het controlesysteem werd twee jaar geleden geïmplementeerd. De federale diensten
telden vorig jaar 70.742 medewerkers, maar slechts 70 functionarissen kregen tijdens
een individueel onderhoud met hun hiërarchische leiding te horen dat hun prestaties
niet aan de gestelde vereisten voldeden.
Er wordt veel tijd en geld in het systeem geïnvesteerd. “De evaluatie gaat immers met
een lang proces gepaard,” wordt er opgemerkt. “Bij de aanvang van het jaar wordt elke
ambtenaar op een onderhoud uitgenodigd. Daarbij worden hem de doelstellingen
duidelijk gemaakt die in de loop van het jaar moeten worden bereikt.”
“Op het einde van het jaar volgt een nieuw onderhoud, waar wordt bekeken of de
verwachtingen zijn ingelost en waarbij de ambtenaren in vier categorieën worden
ingedeeld.”
“De hoogste quotering is gereserveerd voor functionarissen die uitzonderlijke
prestaties hebben laten noteren, gevolgd door collega’s die de verwachtingen hebben
ingelost.”
“De derde categorie heeft echter betrekking op prestaties die voor verbetering vatbaar
zijn. Tenslotte is er de groep die duidelijk ondermaats heeft gepresteerd. Deze twee
laatste categorieën hebben een negatieve invloed op de verdere loopbaan.”
Naast de zeventig ambtenaren met een onvoldoende, bleken ook driehonderdvijftig
ambtenaren te horen dat de prestaties moeten verbeteren. Zij krijgen een financiële
sanctie opgelegd, want hun voorziene salarisverhoging wordt met één jaar uitgesteld.
Ambtenaren met een onvoldoende krijgen zes maanden later opnieuw een evaluatie.
Indien daarbij opnieuw een onvoldoende wordt gescoord, volgt een onherroepelijk
ontslag.

Meer info via:
http://www.fedweb.belgium.be/nl/evaluatie
http://www.fedweb.belgium.be/nl/evaluatie/evaluatiecyclus_voor_personeelsleden/g
evolgen



Werknemersbescherming
Het gebruik van economische werkloosheid in Vlaanderen: tijdelijke of blijvende
bescherming tegen ontslag?
In deze paper wordt het gebruik van tijdelijke werkloosheid om economische redenen,
kortweg economische werkloosheid, tijdens de voorbije crisisperiode in Vlaamse
ondernemingen geanalyseerd. Er is consensus over het feit dat de bedrijven in ons land
de crisis op de arbeidsmarkt relatief goed hebben doorstaan, vooral tijdens de eerste
dip van de crisis in de periode 2008-2009. Economische werkloosheid heeft in tijden
van crisis als eerste doel om de verminderde vraag naar producten of diensten op te
vangen zonder dat hierbij noodzakelijk jobs verloren hoeven te gaan. Op deze manier
kunnen bedrijven op een flexibele wijze weer aanpikken eens de conjunctuur zich
herstelt. Het stelsel van tijdelijke economische werkloosheid heeft dus een dubbele
functie: een sociale functie, doordat het vermijdt dat de werknemer moet worden
ontslagen, en een economische functie, als flexibiliteitsinstrument voor de werkgever
om, zonder extra kosten voor ontslag of aanwerving, voorbereid te zijn op een
heroplevende economische vraag.
De voorbije crisisperiode vertoont een eerder uitzonderlijk patroon op de …
Lees de volledige tekst verder via:
http://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/bestanden/store-b-15-015economische-werkloosheid.pdf

VARIA


Wat verandert er in oktober?
Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken. Hierbij een overzicht.
• Betaling loon

Vanaf 1 oktober 2016 zal het loon in principe niet meer van hand tot hand kunnen
worden betaald.
Momenteel wordt het loon dat aan de werknemer verschuldigd is als volgt betaald:
•
•

ofwel in giraal geld: door overschrijving op een bank- of postrekening, per
circulaire cheque of postassignatie;
ofwel van hand tot hand.

Vanaf 1 oktober 2016 zal het loon giraal betaald moeten worden tenzij de betaling van
hand tot hand bepaald is bij een collectieve arbeidsovereenkomst in de sector of door
een impliciet akkoord of een gebruik in de sector.
Koninklijk Besluit van 26 december 2015.
• Rijbewijs, helm en nummerplaat verplicht voor snelle elektrische fietsen
Wie met een elektrische fiets rijdt die meer dan 25 kilometer per uur haalt, moet vanaf
1 oktober een rijbewijs kunnen voorleggen. Ook een helm en een nummerplaat zijn dan
verplicht.
De regel geldt voor elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45 kilometer per uur.
Het gaat echter enkel om een theoretische proef, geen praktische. Voorts zal ook een
valhelm vanaf 1 oktober verplicht zijn én een nummerplaatje met registratie.
Daarnaast zal je ook een verzekering moeten nemen.
Voor de volledigheid: voor elektrische fietsen met een vermogen tot 250 watt en een
maximale snelheid tot 25 kilometer per uur, verandert er niets. Wie echter met
elektrische fietsen tot 1.000 watt en met een maximale snelheid tot 25 kilometer per
uur rijdt, moet voortaan minimaal 16 jaar oud zijn.
• Meer controles bij langdurig zieken
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) laat vanaf 1 oktober meer
controles uitvoeren bij langdurig zieken.
Het doel van de maatregel is om personen die nog kunnen werken zo snel mogelijk
weer aan het werk te krijgen, desnoods deeltijds of in een aangepaste functie.
Na een maand krijgen de zieken, met uitzondering van de zware zieken, al een
vragenlijst toegestuurd om na te gaan hoe de zieken hun kansen op hervatting
inschatten. Daarnaast gaat dus ook een team van artsen aan de slag dat steekproeven
moet uitvoeren. Over de sancties voor wie hardnekkig weigert te werken, is nog geen
duidelijkheid.
• Uitzendkrachten moeten direct contract krijgen
Vanaf 1 oktober is de 48-urenregeling voor uitzendarbeid geschrapt. Daardoor moet
elke arbeidsovereenkomst voor interimarbeid voortaan schriftelijk worden vastgesteld
ten laatste op het moment waarop de uitzendkracht in dienst treedt. De wettekst
verscheen op 15 september in het Staatsblad.
De 48-urenregel gaf het uitzendbureau twee werkdagen de tijd om de
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid schriftelijk op te maken. Deze regel zorgde
voor rechtsonzekerheid bij de uitzendkracht, omdat zijn arbeidsovereenkomst pas
schriftelijk werd opgemaakt nadat hij al aan de uitzendopdracht was begonnen of die al

had beëindigd, in geval van dagcontracten. Daarom schrapte de regering de 48urenregel.
Wel zal de schriftelijke vaststelling van de arbeidsovereenkomst voortaan op drie
manieren mogelijk zijn.




Via een klassieke schriftelijke overeenkomst.
Een elektronische overeenkomst die wordt ondertekend via een gekwalificeerde
elektronische handtekening (e-ID) of een gekwalificeerde elektronische zegel.
Of via een elektronische overeenkomst die wordt ondertekend door een ander
type elektronische handtekening, op voorwaarde dat die toelaat de identiteit
van de partijen, hun instemming met de inhoud van de overeenkomst van die
overeenkomst te verzekeren.

Als een rechtsgeldig ondertekend akkoord ontbreekt bij de start van de opdracht zal de
arbeidsovereenkomst onderworpen zijn aan de regels voor een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde tijd. Alleen wanneer de niet-ondertekening volledig te wijten is aan de
uitzendkracht zelf, geldt deze sanctie niet.



Startbanenprojecten
Er is een nieuwe brochure met de meest relevante informatie over het deelproject
Onderhoud DBSO van het startbanenproject “Scholen voor Jongeren - Jongeren voor
Scholen”.
Ze richt zich zowel tot onderwijsinstellingen die deelnemen aan het project of erin
geïnteresseerd zijn, als tot jongeren die in het project werken of willen werken.
1. De startbanenprojecten
1.1 Ontstaan
In 1999 kwam het zogenaamde Rosettaplan tot stand. Dat plan heeft als doel de
tewerkstelling van jonge schoolverlaters te bevorderen door hen een baan, een
aanvullende opleiding of beide te verschaffen. In die context ging de federale overheid
het engagement aan om, via het samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000, 315
startbanen die aan de Vlaamse overheid waren toegewezen, te financieren. Voor de
tewerkstelling van die startbaners werden twee nieuwe projecten opgericht, namelijk
Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen (JoJo) en Verkeersveiligheid (VeVe).
1.2 Doelstellingen
De projecten streven twee doelstellingen na. De eerste doelstelling is voor beide
projecten dezelfde: ‘Jongeren een leerrijke eerste werkervaring aanbieden, waarbij ze
tegelijkertijd de kans krijgen om aanvullende opleidingen te volgen’. Daardoor krijgen
de jongeren meer kansen op de arbeidsmarkt. In de eerste plaats worden de
startbaners aangemoedigd om hun diploma secundair onderwijs te behalen via het
secundair volwassenenonderwijs of door deel te nemen aan de examens van de

Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Jongeren die ervoor kiezen om het
diploma secundair onderwijs niet te behalen, krijgen de raad om een beroepsgerichte
opleiding te volgen.
De volledige brochure vindt u via:
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/startbanenproject-jojoonderhoudsmedewerkers-dbso



Aantal leefloners stijgt
Een recordaantal van 116.146 mensen kreeg maandelijks een leefloon van het OCMW.
Samen met de explosie van het aantal langdurig zieken doet dat de afname van de
werkloosheid teniet.
Nooit waren er in België zoveel leefloners, zegt de overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie. Beterschap zit er niet onmiddellijk aan te komen.
De crisis laat zich nog altijd gevoelen, maar er is ook een structurele toename van het
aantal leefloners uit maatschappelijk kwetsbare groepen (ouderen, laaggeschoolden,
alleenstaanden, allochtonen...). Een andere belangrijke factor zijn de verstrengde
voorwaarden om een inschakelingsuitkering te genieten in afwachting van een eerste
baan. Het recht op die uitkering is sinds 1 januari van dit jaar beperkt in de tijd. Wie de
inschakelingsuitkering verliest, komt bij het OCMW aankloppen voor een leefloon.
De POD verwacht dat het aantal leefloners nog zal stijgen.
De sterke toename kan niet enkel meer toegeschreven worden aan de gevolgen van de
financiële en economische crisis. Ook de hervorming van de
werkloosheidsreglementering - het wegvallen van de inschakelingsuitkering sinds 1
januari 2015 - "heeft een grote impact op de leefloonpopulatie". En dat blijkt uit het
aandeel van de 18- tot 24-jarigen. Hun aantal nam toe met 8,7 procent en deze
leeftijdscategorie was in 2015 goed voor 30,7 procent van het aantal leefloners. Uit de
recentste cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) blijkt dat er vorig
jaar 29.155 mensen hun recht op een inschakelingsuitkering verloren.
Eén van de gevolgen van de verarming is dat één op de acht zeer jonge kinderen in
Vlaanderen opgroeit in armoede, en hun aantal neemt jaar na jaar toe. Dat is de harde
conclusie van de kansarmoede-index van Kind en Gezin. “Die cijfers zijn ronduit
dramatisch voor de kinderen in kwestie en hun ouders”. Van enig armoedebeleid is
dan ook geen sprake.
Ondertussen heeft deze regering de prijs van de kinderopvang voor de meeste, ook
kwetsbare gezinnen, verdrievoudigd en de toegang ertoe bemoeilijkt, heeft ze de
energiefactuur fors verhoogd en heeft ze de waterfactuur opgetrokken. Bij al die
beslissingen is er geen ernstige armoedetoets gebeurd. Ook de hervorming van de
kinderbijslag zal volgens experts nauwelijks iets veranderen aan de kinderarmoede.

In het economisch tijdschrift van de Nationale Bank wordt dan weer aangegeven dat de
1 procent rijkste gezinnen in België minstens 2,2 miljoen euro bezit.
Een vijfde van de huishoudens beschikt over minder dan 23.000 euro. Het vermogen
van die armsten staat in schril contrast met de 1 procent of 48.000 rijkste gezinnen die
minstens 2,2 miljoen euro bezitten. De centrale bank merkt nog op dat dat vermogen
allicht onderschat is omdat de superrijken ondervertegenwoordigd zijn in de
steekproef. De kloof tussen rijk en arm blijft stijgen.



Jongeren in woonnood
Jongeren zijn extra kwetsbaar op de Vlaamse woonmarkt. Ze hebben vaak (nog) geen
job en moeten rondkomen met een uitkering die ver onder de armoedegrens ligt. Op
de private markt is het aanbod ondermaats: zeer beperkt, en vaak woningen van
slechte kwaliteit waarvoor je veel te veel huur moet betalen. Discriminatie is schering
en inslag. Kwetsbare jongeren maken geen kans op kwaliteitsvolle woningen, omdat ze
jong zijn, Ocmw-cliënt zijn, de verkeerde huidskleur hebben, … De meeste jongeren
moeten jaren wachten vooraleer ze kans maken op een sociale woning.
Bij Jong Gent in Actie, de jongerenwerking van Gentse armoedeverenigingen, kunnen
de jongeren erover meepraten. Enkele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van jonge
mensen op zoek naar een dak boven hun hoofd.
Lees verder via:
https://investereninwonen.net/

BOEKEN


Van eiland tot wereld
Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving
DE STAAT VAN ONZE WERELD EN HOE HEM BETER TE MAKEN
Wanneer mensen het samenleven onmenselijk hebben gemaakt en in de loopgraven
van onze wereldeconomie elke dag tienduizenden omkomen en honderdduizenden hun
bestaan verliezen…
Dan groeit onstuitbaar het verzet en is daar de onuitroeibare wil om de samenleving
menselijk te maken, want WE WETEN DAT HET BETER KAN…Dan zoeken we uitwegen,
dan komen allerlei bewegingen op voor alternatieven, we beginnen een wereld te

bouwen zoals wij die willen. Op de hele planeet verenigen we ons in de Beweging voor
een Menselijke Samenleving.
Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het
programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van
ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld
raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.
Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we:
‘Hadden we dan geen welvaartsstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor
man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’
Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven.
De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.
Dirk Barrez, Van eiland tot wereld.
Appèl voor een menselijke samenleving,
Klik hier voor meer informatie over dit boek



Utopia
Het is dit jaar 500 jaar geleden dat de Engelse humanist Thomas More zijn
wereldberoemde boek Utopia publiceerde.
Utopia (De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia) is een boek van
Thomas More, waarin hij een ideale staat beschrijft. More schreef het boek in het
Latijn. De eerste druk verscheen in 1516 in Leuven, bij Dirk Martens, een drukker
afkomstig uit Aalst.
Thomas More was in zijn tijd een van de belangrijkste politici, een groot humanist en
buitengewoon geleerd. Zijn boek Utopia, waarin hij zijn mening weergaf over het
economische en politieke bestel van het toenmalige Engeland.
Uit onvrede met zijn eigen land verzon hij een heilstaat, die sterk doet denken aan het
latere socialisme en communisme.
Een gemeenschap van werkenden waarin de kloof tussen arm en rijk niet bestaat, waar
iedereen beschikt over wat hij nodig heeft, waar geld geen rol speelt en economische
misdrijven niet voorkomen: ziedaar Utopia volgens Thomas More. Het lijkt in niets op
de toestand in het Westen van het begin van de zestiende eeuw, waar armoede
heerste, de rechtspleging corrupt was, het grootgrondbezit tot schrijnende
onrechtvaardigheden leidde en de politiek aan alle kanten faalde.
Je zou je kunnen afvragen: is er ondertussen al veel veranderd?
Utopia bestaat uit twee boeken.
Het eerste boek is een kritiek op het Engelse leven aan het begin van de zestiende
eeuw. Tirannie en corruptie tieren welig. De kern van alle kwaad is het misbruik van
privébezit van land, dat leidt tot uitbuiting door grootgrondbezitters van de massa
arme mensen, hetgeen weer tot toenemende criminaliteit leidt.

In het tweede boek wordt het tegenovergestelde tafereel uitgebeeld. Er is een ideaal,
denkbeeldig eiland. Overheersing en luxe zijn afgeschaft, privébezit van land is er niet.
More schetst alle ernstige misstanden van zijn tijd, de religieuze, sociale en politieke, en
op een filosofische manier overweegt hij een oplossing. Hij doet dat op een manier
waarin hij zijn tijdgenoten ver vooruit was. De inwoners van Utopia zijn een
ideaalbeeld. Zij zijn niet bedoeld om in de alledaagse wereld te leven.
In Leuven loopt er een tentoonstelling over Utopia.
http://www.kuleuven.be/kinderuniversiteit/?utm_source=Klasse++Leraren&utm_campaign=b1bc77d8feLerarendirect_2016_W389_22_2016&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641fb1bc77d8fe-417316065#home
http://www.utopialeuven.be/nl



Uitvinders gezocht
Ben jij creatief, innovatief en inventief? Wil je graag je stempel drukken op de
maatschappij met een uitvinding die de wereld verandert? Of ben je van plan iets te
bedenken dat de kleine dingen des levens vergemakkelijkt? Er bestaan een heleboel
beroepen waarbij je naar hartenlust kan onderzoeken, bedenken en zelfs uitvinden. In
de geneesmiddelenindustrie zijn er continu mensen in de weer om nieuwe medicijnen
en vaccins te ontwikkelen. Softwareontwikkelaars bedenken aan de lopende band
nieuwe applicaties, games en andere software. Ook in de auto-industrie, de luchtvaart
en zelfs de ruimtevaart, werken grote teams constant aan vernieuwingen om
voertuigen nog veiliger, sneller of zuiniger te maken. Kortom: in elke sector is plaats
voor innovatie!
DE UITVINDERSGIDS is bedoeld voor iedereen die een idee of vinding heeft en deze op
de juiste wijze wil uitwerken. De ondertitel “Verzilver je gouden idee” geeft aan dat dit
boek de lezer adviezen verschaft over hoe een idee of vinding aangepakt kan worden
om het uiteindelijk succesvol op de markt te brengen.
Uitgebreid en leesbaar behandelt deze gids de materie rond het beschermen van de
geestelijke c.q. industriële eigendom. De diverse (internationale) procedures voor het
aanvragen van octrooien worden op een begrijpelijke en complete wijze uiteengezet.
Wie is de eigenaar van een uitvinding? Wat zijn mijn rechten als uitvinder? Wie is
eigenaar van een octrooi? Wie kan een octrooi aanvragen? Wat zijn de rechten van
werknemers en werkgevers?
https://www.bol.com/nl/p/de-uitvindersgids/1001004010309597/?country=BE

https://www.technopolis.be/nl/fiche/opstellingen/constructies/uitvinder-iets-voorjou/
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Octrooien/aan_w
ie/#.V696NY9OKzc

ANTIPESTTEAM



Hulpcentra voor seksueel geweld
Slachtoffers van seksueel geweld kunnen vanaf volgend jaar terecht in gespecialiseerde
centra met artsen, psychologen en juristen onder één dak. Daarmee krijgt het eerder
aangekondigde initiatief van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs concreet
vorm. “Seksueel geweld tast niet alleen de gezondheid van de slachtoffers aan, maar
ook hun relatie, hun werkleven. Het is dus zaak om hen zo snel en zo adequaat mogelijk
op te vangen”, zegt de staatssecretaris. “De overkoepelende aanpak in die
professionele centra staat borg voor een betere verwerking van de opgelopen
trauma’s.”
In een eerste proefperiode in samenwerking met de Universiteit Gent komen er drie
centra, in ziekenhuizen in Vlaanderen (wellicht in Gent), Brussel en Wallonië. “Blijkt het
recept een succes, dan volgen andere steden in snel tempo”, belooft Sleurs.
Het initiatief van staatssecretaris Sleurs komt niets te vroeg: het aantal verkrachtingen
op jaarbasis in België wordt op 43.000 geschat. Dat zijn er minstens honderd per dag.
Opmerkelijk genoeg doet slechts één op de tien slachtoffers officieel aangifte. Ook daar
moeten de geplande centra verandering in helpen brengen. “Buitenlandse voorbeelden
tonen aan dat een multidisciplinaire aanpak de aangiftebereidheid doet stijgen”, besluit
Sleurs. Bron: website Elke Sleurs



Dik. Lelijk. Wijf
Echte vrouwen hebben parmantige borsten die gewillig grijpgrage handen vullen. Echte
vrouwen worden nooit een dag ouder dan eenentwintig. Echte vrouwen passen in een
maatje zero, zero, zero. Echte vrouwen. Wat betekent dat zelfs? Echte vrouwen hebben
rondingen die over de broeksrand rollen en rollen, pardoes de grond op. Echte vrouwen
kijken soms dagenlang niet in de spiegel. Echte vrouwen voelen zich op een dag zo
zichtbaar dat ze liever verdwijnen.

Sta mij toe meteen één ding op de goed gedekte tafel te gooien: ik ben dik. Zelfs als
kind zeulde ik al meer kilo’s met me mee dan strikt nodig. “Ze zit goed in ’t vlees”,
knipoogden oudere mensen schalks. En dan bloosde ik tevreden. Want als je vijf bent,
kan je je amper inbeelden dat hoe je eruit ziet niet ok kan zijn. Ik was me er wel degelijk
van bewust dat mijn lichaam niet volgens dezelfde hoeken was gedefinieerd als dat van
de andere meisjes. Mijn lichaam is rond. Mijn lichaam is bol. Geen hoeken te bespeuren
hier.
Wat ik ook doe, mijn overgewicht is steevast het eerste wat mensen opmerken. Dat
snap ik ergens wel, want je kan er letterlijk niet omheen. Na een presentatie zullen ze
vaak enkel onthouden dat die dikke het gezegd heeft. Meer niet. En dat maakt me
bijtijds verschrikkelijk onzeker. Vooral wanneer ik mensen voor het eerst ontmoet, zit ik
uren voor de afspraak al te janken voor mijn kleerkast omdat geen enkel van de stoffen
kan verbergen dat er zoveel van mij is, veel meer dan ze waarschijnlijk verwachten.
Lees verder via:
https://ankeschrijfthetneer.com/2015/02/26/dik-lelijk-wijf/

www.antipestteam.be

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.

