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ECONOMIE  

  

▪     Uitgeholde sociale zekerheid  

Het  zomerakkoord bevat een aantal belangrijke maatregelen. Een uitbreiding van de flexi-
jobs, uitzendarbeid in alle sectoren, de herinvoering van de proefperiode, een winstbonus 
voor werknemers, de afschaffing van de vaste benoeming in de ambtenarij: het federale 
zomerakkoord maakt de arbeidsmarkt een stuk flexibeler. Meer glijdende werkuren, de 
veralgemening van het plus-minusconto (atypische werktijden waarbij in bepaalde periodes 
meer wordt gewerkt en in andere minder wanneer een sector onder zware internationale 
concurrentie staat), meer vrijwillige overuren, de invoering van loopbaansparen, waarmee een 
werknemer tijd kan opsparen (vrijwillige overuren of bovenwettelijke vakantie waar iemand 
recht op heeft die niet nu maar later wordt opgenomen),... Het oogde allemaal 
indrukwekkend, maar voor veel van die hervormingen moet eerst een sectoraal akkoord 
worden afgesloten. En in de paritaire comités wilden de vakbonden niet mee.  
Door de herinvoering van de proefperiode en het aantrekkelijker maken van startersbanen 
voor jongeren moeten bedrijven worden aangemoedigd jongere werknemers tussen 18 en 21 
jaar aan te nemen via een fiscale korting zonder dat het nettoloon verlaagt. Voorts wordt het 
verbod op uitzendarbeid in de verhuissector en de binnenscheepvaart opgeheven. Bij de 
overheid wordt uitzendarbeid mogelijk bij een uitzonderlijke werklast. Zo is interimwerk in de 
hele economie aanwezig. Ook rond nacht- en zondagwerk in de e-commerce zijn de regels 
versoepel. 
Het hoofdstuk arbeidsmarkt van het zomerakkoord is het resultaat van het normale proces 
waarbij de regering knopen doorhakt als de sociale partners niet tot een overeenstemming 
komen.  
De flexibilisering is op maat van de werkgevers gemaakt.  
Opvallend is dat de regering met de soepelere regels voor e-commerce en de herinvoering van 
de proefperiode een aantal dossiers naar zich toetrekt en deblokkeert. Daarin werd de 
voorbije maanden geen vooruitgang geboekt omdat de vakbonden tegen waren.  
Waarom zouden werkgevers nog investeren in sociaal overleg? Ze weten vooraf dat ze door de 
regering op hun wenken worden bediend", is bij de vakbonden te horen.  
 
Over de proefperiode was er een akkoord in de interprofessionele Groep van Tien, maar de 
vakbondsachterban stelde zijn veto. 
 



Ook het feit dat er op een aantal van die flexibele arbeidsstatuten amper of geen sociale 
bijdragen worden betaald is een negatief aspect.  
De vakbonden vrezen een "drooglegging" van de sociale zekerheid.  
Onder meer op de flexi-jobs wordt bijna geen sociale bijdrage betaald (enkel 25% 
werkgeversbijdrage, geen werknemersbijdrage). 6000 euro per jaar bijverdienen in 
vrijetijdsfuncties, diensten aan particulieren of in de deeleconomie is belastingvrij gemaakt. 
Ook de winstpremies worden minder belast dan gewoon loon. En  die tendens richting lagere 
sociale bijdragen is al een tijd bezig.  
Daardoor wordt de sociale zekerheid verder uitgehold. 
 
De sociale zekerheid wordt nu nog slechts voor een derde gefinancierd met sociale bijdragen 
op het loon. De rest wordt betaald door de loontrekkenden via  belastinginkomsten,  btw en 
roerende voorheffing. De grote vermogens blijven te veel buiten schot.  
De regering heeft de vakbonden met het zomerakkoord gepasseerd. De kans is dus groot dat 
die maatregelen effectief worden uitgevoerd. 
 
Gaan de grote vakbonden deze besparingsmaatregelen pikken? 
Blijft het zomerakkoord  voor de regering “summertime”? 
Of gaan we naar een koude syndicale winter?  

  

▪     Pensioenhervorming twistpunt 

Partijvoorzitters John Crombez (sp.a) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) zorgden voor een 
opmerkelijk welles-nietes-spelletje over de pensioenen in de eerste “De Zevende Dag”.  
Crombez stelde dat de regering beslist heeft dat wie na zijn 50ste werkloos wordt en langer 
dan een jaar werkloos is, 140 euro minder pensioen zal krijgen, maar Rutten deed dit af als 
"klinkklare onzin". 
  
Terwijl John Crombez tijdens het debat volhield dat de regering wel degelijk een beslissing 
genomen had, bleef Gwendolyn Rutten erbij dat de regering volledig het tegenovergestelde 
beslist had. "U moest zich schamen. Stop met mensen bang te maken", zei  ze. Maar de sp.a-
voorzitter hield voet bij stuk en verwees ook naar verklaringen van Open Vld-Kamerlid en 
voormalig minister van Pensioenen, Vincent Van Quickenborne, van begin augustus, dat 50-
plussers die meer dan een jaar werkloos zijn minder pensioen zullen krijgen. 
 
De woordvoerder van premier Charles Michel benadrukte achteraf  dat de regering op de 
superministerraad nog geen beslissing heeft genomen over de pensioenen. Wel heeft minister 
van Pensioenen Bacquelaine een punt over de gelijkgestelde perioden ter studie voorgelegd 
aan de Raad van State. Dat punt moet nadien nog naar de regering terugkomen. "Doel van de 
regering is het valoriseren van de gewerkte jaren", verklaarde de woordvoerder. 

 
De regering-Michel bespaart meer op de pensioenen dan half juli was voorgesteld. Uit het 
zomerakkoord blijkt nu dat mensen die na hun vijftigste werkloos worden vanaf 2019 niet 
meer zullen kunnen genieten van een uitzonderingsregel van de regering-Di Rupo. 
Half juli kondigde minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) aan dat wie langer dan 
een jaar geen werk heeft vanaf 2019 terugvalt op het minimumrecht van ongeveer 1.950 euro 
bruto bij de pensioenopbouw. Vroeger vielen mensen pas na vier jaar werkloosheid terug op 
het minimumrecht. Het nieuws stootte op forse kritiek van de vakbonden. 



Enkele dagen later meldden de vakbonden al dat mensen die op brugpensioen gaan in het 
algemene stelsel minder pensioen zullen krijgen omdat hun jaren brugpensioen niet meer 
zullen meetellen. 
Het pensioen van wie na 50 jaar zonder werk valt, werd berekend op basis van het laatste 
loon. Vanaf 2019 zal het bedrag gelijkgesteld worden aan het minimumrecht. Zo zullen 
mensen die volgens de oude regels recht hadden op een hoog pensioen, omdat ze een hoog 
loon kregen bij hun laatste job hun pensioen zien slinken. 
 
De regering wil via deze ingreep 20 miljoen euro besparen vanaf 2019. De vakbonden zijn niet 
te spreken over de regeringsbeslissing. 50-plussers vinden moeilijk een nieuwe job als ze 
ontslagen worden. Door later een lager pensioen te krijgen, worden ze een tweede keer 
gestraft, luidt de redenering. 
 
De wetteksten over de pensioenhervorming die momenteel bij de Raad van State voorliggen, 
voorzien wel degelijk dat een vijftigplusser na een jaar werkloosheid terugvalt op een 
basisbedrag. Dat zegt  minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). 
 
In hun huidige vorm voorzien deze ontwerpen geen uitzonderingen voor de werklozen die 
ouder zijn dan vijftig jaar. Indien een werkloze die ouder is dan vijftig jaar zich niet kan 
beroepen op een uitzondering om te ontsnappen aan de degressiviteit die werd ingesteld door 
de vorige regering, zullen zijn rechten worden berekend in de tweede periode op basis van het 
minimumjaarrecht, wordt verduidelijkt. 
 
Die tweede periode gaat van start na twaalf maanden werkloosheid. De minister preciseert 
dat de hervorming van de berekening van pensioenrechten die tijdens de tweede periode 
werkloosheid werden opgebouwd en tijdens de periodes van brugpensioen, veel 
uitzonderingen voorziet. De hervorming geldt ook enkel voor pensioenen die ten vroegste op 1 
januari 2019 zullen ingaan en heeft enkel betrekking op de gewerkte of gelijkgestelde periodes 
na 1 januari 2017. 
 
Indien iemand 140 euro bruto minder pensioen zal krijgen, dan gaat het volgens Bacquelaine 
om werknemers die tijdens hun laatste job een loon kregen dat boven het plafond van 
54.648,70 euro lag en die zonder onderbreking in de tweede en derde periode van 
werkloosheid zijn gebleven gedurende minstens vier jaar. Anderzijds vrijwaart de berekening 
van de pensioenen op basis van het minimumjaarrecht, de werknemers van wie het laagste 
loon lager lag dan 23.841,73 euro op jaarbasis. De laagste lonen worden dus volledig 
gevrijwaard, aldus de minister. 

 

▪     Blijft de rente laag? 

De Amerikaanse Centrale Bank verhoogde dit jaar al 3 keer de rentestanden. De 
groeiramingen voor Amerika blijven gelijk. Het gaat tamelijk goed met zowel de arbeidsmarkt 
als de economie. Daarom is men in de VS  al geruime tijd de monetaire versoepeling aan het 
inperken.  
De economische groeiprognose blijkt stabiel te zijn, waardoor gesteld kan worden dat het 
herstel van de Amerikaanse economie tamelijk duurzaam van aard is en dat de Amerikaanse 
economie een renteverhoging kan dragen. 



Toch lijken de voorspellingen van de FED enigszins voorbarig. De geplande rentestijgingen 
kunnen altijd teruggedraaid worden.  
Door de verzwakking van de dollar blijft de concurrentie met de EU positief voor de VS. 
In de EU blijft de rente laag.  Dat is niet voor iedereen een goede zaak. Wie veel heeft 
gespaard, ziet zijn geld slinken.  
De Belgische gezinnen zijn de grote verliezer van het stimulusbeleid van de Europese Centrale 
Bank. Dat blijkt uit een studie die de ECB maakte naar de effecten van zijn beleid in negen 
eurolanden. De verklaring is simpel: wie veel schulden heeft, zoals de bedrijven en vooral de 
overheden in ons land, profiteert van de lage rente. Wie daarentegen veel spaargeld bezit ziet 
zijn geld smelten. 
De economie doet het wel goed en dat is zeker deels te danken aan het beleid van de ECB. Zo 
laat de lage rente bedrijven toe goedkoper te lenen, wat betekent dat ze makkelijker kunnen 
investeren en aanwerven.  
Hoeveel het monetair beleid precies bijdraagt aan het herstel van de economie is niet 
duidelijk. De arbeidsmarkt trekt duidelijk aan, zo is de werkloosheid in de eurozone  met een 
kwart gedaald tot 9 procent. 
Dankzij het stimulusbeleid van de voorbije jaren is een woninglening een pak goedkoper. Sinds 
de financiële crisis uitbrak is de rente op een gemiddeld hypothecair krediet gedaald van 5,3 
naar 2,1 procent. Nog belangrijker is de reële kostprijs, dus na verrekening van de inflatie. Die 
bedroeg de afgelopen jaren gemiddeld 1,8 procent. In het decennium voor de crisis was dat 
nog 3,8 procent. Wie pakweg 200.000 euro leent, bespaart zo dus 4000 euro uit. 
Ondanks die stevige rentemeevaller zijn de aflossingslasten voor de doorsnee-Belg toch 
gestegen, omdat hij meer leent. De schuldenlast van de Belgische gezinnen is in tien jaar met 
de helft toegenomen, bijna uitsluitend door de toename van de hypothecaire schuld. 
 
De groeiende schuldenberg heeft vooralsnog niet tot een stijging van het aantal 
wanbetalingen geleid. Dat percentage blijft stabiel op een laag peil van zo'n 1 procent. Volgens 
de Nationale Bank komt dat ten eerste doordat de aflossing van de hypotheek voorrang krijgt, 
zelfs al kampen sommige  mensen met financiële moeilijkheden. Ten tweede zijn de banken op 
hun hoede en beperken ze de risico's. Toch is de Nationale Bank er niet geheel gerust in. 
Daarom scherpte ze onlangs de voorwaarden voor een woonlening aan. 
Sparen brengt vandaag niets op. De rente op een gereglementeerd spaarboekje is gedaald tot 
het wettelijke minimum van 0,11 procent. En na de verrekening van de inflatie is het 
rendement zelfs negatief. De spaarder verliest zo koopkracht. Op een spaarboekje van 
bijvoorbeeld 10.000 euro, krijgt u na een jaar 11 euro intrest. Maar omdat het leven in 
diezelfde periode 1,5 procent duurder is geworden, is dat spaarpotje, intrest incluis, maar 
9860 euro meer waard. De Nationale Bank berekende dat het geld op de Belgische 
spaarboekjes sinds de crisis gemiddeld een procent per jaar minder waard geworden is. In de 
periode voor de crisis bedroeg de reële rente nog gemiddeld 0,7 procent. 
Door de lage rente zijn er meer kopers voor woningen.  De vastgoedprijzen blijven stabiel of 
stijgen. Zo is de waarde van een woning sinds de crisis gemiddeld met bijna een kwart 
gestegen. En terwijl de wet een bodem legt onder de spaarrente, is de hypotheekrente blijven 
dalen. Volgens de NBB bedroeg de kloof tussen wat de mensen verdienen op hun spaargeld en 
wat ze betalen voor hun woninglening in het verleden doorgaans 3 procentpunt. Nu is dan 
maar 2 procentpunt meer. Veel Belgen lieten die kans niet onbenut, getuige de paar 
honderdduizenden herfinancieringen van hypotheken. 
 
De cijfers van de Nationale Bank laten duidelijk zien wat de lage rente doet met het inkomen 
uit vermogen. In 1995 verdienden Belgische spaarders nog 10 miljard meer intrest op hun 
vermogen dan dat ze rente betaalden op hun schulden. Sinds 2012 is de uitkomst van die som 
negatief. En vandaag betalen Belgische gezinnen 7 miljard meer rentelasten dan ze 
intrestinkomsten krijgt. 



Sparen of beleggen in veilige, vastrentende producten, zoals staatspapier, bracht de jongste 
jaren niets op. Het gevolg is dat beleggers elders rendement zijn gaan zoeken. Volgens de 
Nationale Bank stroomde driekwart van de nieuwe financiële beleggingen naar gemiddeld of 
sterk risicovolle activa, veelal fondsen en in mindere mate aandelen. Daarnaast was er ook een 
rush op vastgoed. Bijna een vijfde van de gezinnen bezit nu vastgoed naast de eigen woning. 
 
Wat die investeringen opbrengen aan huurgelden en dividenden volstaat niet om de daling 
van de rente-inkomsten te compenseren. Het gevolg is dat Belgische gezinnen hun financiële 
inkomsten sinds de crisis stelselmatig zien teruglopen. Dat vertaalt zich in een vrij 
spectaculaire daling van de spaarquote, het deel van het beschikbare inkomen dat niet 
uitgegeven wordt. De Belg is dus niet meer gaan uitgeven, hij verdient gewoon minder aan zijn 
vermogen. En net die inkomsten worden traditioneel opzijgezet als spaarpotje voor later. 
De lage rente lijkt met andere woorden automatisch te leiden tot een toename van de waarde 
van activa. Dat het vermogen van de Belg met een derde gestegen is sinds de crisis is dan ook 
grotendeels te danken aan dit zogenoemde waarderingseffect. De Nationale Bank stelt dat de 
Belgische gezinnen zo al in 2013 de klap van de crisis grotendeels  verteerd hadden.  
Een groot deel van de bevolking heeft geprofiteerd van die evolutie. 2,5 miljoen Belgen doen 
aan pensioensparen, een spaarpotje dat profiteerde van de stijging op de markten. En ruim 
twee derde van de Belgen bezit een eigen woning, die veelal in waarde is gestegen. Ook 
zonder dat huis te verkopen, voelen mensen zich rijker en gaan ze meer consumeren. 
Tegenstanders werpen daarentegen op dat de nadelen van de lage rente beginnen te wegen. 
Zo houdt de lage rente bijvoorbeeld verlieslatende bedrijven in leven en wordt het proces van 
creatieve destructie verhinderd. 
  
De rente lijkt al enkele maanden stabiel te blijven en lijkt haar ondergrens  bereikt te hebben. 
De  centrale bankiers lijken zich zorgen  te maken over de negatieve gevolgen van het 
onbeperkte bijdrukken van geld. Tot het einde van het jaar wordt er nog steeds 80 miljard 
euro per maand in de economie gepompt. 
Dat beleid zou moeten leiden tot hogere inflatie. Maar misschien lopen de markten iets te snel 
voor op de feiten. 
In de eurozone wordt er nog altijd vanuit gegaan dat de ECB de beleidsrente laag zal houden 
en haar aankoopprogramma zal verderzetten. De kortetermijnrente lijkt dus verankerd te zijn 
en een mogelijke stijging van de langetermijnrente heeft wind tegen. 
 
De huizenmarkt heeft een aantal goede jaren achter de rug. Dit is mede ingegeven door lage 
hypotheekrentes. Wat kunnen we verwachten als de hypotheekrentes stijgen?  
Het moet een keer gebeuren. De rentes zijn al jaren aan het dalen. Keer op keer worden er 
nieuwe diepterecords gebroken. Nu lijkt de dalende trend doorbroken.  
Als de rentes hard stijgen zal pas blijken hoe de huizenmarkt erop reageert. Helaas kan 
niemand de ontwikkeling van de huizenprijzen voorspellen, maar stijgende rente alleen zal 
niet zorgen voor het inzakken van de huizenmarkt. De economie groeit weer en dat is ook een 
belangrijk gegeven. 
De hoge Belgische staatsschuld blijft een groot probleem als de rente zou stijgen. 
 



▪     Mandaten te koop    

De vele schandalen binnen de Parti Socialiste hebben er  aanleiding toe gegeven om strengere 
cumulregels op te leggen bij sommige politieke partijen. Zo zou een burgemeester of schepen 
dat ambt niet meer mogen combineren met dat van leider van een bedrijf dat met publieke 
middelen werkt.  
 
Als de regels afgedwongen kunnen worden, zullen cumuleerders afstand moeten nemen van 
hun vele andere mandaten.  
Zo zouden parlementsleden die ook andere mandaten hebben nooit meer mogen verdienen 
dan hun parlementaire loon. De vergoedingen van intercommunales en andere 
bovengemeentelijke structuren zullen gescreend worden. Te hoge vergoedingen worden 
geplafonneerd: zo zal een bestuurder nog maximaal 150 euro bruto kunnen krijgen, voor een 
ondervoorzitter wordt dat 250 euro bruto en voor een voorzitter 300 euro bruto en enkel als 
ze effectief aanwezig waren op de vergadering. 
 
De PS wil het ook onmogelijk maken om burgemeester of schepen te zijn en dat ambt te 
combineren met dat van leider van een bedrijf dat met publieke middelen werkt.  
Of de regels nu intern worden opgelegd of de regionale parlementen ze zullen stemmen, ze 
brengen alvast ook enkele prominente Brusselse PS-politici in moeilijk vaarwater.  
Burgemeester Yvan Mayeur heeft volgens de website Cumuleo in totaal 12 mandaten. 
Daarvan zouden er naast zijn burgemeesterschap nog zeker 4 bezoldigd zijn (voorzitter raad 
van bestuur en voorzitter beheerraad Vivaqua, bestuurder en voorzitter van Samusocial). 
 
Bij andere partijen, voornamelijk N-Va, CD&V en Open VLD  wordt er ook vrolijk gecumuleerd. 
Zoek de cumuls maar op van onze belangrijkste politici. Sommige mandatarissen hebben 
tientallen cumuls.  
 
Voor de partij Groen is transparantie een essentieel onderdeel van de hervorming van 
intercommunales. Zij roepen in een persbericht op tot een totale openheid over de mandaten 
van politici bij intercommunales en een decumul bij uitvoerende mandaten. 
"Groen staat voor een eerlijke en transparante politiek. Absolute duidelijkheid over mandaten 
van politici is daar een essentieel onderdeel van." 
 
Ook sp.a-voorzitter John Crombez zei dat politici volledig transparant moeten zijn over hun 
mandaten en over de vergoedingen die ze daarvoor krijgen. Hij wil ook zoveel mogelijk 
mandaten schrappen.  
Maar dat liedje wordt al jaren gezongen, we zullen zien wat er in de praktijk van komt. 
 
Zie lijst van Cumuleo en het Belgisch Staatsblad van 11/08/2017 en het standpunt van PVDA. 
 
http://deredactie.be/polopoly_fs/1.3043952!file/lijstmandaten.pdf  
 
https://www.cumuleo.be/nl/mandataris-zoeken/  
 
http://pvda.be/artikels/11-voorstellen-van-de-pvda-voor-echte-politieke-vernieuwing  
 

http://deredactie.be/polopoly_fs/1.3043952!file/lijstmandaten.pdf
https://www.cumuleo.be/nl/mandataris-zoeken/
http://pvda.be/artikels/11-voorstellen-van-de-pvda-voor-echte-politieke-vernieuwing


▪     Euro-Dollar-Pond 

De afgelopen maanden is de euro sterker geworden ten opzichte van andere valuta's, zoals de 
Amerikaanse dollar. Voor Europese beleggers die in Amerikaanse aandelen beleggen heeft dit 
een negatief effect op het rendement. De  valutaschommelingen hebben een invloed op de 
werkgelegenheid en op het rendement van de bedrijven.  
 
Om als Europeaan in de Verenigde Staten goederen te kopen moet je euro's omwisselen in 
Amerikaanse dollars. De wisselkoers waartegen je de valuta's kunt ruilen, beweegt continu op 
basis van veel economische parameters zoals de rente, inflatie, economische groei, de 
handelsbalans van een land of regio en het beleid van de centrale bank.  
De wisselkoers euro/US dollar noteerde begin 2014 bijna 1,40. Op dat moment kreeg je 1,40 
Amerikaanse dollar voor 1 euro. Door betere economische groei en een hogere rente in de 
Verenigde Staten en politieke onzekerheid in Europa werd de Amerikaanse dollar sterker ten 
opzichte van de euro. 
Begin 2017 noteerde de wisselkoers 1,04. Op dat moment kreeg je dus minder Amerikaanse 
dollars voor dezelfde euro. Er was bijna pariteit, 1 dollar voor 1 euro. 
De afgelopen tijd verbeterde politieke en economische situatie in Europa en bleek Trump zijn 
beloftes niet waar te maken. Daardoor werd de euro  sterker. Begin augustus naderde de 
wisselkoers 1,20. 
 
De wisselkoersen van valuta's kunnen sterk schommelen. De afgelopen maanden heeft de 
zwakkere Amerikaanse dollar/sterkere euro een negatieve invloed op de uitvoer van Europese 
producten en kan gevolgen hebben voor de tewerkstelling. 
 
De euro zal profiteren van de heropleving van de economie in de eurozone, terwijl de 
onzekerheid rond de Brexit en de verzwakte Britse economie het Brise pond verder zullen 
doen dalen. Onmiddellijk na de uitslag van het Brexit-referendum moes het pond een eerste 
klap van om en bij de 20% incasseren. Na een korte heropleving noteert de munt vandaag 
opnieuw rond de 1,10 pond per euro. 
 
De Britse economie lijdt dus duidelijk onder de onzekerheid rond Brexit. 
Ondanks een scherpe daling van het Britse pond, bleef de economie in een eerste tijd stevig 
overeind. 12 maanden later lijkt het enthousiasme voor de Brexit verdampt.  
 
Ook de theorie als zou een zwakker pond de export aanzwengelen gaat niet meer op. Het 
Britse Office of Statistics wees er onlangs nog op dat vele van de producten die in het VK 
worden gemaakt buitenlandse componenten bevatten, die door het zwakke pond duurder zijn 
geworden, wat de export negatief beïnvloedt.  
 
De waarde van een Brits pond zal volgens meerdere analisten verder dalen onder de waarde 
van een euro. Als die voorspelling uitkomt zal het de eerste keer in de geschiedenis zijn dat de 
euro hoger noteert dan het Britse pond. En sommige analisten beweren dat het pond nog 10% 
zal dalen tegenover de euro. 
 
De Euro profiteert van politieke chaos in de VS en een hernieuwd geloof in de EU. 
Aan de overkant van de Atlantische Oceaan lijken de financiële markten het vertrouwen  in de 
haalbaarheid van de politieke plannen van de chaotische president  Trump  te verliezen. 
 



ONDERWIJS 
 

▪     Terug naar school  

Nieuwe begrippen doen met het nieuwe schooljaar hun intrede in het vrije net: 'team-
teaching' in het basisonderwijs en 'community service learning' in het middelbaar 
bijvoorbeeld. Voorts krijgt ook het project van de katholieke dialoogschool steeds meer vorm.  
Onder het motto 'Zin in leren, zin in leven' werkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan een 
nieuw leerplan voor het basisonderwijs: één geïntegreerd kaderleerplan voor negen leerjaren 
in plaats van verschillende leerplannen per leergebied. Dit leerplan maakt onderwijsinnovatie 
mogelijk, zo bijvoorbeeld 'team-teaching' waarbij twee of meer leraren lesgeven aan een 
groep leerlingen, en er zo mogelijkheden ontstaan voor extra aandacht voor wie het moeilijk 
heeft, of meer uitdaging voor wie dat nodig heeft.  
 
Lieven Boeve, directeur generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, pleit voor een 
pragmatische aanpak. “Neem nu de vraag naar halal eten, dat is op zich geen ander probleem 
dan kinderen die vegetarisch wensen te eten.” zegt hij in Knack. 
“De katholieke dialoogschool is  vanuit politieke en ideologische hoek geframed als een 
soumission aan de islam”, zegt Boeve. 'Het gaat er ons alleen om daar op een 
'gedeproblematiseerde' manier mee om te gaan. Neem nu de vraag naar halal eten, dat is op 
zich geen ander probleem dan kinderen die vegetarisch wensen te eten. Er zijn ook meer 
kledijvoorschriften in het onderwijs dan alleen de vraag over hoofddoekendracht of het 
uitzicht van het zwempak. Veel van die kwesties zijn pragmatisch op te lossen. Als het 
Offerfeest samenvalt met de eerste schooldag, dan kan dat in een school met veel 
moslimkinderen opgelost worden door een pedagogische studiedag in te plannen op die 
feestdag. Het gebeurde vroeger toch ook dat een school een pedagogische dag inplande op de 
dag na het Communiefeest?  Onze schoolbesturen hebben genoeg gezond verstand en 
pragmatische ingesteldheid om daarmee om te gaan.” 
 
Wat het lerarentekort betreft, kijkt Boeve uit naar de studie die momenteel plaatsvindt naar 
de zwaarte van het lerarenberoep. 'De taak van de leraar moet daarbij breed bekeken 
worden', zegt Boeve. 'Een opdracht heeft niet alleen te maken met de wekelijks contacturen 
met de klas. De taak van leerkracht kan differentiëren per opdracht (zo heeft een taalleraar 
evident meer verbeterwerk dan een leraar LO), maar ook binnen één loopbaan: iemand die 
met een nieuw leerplan aan de slag gaat, heeft andere noden dan iemand die reeds jaren met 
een bestaand leerplan werkt.'  
 
Daarnaast moet de beginnende leraar goed ondersteund worden en is er dringend nood aan 
meer maatschappelijke waardering. 'In de zorgsector is het tekort aangepakt met betere 
werkomstandigheden en een grotere maatschappelijke appreciatie. In het onderwijsveld moet 
dat ook kunnen.' 
Voorts vindt Boeve het ook erg nuttig dat er masters in het basisonderwijs zouden komen. 
'Onder meer gezien de oranje knipperlichten die afgaan inzake een dalende kwaliteit van 
wiskunde en Frans-onderwijs is dat wenselijk. We missen nu een heleboel jongeren die er zin 
en aanleg voor zouden hebben, maar in de praktijk niet terechtkomen in het basisonderwijs, 
terwijl hun expertise er erg welkom zou zijn.' 



Lieven Boeve, wil samen met Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, het 
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het probleem van het tekort aan directeurs 
aanpakken.  
'Het statuut van de directeur en adjunct-directeur kan verbeterd worden door deze mensen 
met een mandaatsysteem, verlengbaar per schijf van bijvoorbeeld vijf jaar, te laten werken. 
Met een serieuze verloning.' Dat zeggen ze in Knack. 
 
'Laat directeurs ook hun benoeming als leraar behouden, zodat ze na een periode als directeur 
naar de klasvloer kunnen terugkeren, als ze dat wensen', voegt Lieven Boeve daaraan toe. 
'Voor ons is het vooral belangrijk dat er een degelijke terugvalpositie is', zegt Raymonda 
Verdyck van haar kant. 'Dat kan ook in een andere functie binnen het schoolteam.' 
 
Het voorstel van de toplui van de beide onderwijskoepels is een mogelijke oplossing voor het 
probleem van het tekort aan directeurs, een tekort dat mede ontstaan is doordat vele jonge 
schooldirecteurs snel en gefrustreerd afhaken. 'De loopbaan van directeur moet inderdaad 
aantrekkelijker gemaakt worden', zegt Raymonda Verdyck. 'We proberen de directies via de 
bestuurlijke optimalisatie in scholengroepen te ontlasten voor technische aangelegenheden, 
zodat ze meer met de 'core business', het onderwijs, bezig kunnen zijn. Maar we moeten de 
functie aantrekkelijker maken. Een betere verloning kan daarvoor zorgen. Het werken met 
mandaten, zoals in andere sectoren van de Vlaamse overheid al gebruikelijk is, biedt daar 
inderdaad de mogelijkheid voor.' 
 

 
 
Maandkalender 2017-2018 
Download de maandkalender. Elke maand staat op een apart blad. Ruimte zat om er al je 
activiteiten op te noteren. Tussen de vrolijke illustraties staan ook handige data zoals 
zomertijd en wintertijd. 
 
Schoolkalender 2017-2018 
Download de schoolkalender: 3 maanden verwerkt op een blad, compact en overzichtelijk. De 
schoolvakanties staan in kleur. 
 

▪     Wijzigingen wetgeving 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14523  
 
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13255  

https://www-xrwechfaoli.netdna-ssl.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/KLASSE_Kalender_2017-2018_klikprint_A4.pdf
https://www-xrwechfaoli.netdna-ssl.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/Alg_Schoolkalender_2017-201_klikprint.pdf
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14523
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13255


 
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14282  
 
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15062  
 
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15064  
 
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15066  
 
02/06/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning als kredietinstelling in het kader 
van artikel 18, § 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de 
onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het 
gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs (B.S.: 17/08/2017)  Toegevoegd. 
 
19/12/1990 - OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning als kredietinstelling 
in het kader van artikel 18, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige 
bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende 
investeringen voor het gesubsidieerd officieel onderwijs. (B.S.: 19/02/1991) 
Datum aanpassing :   17/8/2017 
 
Samen met het nieuwe schooljaar kondigen zich traditioneel heel wat veranderingen aan in 
onderwijsland.  Klasse bracht alle wijzigingen samen: 
  
• Alle onderwijsniveaus 
• Basis- en secundair onderwijs 
• Basisonderwijs 
• Secundair onderwijs 
• Volwassenenonderwijs 
• Centra voor Leerlingenbegeleiding 
• Totaaloverzicht 
 

▪     Directeurs haken vlug af  
 

Volgens een artikel in De Standaard begint in vier op de tien scholen het schooljaar met een 
nieuwe directie. Het grote verloop is volgens het onderwijsveld te wijten aan de toenemende 
werkdruk. ‘Werkweken van vijftig of zestig uur zijn geen uitzondering meer’, zegt Robert 
Vergauwen van directeursvereniging DIVO. ‘Geen wonder dat ze al na enkele jaren afhaken.’ 
 
Eén september. Voor de leerkrachten is het een dag waarop ze heel wat nieuwe gezichten 
verwelkomen. Niet alleen onder de leerlingen, maar ook bij de directeurs. Dat blijkt uit cijfers 
van het kabinet van Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). In het schooljaar 2015-2016 
traden liefst 1.456 nieuwe directeurs aan, op een totaal van 3.651 basis- en middelbare 
scholen. 
‘Het verloop bij schooldirecties is al jaren te hoog’, zegt N-VA-parlementslid Ingeborg De 
Meulemeester, die de gegevens opvroeg bij Crevits. ‘Echt zorgwekkend is dat de cijfers de 
jongste jaren nog toenemen. Het leidt tot een verlies van expertise en brengt de continuïteit 
van het beleid in gevaar.’ 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14282
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15062
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15064
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15066
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15084
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15084
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15084
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15084
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12371
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12371
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12371
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12371
https://www.klasse.be/49800/wat-is-nieuw-op-1-september-2017/?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=3830bf8a5d-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_30&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-3830bf8a5d-417312689#Alle onderwijsniveaus
https://www.klasse.be/49800/wat-is-nieuw-op-1-september-2017/?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=3830bf8a5d-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_30&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-3830bf8a5d-417312689#Basis- en secundair onderwijs
https://www.klasse.be/49800/wat-is-nieuw-op-1-september-2017/?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=3830bf8a5d-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_30&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-3830bf8a5d-417312689#Basisonderwijs
https://www.klasse.be/49800/wat-is-nieuw-op-1-september-2017/?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=3830bf8a5d-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_30&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-3830bf8a5d-417312689#Secundair onderwijs
https://www.klasse.be/49800/wat-is-nieuw-op-1-september-2017/?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=3830bf8a5d-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_30&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-3830bf8a5d-417312689#Volwassenenonderwijs
https://www.klasse.be/49800/wat-is-nieuw-op-1-september-2017/?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=3830bf8a5d-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_30&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-3830bf8a5d-417312689#Centra voor Leerlingenbegeleiding
http://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=b681083cc9&e=4b6db3250c


Enige nuance: in de cijfers zitten ook leraren die doorstromen na de pensionering van de 
directeur. Het gaat ook om tijdelijke vervangingen en er zitten functies bij als adjunct-
directeur. 
Toch komt het nieuws niet als een verrassing bij directeursverenigingen. ‘Vroeger stopten 
directeurs na vijf, zeven jaar. Nu haken ze af na twee of drie jaar’, zegt Robert Vergauwen, 
voorzitter van DIVO (Directies Vrij Secundair Onderwijs). ‘De druk is toegenomen, zowel 
psychologisch als door de administratieve last. Scholen moeten tegenwoordig alles op papier 
zetten om zich in te dekken voor mogelijke procedures. Bovendien zijn ouders mondiger 
geworden en komen ze sneller aankloppen bij de directeur als ze een probleem hebben met 
hun kind.’ 
In kleine basisscholen is de situatie nog schrijnender, zegt Marie-Jeanne Baelmans van de 
Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO). ‘Nogal wat directeurs hebben enkel 
een halftijdse medewerker’, zegt ze. ‘De rest van de week moeten ze zelf alle telefoontjes 
beantwoorden. In kleine schooltjes staan ze vaak zelf nog voor de klas. Naast klusjes als de 
wc’s ontstoppen of een lekkende kraan herstellen. Ze hebben amper tijd over om zich met de 
essentie bezig te houden: het pedagogisch beleid.’ 
Het laatste rapport over ziekteverzuim in het onderwijs legde al bloot dat directeurs het veel  
ziektedagen opstapelen als gevolg van een psychosociale aandoening, zoals een burn-out. 
De directeurs vragen daarom extra middelen van Crevits om de taken te verdelen over 
meerdere mensen. De minister zelf verwijst naar het debat over de loopbaan van leraren. ‘We 
zijn volop aan het overleggen met de sociale partners en het thema schoolleiderschap staat 
ook op de agenda.’ 
 

▪     Solliciteren voor het onderwijs  

Ben je op zoek naar een job in het onderwijs? Dan ben je bij de VDAB  aan het juiste adres. 
 
In hun  jobdatabank vind je talloze vacatures voor leerkrachten. 
Publiceer je cv in de cv-databank 
Ben je op zoek naar een job in het kleuter-, basis- of secundair onderwijs? Dan kan je je cv 
publiceren in de cv-databank. Op die manier kunnen werkgevers je profiel bekijken en jou 
contacteren. 
 
Stap 1: schrijf je in als werkzoekend leerkracht 
Heb je al een Mijn loopbaan? Log in met je e-mail of rijksregisternummer en wachtwoord. Klik 
op 'Profiel & gewenste jobs' en wijzig je werksituatie. Publiceer dan je cv. 
Heb je nog geen Mijn loopbaan? Registreer je voor Mijn loopbaan. Tijdens je registratie vragen 
we een aantal gegevens. Op basis van die gegevens stellen we een cv samen. Publiceer dit cv. 
 
Stap 2: vervolledig je cv met leerkrachtgegevens 
Je vindt je cv terug in Mijn loopbaan onder de tab 'Mijn cv's'. Ga naar de rubriek 
'Leerkrachtinformatie'. Hier kan je je leerkrachtgegevens aanvullen. 

 
Controleer je bekwaamheidsbewijzen.  

o De rubriek "bekwaamheidsbewijzen" geeft een overzicht van 
je bekwaamheidsbewijzen. De gegevens zijn afkomstig van het departement 
Onderwijs. 

https://www.vdab.be/jobs/vacatures?p=1&jobdomein=JOBCAT18&dagweekmaand=9000&beroep=K210601-1&beroep=K210701-1&beroep=K210901-2
https://www.vdab.be/mijnloopbaan
http://www.vdab.be/mijnloopbaan/default.shtml
http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/


o Staat er bij jou nog niks ingevuld of is de informatie verkeerd? Neem dan contact op 
met het departement Onderwijs en bezorg hen een kopie van je diploma's en 
getuigschriften. 

 
Geef aan welke vakken je wil geven. Scholen kunnen je dan voor deze vakken contacteren.  

o In de rubriek "inzetbaarheid" krijg je te zien welke vereiste vakken (VE) je mag geven. 
Deze informatie is afkomstig van het departement Onderwijs. 

o Voeg toe welke vakken je bijkomend wil tonen op je cv en vink vervolgens aan voor 
welke graden (CV).  

o Heb je nog geen bekwaamheidsbewijs behaald? Voeg dan alvast zelf de vakken toe 
waarin je wil lesgeven. 

o Duid aan in welke onderwijsnetten je wil lesgeven. 
 

Geef aan wanneer je beschikbaar bent. Heb je al een deeltijdse opdracht, dan wordt dit in het 
rooster aangegeven. Je kan dit indien nodig aanpassen. 
Stap 3: publiceer je cv met leerkrachtgegevens 

 
Ga naar de tab 'Mijn cv's' 

o Klik op je Mijn loopbaan-cv en nadien op 'wijzig inhoud'. 
o Klik op 'Toon rubriek leerkrachtinformatie' om deze info op je cv te plaatsen. Staat er 

'Verberg rubriek leerkrachtinformatie, dan staat de info al op je cv. 
o Klik op 'Wijzig publicatiegegevens', kijk na of je 'Publiceer in de cv-databank' hebt 

aangevinkt en klik op 'Bewaar'. Je cv staat nu in de cv-databank. Scholen kunnen je cv 
bekijken en je contacteren als ze geïnteresseerd zijn. 

 
Zodra je geen werk meer zoekt, kan je de publicatie van je cv ongedaan maken via de tab 'Mijn 
cv's'. Zoek je nog werk, maar geen job in het onderwijs, dan verwijder je best je gewenste job: 
leerkracht. Dit zorgt ervoor dat alle leerkrachtinformatie uit je cv wordt verwijderd. 
  
Wil je meer info? 
Bel naar  het gratis nummer 0800 30 700. 
 
https://www.vdab.be/leerkrachtendatabank/leerkrachten.shtml  
 
https://www.vdab.be/leerkrachtendatabank/default.shtml  
 
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/werken-het-
onderwijs/leerkrachtendatabank  
 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerkrachtendatabank  
 

▪     Hebben scholen geldgebrek? 

Het onderwijs heeft  dringend nood aan een doorgedreven professionalisering', schrijft Stijn 
Van Hamme (UGent) in Knack. 'Zouden wij in bijvoorbeeld een woonzorgcentrum aanvaarden 
dat familieleden klusjes moeten opknappen?' 
 

https://www.vdab.be/leerkrachtendatabank/leerkrachten.shtml
https://www.vdab.be/leerkrachtendatabank/default.shtml
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/werken-het-onderwijs/leerkrachtendatabank
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/werken-het-onderwijs/leerkrachtendatabank
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerkrachtendatabank


Onlangs luidden enkele scholen de alarmbel. Wegens gebrek aan werkingsmiddelen zetten zij 
ouders van leerlingen of familieleden van het personeel in om klusjes uit te voeren. Een 
praktijk die in het onderwijs vaak voorkomt. Zo worden zelfs leerkrachten tijdens de 
zomervakantie ingeschakeld om te komen klussen in hun school. 
 
Deze praktijk stemt tot nadenken. Men kan tevreden zijn dat personeelsleden en ouders zich 
betrokken genoeg voelen bij een school om hun vrije tijd (deels) op te offeren - een 
gedachtegang die ook Vlaams minister van Onderwijs Crevits (CD&V) lijkt te volgen. 
Deze belangeloze inzet is dan niet meer dan een teken van diepe verbondenheid en van de wil 
om alles te doen voor de school in kwestie. Bovendien is deze praktijk zo oud als de straat: 
altijd al hebben ouders en personeelsleden zich zo geëngageerd. Dit alles uit bezorgdheid en 
om kinderen in de best mogelijke omstandigheden les te laten volgen. Bovendien past dit 
volledig in het beeld van het onderwijs als een leuke, gezellige wereld. 
Anderzijds moeten we de vraag stellen of we het hier in plaats van over belangeloze inzet niet 
beter hebben over een verregaand amateurisme in het onderwijs. 
Zouden wij in bijvoorbeeld een woonzorgcentrum aanvaarden dat familieleden klusjes moeten 
opknappen? Klaar om een verstopt toilet te ontstoppen? Vandaag gebeurt dit in het 
onderwijs. 
 
Hoe is het mogelijk dat scholen wegens geldgebrek op vrijwilligers rekenen? 
 
Een eenduidig en eenvoudig antwoord ligt niet voor de hand. In bepaalde gevallen zal het 
zonder twijfel kloppen dat budgetten niet correct worden aangewend. Er bestaan zeker 
scholen waar de directie liever investeert in een luxueuze bureaustoel dan in de infrastructuur, 
al is dat eerder uitzonderlijk. 
 
De kern van het probleem ligt bij de nodeloos complexe structuur van het Vlaamse 
onderwijslandschap. De bestaande budgetten moeten verspreid worden over zoveel spelers 
dat er voor de scholen zelf mogelijk te weinig effectief budget overblijft. Alle structuren - van 
koepels tot netten - passeren langs de bron. Aan het einde van de rit blijft hierdoor voor de 
kernparticipanten van het onderwijs - leerkrachten en leerlingen - te weinig geld over. 
 
Het onderwijs heeft dringend nood aan een doorgedreven professionalisering, net zoals de 
zorgsector die jaren geleden doormaakte. 
Enerzijds moet er gesnoeid worden in het aantal structuren. Waarom zouden we niet 
evolueren naar één onderwijsnet? Dit kan gradueel verlopen: eerst alle door de overheid 
georganiseerde netten te fuseren en tot slot door de door levensbeschouwingen opgerichte 
netten hierin te integreren. Op deze manier komt al een pak budget vrij dat rechtstreeks naar 
de scholen kan vloeien. 
Anderzijds kunnen ook de scholengemeenschappen hertekend worden. Schaf bloempot-
functies (inhoudelijk lege functies), die een mooi loon opstrijken, af. Sommige van deze taken 
kunnen immers perfect door de overheid zelf uitgevoerd worden. Opnieuw komt er zo geld vrij 
voor onze scholen. 
 
Een dergelijke ingreep zal uiteraard veel tegenwind krijgen, maar het is aan onze politici om 
moed te tonen en deze doortastende ingrepen door te voeren. Wij zijn het verplicht aan onze 
kinderen. Bron: Stijn Van Hamme (VB),  lesgever aan de UGent in Knack. 
 



SECTOREN 
 

▪     Moet je elke baan aanvaarden? 

De VDAB zal vanaf volgend jaar niet alleen het vorige beroep, maar ook de ‘competenties’ in 
rekening nemen bij een jobaanbieding. Zo’n jobaanbod weigeren, wordt moeilijker.  
De deur naar snellere sancties staat open.  
 
Groot werd er niet over gecommuniceerd, maar in het federaal zomerakkoord voegde de 
regering-Michel ook een kleine, maar niet onbelangrijke zin toe aan de wet. Ten laatste op 1 
januari 2018 wordt de definitie van een ‘gepaste job’ (letterlijk: passende dienstbetrekking) 
voor werkzoekenden uitgebreid naar ‘het beschikken over de vereiste competenties’. Lees: 
een ‘gepaste’ jobaanbieding van de VDAB hoeft niet langer iets te maken hebben met het 
vorige beroep. Door ook de brede competenties mee te rekenen zijn er plots veel méér 
‘gepaste jobs’ voor werklozen. Maar even belangrijk: dat ene zinnetje opent meteen ook de 
deur naar een snellere bestraffing.  
Nu kan een werkzoekende boven de dertig jaar de eerste vijf maanden nog weigeren om een 
job te aanvaarden als het niet in de lijn van zijn of haar vorig beroep ligt. Onder de dertig jaar 
is dat de eerste drie maanden. Maar vanaf 2018 wordt weigeren dus een pak moeilijker, 
aangezien de definitie van ‘vereiste competenties voor de job’ redelijk breed is. ‘Een ex-
werknemer van Ford Genk bleek na onze screening bijvoorbeeld voldoende competenties te 
hebben om in de zorgsector aan de slag te gaan. Of iemand die vroeger in de jeugdbeweging 
zat, kan de competenties hebben om in de jeugdsector te beginnen’, zegt Thomas Pollet, 
woordvoerder van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).  
In Vlaanderen zijn ze in hun nopjes met de beslissing van de federale regering. ‘We drongen 
daar samen met de VDAB al langer op aan’, zegt Pollet. ‘Vandaag is die oude omschrijving 
complete onzin, alsof je nog altijd voor de rest van je leven in één job en één sector werkt’, 
zegt hij. ‘Nu kunnen we de werkzoekenden op een moderne manier aan een job helpen én 
beter en sneller sanctioneren als ze toch niet aan het werk willen.’  
 
Ook bij de VDAB benadrukken ze het belang van die aanpak volgens competentie en talent. ‘Er 
zijn veel mensen die aan de slag kunnen in een nieuwe job zonder dat die aansluit bij hun 
vorige beroep’, zegt woordvoerster Shaireen Aftab. ‘Een leraar heeft bijvoorbeeld 80 procent 
van de competenties van een vertegenwoordiger. Die laatste 20 procent kunnen we met een 
korte bijscholing al aanvullen.’  
De federale regering rekent er ook op dat de maatregel geld in het laatje zal brengen. In de 
begroting van 2018 staat al een opbrengst van 20 miljoen euro ingeschreven door werklozen 
die sneller aan de slag gaan. Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wijst er wel op 
dat de regering daarbij afhankelijk is van het werk van de gewestelijke arbeidsbemiddelings-
organisaties (de Vlaamse VDAB, het Waalse Forem en het Brusselse Actiris). ‘We geven hen 
een belangrijke duw in de rug om beter te activeren en indien nodig te sanctioneren’, klinkt 
het bij Peeters. 
 
Wat is de wet van de passende dienstbetrekking? 
Tot op heden hebben maar weinig onderzoekers aandacht geschonken aan de impact van 
deze wet.  
 



Hierbij het onderzoek van  Sarah Vansteenkiste, postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit 
Economie en Bedrijfswetenschappen. Ze doet onderzoek over loopbanen en het zoekgedrag 
van werklozen.  
 
https://kuleuvenblogt.be/2015/06/02/hoe-we-werklozen-verplichten-te-zoeken-naar-werk-
heeft-grondige-herwerking-nodig/      

 

▪     Winstpremies voortaan mogelijk  

Werknemers kunnen vanaf volgend jaar een flinke eindejaarsbonus meekrijgen. In haar 
Zomerakkoord heeft de regering-Michel een gunstregime vastgelegd waardoor werkgevers 
hun werknemers een winstpremie mogen uitbetalen die kan oplopen tot 16.000 euro. Die 
winstpremie ligt een pak hoger ligt dan nu. Bedrijven zijn vooral tevreden omdat ze alles zelf 
kunnen regelen: zonder al teveel papierwerk en zonder een goedkeuring van de vakbonden. 
We kennen nu ook al een gunstregime voor collectieve loonbonussen. Hier kan het personeel 
pas van genieten als het bedrijf bepaalde doelstellingen heeft gehaald. De bekende cao 90-
bonussen hangen vast op 3.255 euro per werknemer. Met de nieuwe winstpremie zal dat 
bedrag van de bonus tot vijf keer hoger liggen dan nu. 
Volgens de krant De Tijd bedraagt de loonmassa per werknemer gemiddeld 55.307 euro per 
jaar. “Bedrijven zullen tot 30 procent van de loonmassa mogen besteden aan winstpremies”, 
luidt het in De Tijd. Met andere woorden, de winstpremie mag dan bruto zo’n 16.600 euro 
bedragen.  
Als je meer verdient dan het eerder aangehaalde gemiddelde dan zal de winstbonus uiteraard 
ook nog hoger zijn. 
Op winstpremies worden geen personenbelastingen betaalt, dus je zal netto meer overhouden 
dan met de gewone bonus. Volgens De Tijd houdt de werknemer nu 624 euro over wanneer 
het bedrijf 1.000 euro betaalt. Bij een gewone bonus is dat amper 368 euro netto. 
Een bedrijf kan kiezen of de winstpremie bestaat uit een percentage bovenop het loon of een 
vast bedrag voor de werknemers. 
 
De werkgevers reageren alvast positief. “Logisch, want zowel bedrijven als medewerkers 
geloven al langer in een flexibelere verloning”, zegt Frédérique Bruggeman van 
rekruteringsspecialist Robert Half. “Mensen willen graag delen in de winst van het bedrijf, 
terwijl bedrijven hun mensen willen belonen voor de goede resultaten die ze boeken. Dat 
verhoogt de motivatie en zorgt ervoor dat mensen het bedrijf langer trouw blijven. Mooi 
meegenomen in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt en dus toenemende war for talent.” 
Onderzoek van Robert Half toont aan dat bonussen steeds vaker deel uitmaken van een 
modern loonpakket.  
Slechts 13 procent van de Belgische bedrijven is niet van plan om het volgende jaar een bonus 
te geven. Eén op de drie bedrijven, vooral dan de grotere, overweegt zelfs om in de toekomst 
een lager basissalaris te combineren met een hogere prestatiebonus. “Het gaat dan wel om 
nieuwe aanwervingen. Het bestaande loon van een werknemer kan en mag je immers niet 
zomaar verlagen. Maar toekomstige loonsverhogingen zouden daar wel voor in aanmerking 
kunnen komen.” 
 
Ondernemersorganisatie Unizo is wel enthousiast over de nieuwe maatregel. Unizo-topman 
Karel Van Eetvelt verwacht dat heel wat KMO’s de winstpremie handig zullen gebruiken om 
hun werknemers te motiveren. 

https://kuleuvenblogt.be/2015/06/02/hoe-we-werklozen-verplichten-te-zoeken-naar-werk-heeft-grondige-herwerking-nodig/
https://kuleuvenblogt.be/2015/06/02/hoe-we-werklozen-verplichten-te-zoeken-naar-werk-heeft-grondige-herwerking-nodig/


De vakbonden spreken van  een “sluipende drooglegging van de sociale zekerheid”. Die wordt 
namelijk gefinancierd via brutolonen en de vakbonden verdenken de regering ervan dat zij er 
alles aan doet om “brutolonen om te zetten in voordelen waarop geen of minder bijdragen en 
belastingen verschuldigd zijn”. 
Om dezelfde reden hekelden ze ook al de beslissingen rond flexi-jobs en het inruilen van 
bedrijfswagens voor cash. 
 
Verder denkt de liberale vakbond  dat de winstpremie ervoor zal zorgen dat er geen bruto 
loonsverhogingen meer zullen toegekend worden. “Bedrijven zullen wachten op eventuele 
winst, om dan de werknemers een premie te geven zonder daarop socialezekerheidsbijdragen 
te betalen”, zegt de vakbond. 
 
De vakbond ABVV is niet verrast door de maatregel: ‘Dit is nog maar eens het bewijs dat deze 
regering gewoon de eisen van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) doorvoert’, 
wordt daar gezegd. 
 
Al wil de regering naar eigen zeggen vermijden dat de sociale zekerheid inkomsten misloopt. In 
de uiteindelijke wetteksten zouden bepalingen komen die de verschuiving van bestaand loon 
naar bonussen verbieden. Maar dat lijkt de ongerustheid van de bonden niet te sussen 
 
Volgens vicepremier Alexander De Croo van Open VLD zal het niet zo’n vaart lopen en zal de 
regering er streng op toezien dat bedrijven geen verschuiving doorvoeren van het brutoloon 
naar de fiscaal aantrekkelijke winstpremie.  Bron: Het Nieuwsblad 
 

▪      Knelpuntberoepen  

Technische jobs blijven de knelpuntberoepenlijst in ons land domineren. Positief aan die trend 
is dat je natuurlijk je droomjob snel beet hebt.   
 
Uit een peiling van hr-dienstverlener ManPowerGroup bij 751 bedrijven eind vorig jaar blijkt 
dat 1 op de 3 Vlaamse werkgevers zijn vacatures maar moeilijk ingevuld krijgt. Vooral 
geschoolde arbeiders, IT'ers en technische profielen zijn schaars op de arbeidsmarkt.   
 
Tekort aan technische profielen 
Die laatste conclusie is op zich weinig verrassend: technische beroepen domineren al langer de 
Belgische knelpuntenberoepenlijst. Dat ligt soms aan de kleine instroom van afgestudeerden, 
maar ook aan het feit dat kandidaten onvoldoende gespecialiseerd zijn. De technologische 
revolutie doet deze jobs  - denk aan klassiek bandwerk - inhoudelijk evolueren: de 
verantwoordelijkheden breiden uit en een specialisatie of bijscholing zijn dan ook steeds vaker 
vereist.  
 
Gaan we hier iets dieper op in, dan zien we vooral tekorten in de bouw, in IT en in de sector 
techniek en onderhoud.  
 
De bouwsector: je zit er gebeiteld 
In de bouw zijn het vooral de uitdagende werkomstandigheden - hoogtes, winterweer ... - die 
afschrikken. De troeven van de sector komen helaas te weinig aan bod. Om te beginnen is er 
de werkzekerheid: de vraag naar werfleiders, metselaars, schrijnwerkers en dakwerkers is 

https://www.vacature.com/nl-be/jobs-in-Techniek+en+Productie/functiegroep?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=deze-technische-knelpuntberoepen-garanderen-je-meteen-een-job&utm_campaign=content
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groter dan ooit. 
 
Daarnaast is je werkomgeving gevarieerd: je kan aan de slag in de afbraak, woning-, industrie- 
of renovatiebouw. Van lente en zomer kan je in de openlucht volop genieten, guur winterweer 
ontloop je dankzij het bouwverlof.  
 
Ontdek alle vacatures in de bouwsector.  
 
Touwtrekken om technisch talent  
Om onze industrieën en huishoudens draaiende te houden, zijn elektrische toestellen en 
machines broodnodig. Om die apparaten te ontwikkelen en onderhouden, zijn technici en 
mecaniciens al even onmisbaar. Met een bachelor mechanica of elektromechanica kan je dan 
ook terecht in verschillende domeinen: als onderhoudstechnieker garandeer je een 
gestroomlijnde productie, als servicetechnieker ken je elk deeltje van de machine. Als 
elektricien is spanning in je job gegarandeerd.  
 
Ontdek alle vacatures in techniek en productie.   
 
Straffe IT-specialisten gezocht 
Menig hr-verantwoordelijke kwam de webpagina al eens tegen. IT-specialisten zijn dan ook 
gegeerd wild op de arbeidsmarkt. Ook als analist, webdeveloper of grafisch designer heb je de 
vacatures voor het kiezen. Onder invloed van de digitalisering breiden functies ook verder uit 
en komen er nieuwe jobs bij: zo zijn er al die hun boterham verdienen als 'ethisch hacker'.  
Bron: hln  
 
https://www.vacature.com/nl-be/nieuwe-jobalert  

 

▪     Transportsector zoekt chauffeurs 

De transportsector worstelt met een tekort aan vrachtwagenchauffeurs.  
Er is ook behoefte aan een betere opleidingen en een hoger loon. 
De Vlaamse transportbedrijven trokken onlangs  aan de alarmbel. Ze vinden niet voldoende 
geschikte kandidaten om de toegenomen vraag naar chauffeurs in te vullen. Het aantal 
vacatures steeg de voorbije maanden met meer dan 80 procent tot meer dan 8.000 vacatures 
bij de VDAB.  
Maar er zijn te weinig mensen geïnteresseerd in het beroep, klaagde de werkgeversorganisatie 
Febetra. Ze wees op het slechte imago van de sector, de onregelmatige uren en de files. 
 
Vrachtwagenchauffeur is al langer dan vandaag een knelpuntberoep door de vergrijzing van 
het Belgische chauffeursbestand en een gebrek aan instroom van jongeren.  
Nu ook goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa afhaken en de economie aantrekt, wordt 
het tekort aan chauffeurs problematisch.  
 
Lang was het voor werkgevers een interessante en vooral winstgevende mogelijkheid: Poolse, 
Roemeens of Slovaakse chauffeurs kwamen hier voor onze bedrijven rijden tegen lonen ver 
onder onze wettelijke minima. Op de extra onkostenvergoedingen hoefden ze geen 
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belastingen of socialezekerheidsbijdragen te betalen, en dus waren ze veel goedkoper. 
Constructies met postbusbedrijven in Oost-Europa maakten deze misbruiken mogelijk.  
Intussen vergrijsde het Belgische chauffeursbestand en stokte de instroom van jonge mensen. 
Want terwijl de bedrijven tevreden hun hogere winsten telden - al is aan de sociale dumping in 
de vervoerssector ook de toenemende druk van klanten om de transportprijzen laag te 
houden schuldig - verloor het beroep zijn charme en aantrekkingskracht.  
 
Belgische chauffeurs werden bijna uitsluitend ingezet op korte binnenlandse trajecten, of tot 
net over de grens. Maar wie jong is en zich aangetrokken voelt tot het beroep van chauffeur, 
verlangt naar vrijheid en avontuur en wil ook graag een stukje van de wereld zien. In de plaats 
daarvan moesten ze concurreren met veel te goedkope arbeidskrachten en kregen ze het 
minst aantrekkelijke werk.  
 
Nu haken ook de Oost-Europese chauffeurs af, klagen de werkgevers. Ook dat was te 
verwachten. In Oost-Europa is de voorbije jaren ook vooruitgang geboekt en zijn de lonen en 
arbeidsvoorwaarden gelukkig verbeterd. Poolse chauffeurs die voor een binnenlands bedrijf 
werken, kunnen tegenwoordig zo goed als hetzelfde verdienen als Belgische collega's. De 
sociale dumping waar bedrijven de voorbije jaren van hebben geprofiteerd, komt nu als een 
boemerang terug. 
Met andere woorden, het chauffeurstekort zat er al een tijdje aan te komen en zowel overheid 
als werkgevers als vakbonden zullen het nodige moeten doen om dit aan te pakken. De 
overheid zou de subsidies die ze ter beschikking stelt van bedrijven voor specifieke 
jongereninitiatieven, voor een langere periode dan één jaar moeten garanderen, en liefst ook 
uitbreiden. Ook gerichte campagnes kunnen een hefboom zijn. Het Sociaal Fonds doet dat al, 
door met ingerichte vrachtwagens scholen af te schuimen. Maar het is niet voldoende.  
Ook vragen wij een ruimer aanbod van scholen die de opleiding tot vrachtwagenchauffeur 
aanbieden. Dit is nu slechts één per provincie. Maar veel leerlingen kiezen een opleiding in 
functie van het aanbod in hun buurt. Ook een aanbod van duaal leren, dat opleiding en 
werken combineert, kan voor deze doelgroep aantrekkelijk zijn.  
Werkgevers zagen de voorbije jaren evenmin de hoogdringendheid om maatregelen te nemen 
die het beroep van chauffeur opnieuw aantrekkelijk zouden kunnen maken.  
Een betere verloning zou meer mensen kunnen doen kiezen voor de job. Jammer genoeg 
proberen de werkgevers de lonen te verlagen, het omgekeerde van wat nodig is. 
Het zal ook  iets meer daadkracht van onze overheid vergen om de stilaan onontwarbare 
verkeersknoop op onze Vlaamse wegen te ontwarren. Het dagelijkse tijdverlies in files vormt 
een gigantische economische kostenpost voor werkgevers, en een brok frustratie voor 
werknemers.  
Een groot deel van het goederentransport over de weg vertrekt in de Antwerpse Haven. Ook 
daar trok men aan de alarmbel. Een experiment met de nachtelijke opening van 
containerterminals, die het mogelijk zou maken vrachtwagenverkeer buiten de spitsuren te 
houden, dreigt te mislukken. 
Het is helaas niet het eerste experiment, en we zien hoe ook dit opnieuw een gemiste kans 
dreigt te worden. Om dit een kans op slagen te geven is het belangrijk alle schakels in de 
complexe logistieke keten te betrekken en samen te bekijken hoe elkeen, zowel bedrijven als 
werknemers, erbij gebaat zijn. Hiertoe is dringend overleg met alle partners nodig.  
Toch zal het allerbelangrijkste om de charme van het beroep van vrachtwagenchauffeur terug 
te brengen, een eerlijke en menselijke sector zijn. Hiertoe zullen de transportbedrijven zelf 
hun imago moeten oppoetsen. Bedrijven, chauffeurs, klanten en consumenten zullen 
uiteindelijk allemaal baat hebben bij een eerlijke vervoerssector. 



Maar langs de andere kant wordt het beroep van trucker bedreigd door de  technologische 
evolutie die er zal komen. 
Elon Musk van Tesla liet eerder al weten dat zijn bedrijf nadenkt over een elektrische truck.  
En uit de laatste berichtgeving blijkt dat het voertuig ook zelfrijdend zal zijn. 
 
Tesla probeert momenteel goedkeuring te krijgen voor testen op de weg. 
Het gaat om een semi-truck, een zogenaamde 'trekker', die zo verschillende cargowagens kan 
vervoeren. Musk liet eerder al verstaan dat het aan zo'n voertuig werkt en dat er in september 
meer details volgen, maar zei toen nog niet dat het voertuig ook zelfrijdend zou zijn. 
Musk zelf zou in het verleden al hebben gezegd dat hij niet zeker is of zo'n truck haalbaar is.  
Zo moet een vrachtwagen lange afstanden kunnen uitvoeren, maar hoe meer batterij het 
voertuig nodig heeft, hoe zwaarder en minder ruimte voor de cargo zelf. 
 
Ondertussen worden de batterijen steeds krachtiger en kleiner zodat toch aan een zelfrijdende 
truck wordt gewerkt. En dat betekent: minder vrachtwagenbestuurders nodig in de toekomst. 
 

VARIA 

 

▪     Wat verandert er in September?  

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

•    Meer controle op illegale vermogens 
 
Vanaf 1 september krijgt de Belgische fiscus inzage in de opbrengsten en saldi van hun 
buitenlandse rekeningen, verzekeringscontracten en beleggingsvehikels. Tot dusver werd 
alleen info uitgewisseld op verzoek van de fiscus. Nu krijgt de fiscale administratie die 
gegevens automatisch.  
Velen vrezen voor gerechtelijke vervolging, omdat ze niet over voldoende bewijzen beschikken 
over de herkomst van hun vermogen. Banken houden die informatie slechts tien jaar bij. 
Vermogende Belgen die hun geld in een belastingparadijs zoals Luxemburg hebben 
geparkeerd, zijn bezorgd. De fiscus moet meer en betere controles doen voor illegaal 
verdiende vermogens. 
  

• Pleegouders krijgen statuut 

Na twintig jaar is er een statuut voor pleegouders in België. Het statuut, dat vanaf 1 september 
van kracht wordt, legt de rechten en plichten van de pleegouders vast en maakt duidelijke 
afspraken tussen de ouders en pleegouders mogelijk. Het moet meer mensen overtuigen hun 
huis open te stellen voor kwetsbare kinderen. 
Pleegzorg heeft, in tegenstelling tot adoptie, een tijdelijk karakter. Pleegouders zorgen voor de 
huisvesting, de behandeling, de opvoeding en het onderwijs van het pleegkind, maar de 
natuurlijke ouders blijven het ouderlijk gezag uitoefenen (tenzij ze daaruit zijn ontzet). Dankzij 
het statuut krijgen pleegouders vanaf het ogenblik dat een pleegkind bij hen komt wonen het 



recht om alle dagdagelijkse beslissingen te nemen, zoals de haarsnit of inentingen van hun 
pleegkind, of beslissingen over dringende medische ingrepen. De belangrijke beslissingen zoals 
de keuzes omtrent school, levensbeschouwing en zware medische ingrepen worden nog 
steeds genomen door de ouders, tenzij ze die expliciet delegeren aan de pleegouders. 
Voortaan krijgt ook iedere partij, dus ook de pleegouders, het recht om bij de familierechter 
beslissingen aan te kaarten. Pleegouders krijgen voorts een recht op contact met het kind dat 
terug naar de ouders gaat, wanneer het kind minstens een jaar in het pleeggezin is 
opgegroeid.  
In Vlaanderen stonden vorig jaar 4.717 pleeggezinnen open voor 6.507 pleegkinderen, zo blijkt 
uit cijfers van Pleegzorg Vlaanderen. 
 

• Dienstencheques voor mama’s 

Zelfstandige mama's moeten gratis dienstencheques niet meer formeel aanvragen 
Vrouwelijke zelfstandigen die net bevallen zijn, hoeven voortaan niet meer zelf een aanvraag 
in te dienen voor hun 105 gratis dienstencheques. Het sociaal verzekeringsfonds zal zelf bij de 
jonge mama's polsen of ze de dienstencheques willen krijgen. 
Sinds 2016 heeft een zelfstandige vrouw die bevalt, recht op 105 dienstencheques voor hulp in 
het huishouden. Uit cijfers bleek echter dat 12,5 procent van de zelfstandige moeders er geen 
beroep op deed. Ofwel wilden ze de cheques niet, ofwel kenden ze de maatregel niet. Vanaf 1 
september moet het sociaal verzekeringsfonds op eigen initiatief contact opnemen met de 
kersverse mama. Indien de zelfstandige bevestigt dat ze de dienstencheques wil krijgen, moet 
ze het fonds dan de nodige documenten bezorgen. 
 

• Groene lening in Brussel ook voor zonnepanelen 

In het Brussels hoofdstedelijk gewest kan je vanaf september de groene lening ook gebruiken 
voor investeringen in hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, een warmtepomp of een 
zonneboiler.  
Met de Brusselse groene lening kan je energiebesparende ingrepen laten uitvoeren in je 
woning, tegen een rentevoet van 0 tot 2 procent. Je kan ze al langer aanvragen voor 
bijvoorbeeld isolatie, superisolerende beglazing of meer efficiënte verwarming. De werken 
moeten worden uitgevoerd door een erkend aannemer. Ook in Vlaanderen kan je een groene 
lening aangaan voor energiebesparende ingrepen. 
 

• Verbruikstests 

Vanaf 1 september worden nieuwe wagens onderworpen aan uitgebreidere tests om hun 
CO2-uitstoot en brandstofverbruik te meten. Dat moet leiden tot realistischere - meestal 
hogere - waardes. Aan de verkeersbelasting, die wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot, 
verandert er voorlopig niets.  

 

• Hospitalisatiepolissen DKV fors duurder 

Verzekeraar DKV, de Belgische marktleider, verhoogt vanaf september de premies voor zijn 
hospitalisatieverzekeringen. Dat gebeurt op vraag van de Nationale Bank.  
De hospitalisatiepolissen die DKV vóór 2000 op de markt bracht worden 9 procent duurder. 
Voor de contracten die tussen 2000 en 2015 werden afgesloten, komt er 5,5 procent bij. 'Dit 
komt neer op een gemiddelde stijging met 13,80 euro voor een kind (tot 19 jaar) en met 44,30 
euro voor een volwassene (vanaf 20 jaar)', zegt DKV. 
Vanaf september 2018 legt de Nationale Bank bijkomende jaarlijkse verhogingen op van 1 tot 
1,6 procent. De NBB heeft de bevoegdheid om eenzijdige premieverhogingen op te leggen als 



blijkt dat tarieven verlieslatend zijn. Volgens De Tijd moeten de premieverhogingen bij DKV 
een tekort van 15 miljoen euro overbruggen. De verzekeraar wijt het tekort aan een 'sterke 
stijging van de ziekenhuiskosten'. 
 

• Inkomensgarantie voor Ouderen pas na tien jaar verblijf 

De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO), een uitkering voor 65-plussers die niet over 
voldoende financiële middelen beschikken, wordt alleen nog uitgereikt aan mensen die 
minstens tien jaar in België hebben verbleven, waarvan zeker vijf jaar zonder onderbreking. 
Dat heeft minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) beslist. De maatregel moet 
voorkomen dat iemand zich enkel in ons land vestigt om van onze sociale voordelen te 
genieten.  
"We zagen dat mensen hun ouders lieten overkomen via gezinshereniging om ze onmiddellijk 
een IGO-uitkering te laten ontvangen", zei N-VA-Kamerlid Jan Spooren eerder. Volgens hem 
zouden meer dan 1.600 ouderen zonder Belgisch paspoort een IGO ontvangen. 
In totaal krijgen ongeveer 105.000 mensen een Inkomensgarantie voor Ouderen. Wie niet in 
aanmerking komt voor een IGO, heeft wel recht op een leefloon. Maar dat ligt lager. De 
maatregel zou volgens Spooren dit jaar een besparing van 2 miljoen euro opleveren. Tegen 
2021 loopt dat bedrag op tot 9 miljoen. 
 

• Verschillende uitkeringen worden opgetrokken 

Vanaf 1 september worden verschillende uitkeringen verhoogd. Onder meer het leefloon, het 
minimumpensioen, de laagste werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen voor 
gehandicapten worden opgetrokken.  
Het leefloon zal stijgen met 0,9 procent. Voor samenwonenden komt de verhoging neer op 5 
euro extra per maand (naar 583,47 euro), voor alleenstaanden op een kleine 8 euro (naar 
875,21 euro). Leefloners met gezinslast zien het bedrag stijgen van 1.156,53 euro tot 1.166,94 
euro. 
Ook de minimumpensioenen stijgen. Voor een alleenstaande met een volledige loopbaan zal 
het minimumpensioen voortaan 1.212,45 euro bedragen. Voor een zelfstandige betekent dat 
een verhoging van meer dan 150 euro per maand sinds eind 2014; voor een werknemer een 
verhoging van bijna 90 euro per maand. 
De pensioenen die ten vroegste zijn ingegaan op 1 januari 1995 en ten laatste op 1 december 
2004 zullen worden verhoogd met 1 procent, terwijl de pensioenen die in 2012 zijn ingegaan 
met 2 procent toenemen. 
Daarnaast zullen de bedragen van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) met 0,9 procent 
stijgen. Concreet zal het barema voor een samenwonende overgaan van 701,72 euro naar 
708,03 euro en voor een alleenstaande van 1.052,58 euro naar 1.062,05 euro. 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar zullen ook de laagste werkloosheidsuitkeringen 
worden opgetrokken: met 3,5 procent voor gezinshoofden, met 2 procent voor alleenstaanden 
en met 1 procent voor samenwonenden.  
Idem voor de inschakelingsuitkeringen, die met bijna 25 euro per maand zullen worden 
opgetrokken tot het leefloon. 
Ook de uitkeringen voor gehandicapten en invaliden gaan omhoog. De bijstandsuitkering voor 
personen met een handicap gaat met 2,9 procent omhoog en wordt op die manier 
opgetrokken tot op het niveau van het leefloon. Bovendien kunnen de invaliden rekenen op 
een nieuwe inhaalbeweging voor hun vakantiegeld, met 110 euro voor gezinshoofden en 52 
euro voor de anderen. 
 

• Geen plastic wegwerpzakjes meer aan kassa's in Brussel 



Vanaf 1 september mogen handelaars in Brussel geen plastic wegwerpzakjes meer aanbieden 
aan de kassa. Het verbod vloeit voort uit een Europese richtlijn en moet consumenten 
aanzetten om milieuvriendelijkere alternatieven te gebruiken, zoals herbruikbare tassen.  
Het verbod op wegwerpbare kassazakjes geldt voor alle handelaars in Brussel, gaande van 
supermarkten en kruidenierszaken, over nachtwinkels, tot frietkoten en marktkramen. Ook in 
kledingwinkels en andere niet-voedingszaken worden de wegwerpzakjes taboe. 
De maatregel betekent nog niet het einde van alle plastic zakjes in de Brusselse winkels. Zakjes 
om bijvoorbeeld fruit en groenten te verpakken, of voedingswaren die kunnen lekken, blijven 
tot 1 september 2018 toegelaten. Handelaars mogen ook hun voorraad wegwerpzakjes aan de 
kassa nog tot eind november dit jaar wegwerken.  
Wallonië verbood eind vorig jaar al de plastic zakjes voor eenmalig verbruik aan de kassa. 
Sinds maart dit jaar zijn in de Waalse supermarkten ook geen dunne plastic zakjes meer te 
vinden om fruit en groenten te verpakken. 
In Vlaanderen is bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) voorstander van een totaalverbod, 
maar ze vond er nog geen meerderheid voor. 

 

▪     Solliciteren voor afgestudeerden 

Ben je pas afgestudeerd en wil je graag zo snel mogelijk een leuke job vinden? Joke Bosch is 
jobcoach bij VDAB en begeleidt al jaren jongeren in hun zoektocht naar werk. We vroegen 
haar welke de meest voorkomende valkuilen zijn bij het vinden van een eerste job en hoe je ze 
kan vermijden. Over lukraak solliciteren, ervaring en geduld. 
 
Valkuil 1: lukraak solliciteren 
 
Joke: “Heel wat jongeren willen graag snel aan de slag en reageren daarom op zoveel mogelijk 
vacatures. Dat is begrijpelijk, maar het levert niet veel op. Het is belangrijk om gericht te 
solliciteren en enkel te reageren op vacatures die je echt wil en kan. Op die manier is de kans 
groter dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek.” 
 
Lees verder via:  
https://www.vdab.be/magezine/08-2017/jong  
  

▪     Werkloos en studeren  

Heb je geen diploma secundair of hoger onderwijs behaald en wil je graag een tweede kans? 
Het is nog niet te laat. Dankzij een samenwerking van VDAB met het onderwijs kan je voltijds 
studeren zonder dat je je werkloosheidsuitkering verliest. Annemie: “Toen ik werkloos werd, 
volgde ik een graduaat bouw. Een geluk bij een ongeluk.” 
Benijd je de duizenden studenten die binnenkort weer vol goede moed aan een nieuw 
academiejaar beginnen? Dan is de formule die VDAB aanbiedt misschien iets voor jou. 
Wat houdt deze formule in? 
Als je werkloos bent en geen diploma secundair of hoger onderwijs hebt, kan je via VDAB 
voltijds gaan studeren. Tijdens je studie, geniet je van een aantal interessante voordelen. 

https://www.vdab.be/magezine/08-2017/jong


• Je behoudt je werkloosheidsuitkering. 

• Je inschrijvingsgeld en leermateriaal worden terugbetaald. 

• Je komt in aanmerking voor vergoedingen, zoals een verplaatsings- of 

kinderopvangvergoeding. 

Over welke studies gaat het?  Op deze site vind je een overzicht van de studies  

Lees verder via:  
 
https://www.vdab.be/magezine/08-2017/studeren   

 

▪     Werken voor de EU 

De EU biedt meerdere mogelijkheden voor werkgelegenheid. 
 
De EU-instellingen hebben ruim 40.000 mensen uit de 28 EU-landen in dienst. Het Europees 
Bureau voor personeelsselectie (EPSO) organiseert examens (vergelijkende onderzoeken). De 
EU neemt mensen vast, tijdelijk en op contractbasis aan, zij biedt stageplaatsen aan en 
onderhoudt databases van deskundigen. 
Iedereen die voor de EU wil werken, krijgt eerst met het Europees Bureau voor 
personeelsselectie (EPSO) te maken. Op de EPSO-website wordt het selectieproces uitgelegd 
en vindt u advies over hoe u zich kunt voorbereiden op examens. 
 
Werving van vast personeel 
EPSO organiseert examens om vaste werknemers te selecteren. Deze examens of 
vergelijkende onderzoeken bestaan uit een reeks testen en een assessment, om de beste 
mensen te vinden. Elk jaar zijn er examens voor administrateurs, tolken, vertalers, assistenten 
en andere personeelscategorieën. 
EPSO selecteert personeel voor alle EU-instellingen. 
In welke instelling u ook geïnteresseerd bent, de selectieprocedure en het type contract zijn 
gelijk. 
 
Er zijn twee groepen vast aangestelde werknemers: administrateurs en assistenten. 
 
Administrateurs (AD) 
Typische taken voor administrateurs zijn beleidsontwikkeling, controle op de uitvoering van 
EU-recht, of analyse en advies. Om deel te kunnen nemen aan een examen voor 
administrateurs, moet u een universitaire opleiding van ten minste drie jaar hebben afgerond. 
 
Assistenten (AST) 
Assistenten hebben ondersteunende taken en zijn onmisbaar voor het interne beheer van de 
instellingen. Om deel te kunnen nemen aan een examen voor assistenten, moet u ten minste 
de middelbare school hebben afgerond. 
 
Andere selectieprocedures 
 

file:///D:/Profiles/BPEIRS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/vdab.be/opleidingen/erkende-studies
https://www.vdab.be/magezine/08-2017/studeren
https://epso.europa.eu/home_nl
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https://epso.europa.eu/how-to-apply_nl
https://epso.europa.eu/how-to-apply_nl


Arbeidscontractanten 
De EU neemt mensen op contractbasis aan voor specifieke uitvoerende of administratieve 
taken. Deze contracten lopen meestal 6-12 maanden. 
 
Tijdelijk personeel 
Tijdelijke werknemers worden aangesteld voor specialistische of tijdelijke taken. Deze 
contracten hebben een looptijd van maximaal 6 jaar. Vacatures vindt u op de website van 
EPSO en op de websites van de EU-instellingen en -agentschappen. 
 
Uitzendkrachten 
Sommige instellingen maken voor maximaal 6 maanden gebruik van uitzendkrachten, vooral 
voor secretariaatswerk. In dat geval verzorgt het uitzendbureau de selectie. 
 
Stages 
Zeven instellingen bieden stages van drie tot vijf maanden aan. Stagiairs kunnen studenten, 
universitair afgestudeerden of linguïsten zijn. Hun werk is vergelijkbaar met dat van vast 
aangestelde administrateurs met een lage rang. De selectie gebeurt door de instellingen zelf, 
niet door EPSO. 
 
Alle info via: 
 
https://europa.eu/european-union/about-eu/working_nl  
 

▪      Naar je werk fietsen  

Het zomert. Ideaal om je wagen wat rust te gunnen en met je fiets naar het werk te gaan. 
Leuk, maar soms ook gevaarlijk en frustrerend. Vooral als je met je tweewieler een stad 
doorkruist. Met deze vijf tips kom je ondanks de drukte veilig en ontspannen op je 
bestemming aan. 
 
Tip 1: fris je kennis van de wegcode op, en hou je aan de regels 
Voor je je fiets van stal haalt, neem je best even de tijd om je kennis van de wegcode op te 
frissen. Weet je bijvoorbeeld waar en wanneer je als fietser voorrang hebt, en wanneer niet? 
Mag je soms door het rood fietsen? En moet je verplicht een helm op?  
Spijker je kennis in sneltempo bij: 

 
Lees verder via:  
 
https://www.vdab.be/magezine/08-2017/fiets    
 
https://www.n-va.be/nieuws/lokale-fietsinvesteringen-tot-honderd-procent-gesubsidieerd 
 
https://www.biketowork.be/nl/werknemers  
 
http://www.fietsersbond.be/fietsvergoeding  
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BOEKEN 
 

▪     Ongelijkheid, wat kunnen we er aan doen? 

Voor tal van politici, filosofen en economen is de toenemende inkomensongelijkheid tussen de 
burgers een van de grootste maatschappelijke problemen van onze tijd. De steeds groter 
wordende verschillen tussen rijk en arm zouden een impact hebben op de gezondheid, de 
criminaliteit, de scholing, de sociale mobiliteit, de sociale cohesie, het onderling vertrouwen, 
de politieke betrokkenheid en zelfs op tienerzwangerschappen. In landen met een grotere 
inkomensongelijkheid hebben armere mensen moeilijker toegang tot allerlei voorzieningen 
met alle nadelige gevolgen vandien. Deze problematiek werd uitvoerig beschreven door de 
Franse econoom Thomas Piketty in zijn boek Kapitaal in de 21-ste eeuw. Die haalde veel van 
zijn argumentatie bij de Britse econoom Anthony Atkinson die verbonden is aan de universiteit 
van Oxford en de London School of Economics en samenwerkte met Joseph Stiglitz. Hij verricht 
al jarenlang onderzoek naar de effecten van armoede en ongelijkheid en publiceerde dit jaar 
het boek Inequality. What Can Be Done? dat onlangs verscheen in een Nederlandse vertaling 
onder de titel Ongelijkheid. Wat kunnen we eraan doen?. 
Anthony Atkinson wijst erop dat de ongelijkheid in Europa in de decennia na de oorlog werd 
teruggedrongen maar dat die terug en fors toenam in de jaren tachtig. Hij is ervan overtuigd 
dat de politiek van na de oorlog als richtsnoer kan dienen ‘om beleidsmaatregelen voor de 
toekomst te nemen’. Daarbij poneert de auteur vijftien concrete voorstellen en lanceert hij vijf 
algemenere ideeën om de kloof tussen rijk en arm te dichten. Zijn doel, zo schrijft hij, is niet te 
komen tot een volledige gelijkheid, maar wel om de ongelijkheid terug te dringen tot een lager 
niveau dan dat van vandaag. Daarmee neemt Atkinson afstand van diegenen die niet alleen 
pleiten voor een gelijkheid van kansen, maar ook voor een gelijkheid van uitkomsten, al plaatst 
hij toch vraagtekens bij de ‘uitkomsten’ die we vandaag kennen. Zo kunnen diegenen die 
vandaag profiteren van ongelijke uitkomsten hun oneerlijk voordeel overdragen op hun 
kinderen. ‘Ongelijke uitkomsten bij de huidige generatie zijn de bron van oneerlijke voordelen 
voor de volgende generatie,’ schrijft Atkinson. In elk geval pleit de auteur voor een veel 
grotere impact van de overheid in het herverdelingsproces. 
Daarbij richt hij zich vooral op de topinkomens. Die namen vanaf de jaren tachtig toe door de 
verlaging van de belastingen op de hoogste inkomensschijven. De groeiende ongelijkheid 
vloeit volgens hem ook voort uit de bezuinigingen op de sociale zekerheid, de toename van de 
werkloosheid, de globalisering, de technologische veranderingen, de groei van financiële 
diensten, de zwakkere positie van de vakbonden en het terugschroeven van het beleid van 
nivellering inzake belastingen en uitkeringen van de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Om 
het tij te keren doet Atkinson een reeks heel concrete voorstellen. 
 
Werkloosheid is een belangrijke factor in inkomensongelijkheid en de auteur gaat hier volledig 
de Keynesiaanse toer op. Daarbij denkt hij aan banen in de kinderopvang, kleuteronderwijs, 
scholen, jeugdzorg, de gezondheidszorg, zorg voor ouderen, maaltijdbezorgdiensten, 
bibliotheken en ondersteunende diensten bij de politie. Alleen hebben we eind jaren 70 van 
de vorige eeuw vastgesteld dat het kunstmatig scheppen van overheidsbanen handenvol geld 
kost, de overheidsschuld doet oplopen en niet altijd de meest efficiënte zijn. Het risico bestaat 
ook dat daardoor private werkgelegenheid verdrongen wordt zodat het probleem zich 
verplaatst. Ook zijn voorstel om te komen tot een ‘nationaal loonbeleid’ dat niet louter 
gebaseerd is op de vrije markt (maar mee bepaald wordt door de hiervoor geschetste 



sociaaleconomische raad) lijkt me een gevaarlijk pad en kan leiden tot delokalisaties van 
bedrijven naar landen met lagere lonen, dus met meer werkloosheid tot gevolg. 
Ook inzake belastingen doet Atkinson een hele reeks verregaande voorstellen teneinde de 
inkomensongelijkheid te verminderen. Zo pleit de auteur voor ‘een progressieve structuur van 
de persoonlijke inkomstenbelasting: een voorkeursbehandeling van arbeidsinkomen, radicale 
hervormingen van successierechten, modernisering van de onroerende zaakbelasting, (in het 
Verenigd Koninkrijk de Council Tax), herinvoering van een vorm van jaarlijkse 
vermogensbelasting, en wereldwijde belastingheffing.’ Zo moet volgens hem het hoogste 
belastingstarief (in het VK) opnieuw verhogen naar 65 procent en moet de heffingsgrondslag 
verbreed worden. Al houdt Atkinson een slag om de arm voor die rijken van de bovenste 1 
procent die via ondernemingsinspanningen zorgen voor meer werkgelegenheid voor anderen. 
‘Dit zou een lager belastingtarief rechtvaardigen,’ aldus de auteur. Dat laatste klinkt goed en 
kan inderdaad een stimulans betekenen voor meer werkgelegenheid en een verbreding van de 
heffingsgrond, al wordt niet duidelijk hoe dit kan worden vastgesteld en berekend. Zoals bij 
andere voorstellen rekent de auteur hier waarschijnlijk op een grotere overheidscontrole. 
Verder stelt Atkinson voor om erfenissen en schenkingen te belasten onder een progressieve 
levenslange belasting op kapitaalinkomen. 
  
Atkinson bepleit ook een vernieuwing van de sociale 
zekerheid met hogere uitkeringen, meer kinderbijslag 
en een verhoging van de middelen door nationale 
staten voor ontwikkelingshulp tot 1 procent van hun 
BNI (al toonde Dambisa Moyo in haar boek 
Doodlopende hulp aan dat dit geen zoden aan de dijk 
brengt en zelfs eerder contraproductief werkt). Hij is er 
van overtuigd dat al deze en nog andere van zijn 
voorstellen kunnen bijdragen tot minder economische 
ongelijkheid die hij inconsistent noemt met de notie van 
een goede samenleving. In elk geval weigert de auteur 
zich neer te leggen bij het feit dat ongelijkheid 
onvermijdelijk zou zijn, al vergt dit wel een moedig 
politiek leiderschap.  
Ongelijkheid is een interessant boek, al is het maar 
omdat de auteur zijn nek durft uit te steken en heel 
concrete voorstellen doet. Of ze allemaal haalbaar zijn 
is heel onzeker. De lezer kan ook best het boek Ongelijk 
maar fair van professor Marc De Vos lezen als 
tegengewicht. Op sommige punten, zoals de hoge 
bonussen voor de bankdirecteurs, zullen de twee 
auteurs elkaar misschien wel kunnen vinden. Maar De 
Vos is op tal van terreinen wel een stuk realistischer.  

  
 

Anthony Atkinson, Ongelijkheid. 
Wat kunnen we eraan doen? 

Uitgeverij Polis, 2015 
Recensie door Dirk Verhofstadt 

 

 

▪     Ongelijkheid in het (Nederlands) onderwijs  

Ongelijkheid is een ongemakkelijk onderwerp. En ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs 
misschien nog wel ongemakkelijker. Want hoezo in Nederland? Kijk naar andere landen. Daar 
is de onderwijsongelijkheid toch veel erger? 



Helaas is dat niet zo. Het welvarende Nederland heeft een flink probleem met kinderen van 
laagopgeleide ouders, van welke afkomst dan ook. En nu kachelen we zelfs achteruit. 
Kijk maar naar de volgende ongemakkelijke feiten die de Inspectie van het Onderwijs 
constateert in haar vandaag uitgekomen rapport ‘De staat van het onderwijs.’ 
 
1. Kinderen van laagopgeleide ouders maken in Nederland in toenemende mate minder kans 

om hoog in het Nederlandse onderwijs te eindigen dan kinderen van hoogopgeleide 
ouders en met hetzelfde intelligentieniveau. Bij een vmbo-t-advies is dat uiteindelijk het 
verschil tussen een mbo-diploma voor een kind met laagopgeleide ouders of universiteit 
voor kinderen met hoogopgeleide ouders. En dat schooladvies wordt voor leerlingen uit 
laagopgeleide milieus de afgelopen jaren steeds lager. Met als sterkste daler het afgelopen 
schooljaar, waarin het oordeel van de leerkracht doorslaggevend werd voor het advies 
voor het voortgezet onderwijs boven de Cito-toets. 
 

2. Op het vmbo neemt het aantal leerlingen van niet-westerse afkomst toe. Hun aandeel op 
het vwo groeit al jaren niet meer: 10 procent van de leerlingen van niet-westerse afkomst 
gaat naar het vwo. De Inspectie van het Onderwijs citeert als verklaring een recent Bekijk 
hier het onderzoek van de groep onderwijssociologen.Bekijk hier het onderzoek van de 
groep onderwijssociologen. onderzoek waaruit blijkt dat de invloed van het ouderlijk 
milieu in Nederland groter is dan in andere landen. 

 
3. Bekijk hier de site van de Onderwijsinspectie.Bekijk hier de site van de Onderwijsinspectie. 

De Onderwijsinspectie ziet nog meer oorzaken voor die toenemende ongelijkheid. Zoals de 
toenemende selectie in het onderwijs, waar kinderen uit hoogopgeleide milieus veel meer 
van profiteren. Ook is afgelopen jaar de overstap van mbo naar hbo gestokt door 
aanvullende eisen van de hbo-opleidingen. Hier hebben vooral leerlingen van 
laagopgeleide ouders last van. 

 
4. Ook constateert de Inspectie dat het schoolbelang vaak boven het belang van de leerling 

gaat. Scholen voor voortgezet onderwijs anticiperen op verscherpte exameneisen door 
leerlingen in een eerder stadium te selecteren. En dat is wederom nadelig voor leerlingen 
met laagopgeleide ouders: ze stromen vaker af en blijven vaker zitten. 

 
5. Het groeiende schaduwonderwijs met toetstrainingen, huiswerkbegeleiding en 

examentrainingen geeft kinderen van hoogopgeleide en  vermogendere ouders een 
voorsprong die niet binnen het bereik van leerlingen uit minder bemiddelde milieus ligt. 

 
6. Kinderen van laagopgeleide ouders gaan vaker naar scholen waar minder gepresteerd 

wordt, waar leraren vaker ziek zijn en de scholen vaker zwak zijn. 
 

7. Daarnaast constateert de Inspectie van het Onderwijs dat één op de zes leerlingen in het 
basisonderwijs op basis van de eindtoets een schooltype hoger aankan dan de leerkracht 
adviseert. Dit zijn vooral leerlingen van laagopgeleide ouders.  
 

Bron: De Correspondent.  https://decorrespondent.nl/4318/wat-kunnen-we-doen-aan-de-
toenemende-ongelijkheid-in-het-nederlandse-onderwijs/160571596306-4ad09289  
 

https://www.wzb.eu/sites/default/files/personen/di-stasio.valentina.38251/downloads/proofinal.pdf
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https://www.wzb.eu/sites/default/files/personen/di-stasio.valentina.38251/downloads/proofinal.pdf
https://www.wzb.eu/sites/default/files/personen/di-stasio.valentina.38251/downloads/proofinal.pdf
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
https://decorrespondent.nl/4318/wat-kunnen-we-doen-aan-de-toenemende-ongelijkheid-in-het-nederlandse-onderwijs/160571596306-4ad09289
https://decorrespondent.nl/4318/wat-kunnen-we-doen-aan-de-toenemende-ongelijkheid-in-het-nederlandse-onderwijs/160571596306-4ad09289


▪      Amor Mundi 

We leven in een tijd waarin ons persoonlijk geluk centraal staat. We doen er alles aan om ons 
goed te voelen en ons te ontplooien en worden daarin gestimuleerd door een heuse 
geluksindustrie. Maar al die aandacht voor het individu gaat ten koste van de aandacht voor 
de wereld om ons heen. Langzamerhand hebben we de grenzen van het individuele 
geluksdenken bereikt. De tijd lijkt rijp voor meer 'amor mundi', liefde voor de wereld, zoals 
filosofe Hannah Arendt het ooit noemde. Maar wat is dat dan? Hoe verhouden wij ons tot de 
wereld? Kunnen wij van de wereld houden zonder ons individuele geluk daarvoor op te geven? 
In dit prikkelende filosofische essay verkent Peter Venmans de mogelijkheden.  
 
De titel van deze uitgave is ontleend aan het concept dat 
Hannah Arendt in een boek had willen uitwerken, maar dat 
nooit is verschenen. De filosoof Peter Venmans stelt dat dit 
thema, liefde voor de wereld, niets aan actualiteit heeft 
ingeboet. Het boek bestaat uit tien essays: het ontbreken 
van amor mundi vanaf de christelijke middeleeuwen tot aan 
het neoliberalisme, het zoeken naar individueel geluk tot 
wat amor mundi ons vandaag, via het denken van mensen 
als Camus en Sloterdijk, kan bieden. Venmans heeft drie 
eerdere publicaties op zijn naam staan, waarvan één over 
Hannah Arendt: 'De ontdekking van de wereld' (2005). Het 
politieke element uit Arendts denken komt in dit boek 
echter niet of nauwelijks aan bod. Amor mundi is voor 
Venmans allereerst oordelen: je houding bepalen tegenover 
de wereld. Maar niet hoe je vandaar tot handelen komt. Dat 
kan als een gemis worden ervaren; het blijft zo bij de 
verkenning van het thema. 
Niet meer en niet minder.          Recensie:  Els van Swol 

      
 

Auteur: Peter Venmans  
 

 

ANTIPESTTEAM 

 

▪     Vervelende collega’s  

Collega’s, je hebt ze in alle mogelijke maten en gewichten. Sommige liggen je al beter dan 
andere. Normaal toch? Wij vroegen vijf werknemers welk type collega in hun allergiezone zit.  
Zij identificeerden vijf verschillende types. 
 
De pleaser 
 
• Kenmerken:  

o De pleaser wil vooral niemand tegen de borst stoten en is heel conflictvermijdend. 
o Hij praat iedereen naar de mond en keert met de wind. 



o Dit maakt hem uiterst onbetrouwbaar. 
• Aanpak: 

Geef hem een koekje van eigen deeg. Als je even voorzichtig met hem omgaat, als hij met 
jou, geraakt hij de kluts kwijt en laat hij in zijn kaarten kijken. En verder vooral beseffen 
dat hij tegen jou A zegt, maar vijf minuten later tegen je collega B. Hou daar rekening mee. 

 
De pitbull 
 
• Kenmerken:  

o De pitbull komt ergens binnen en verwacht dat alles en iedereen voor hem wijkt. 
o Hij luistert niet naar je argumenten, en walst vlot over je heen. 
o Krijgt hij niet meteen gedaan wat hij wil, dan gaat hij naar je baas, of de baas van 

je baas. 
o Aanpak: 

Probeer hem op afstand te houden en laat je niet intimideren. Er is iets van het 
gezegde: ‘Blaffende honden bijten niet’. Gaat hij toch tegen je advies in, of over je 
hoofd heen? Neem er vrede mee. Sommige gevechten win je, sommige verlies je. 

 
De windbuil 
 
• Kenmerken:  

o De windbuil vindt zichzelf geweldig belangrijk. 
o Hij hoort zichzelf graag spreken en doet dit ook zeer uitgebreid, zonder iets te 

zeggen. 
o Als je het niet meteen eens bent, heeft hij de neiging zich aangevallen te voelen. 

• Aanpak: 
Als je iets van een windbuil gedaan wil krijgen, dan kan een compliment helpen. Zeg hem 
hoe geweldig hij is, prijs hem de hemel in, en hij staat gegarandeerd aan jouw kant. Wat 
nog? Zelf het werk uitvoeren en hem laten lopen met de credits. Een gegarandeerd 
succes! 
 

De bivakqueen 
 
• Kenmerken:  

o Ze is meer bezig met spelletjes organiseren tijdens de lunch dan met haar werk. 
o Haar bureau is één grote chaos: boeken, allerlei doosjes en bokalen, snoep, 

tekeningen… 
o Ze is enthousiast. Heel enthousiast. Op het griezelige af. En een ongeleid 

projectiel. 
• Aanpak: 

Neem af en toe deel aan de lunchactiviteiten die ze organiseert. Je zal merken dat je dan 
op werkvlak meer van haar gedaan krijgt. Informeer regelmatig naar haar kinderen en wat 
ze dat weekend gedaan heeft. Dan kom je bij haar in de bovenste schuif te liggen. 

 
De treurwilg 
 
• Kenmerken:  

o De treurwilg kijkt sip. Altijd. En Zucht. En klaagt. En zaagt. 
o Hij voelt zich weinig gewaardeerd en gerespecteerd. 
o Hij ziet overal problemen. Al die onzekerheid zorgt voor een permanente bron van 

stress. 



• Aanpak: 
Ga niet mee in zijn negatieve houding. Hou afstand en reageer zakelijk en correct. Breng 
zelf geen oplossingen aan, maar vraag wat volgens hem de oplossing is. Als je merkt dat je 
zelf steeds somberder wordt van het gesprek, probeer dan de aandacht af te leiden door 
over iets positiefs te beginnen. 

 
Bron:  https://www.vdab.be/magezine/08-2017/collega   

 

▪     Zitdazo  

Cursussen van Zitdazo. 
Wil jij ook gelukkiger worden door je gevoelens beter te 
begrijpen? 
 
Misschien herken je wel één van deze punten: 

✓ Word je soms helemaal overmand door verdriet? 

✓ Is het voor jou ook zo'n opgave om je angsten de baas te 
kunnen? 

✓ Voel je woede binnenin maar weet je niet hoe die te uiten? 
  
Kortom, wil je weten hoe je met diepe indrukken en felle 
gevoelens best kan omgaan? 
 
Ontvang dan tips die echt werken via  online cursus: 
  

✓ toegang tot een afgesloten leeromgeving 

✓ filmpjes, oefeningen & theorie 

✓ volg de training op je eigen tempo 

✓ tevens bereikbaar via je smartphone en tablet 

✓ ook na de cursus behoud je toegang 

 
 

Meer info via: 
 

http://zitdazo.theshopbuilder
s.com/index.php?route=prod
uct/category&path=74  

 

▪     Antipestprijs 

Het  ANTIPESTTEAM  heeft voor de zesde keer de “Boterhammen met KAKtussen”-prijs 
toegekend.     
 
Waar de meeste prijzen een initiatief willen belonen dat wezenlijk heeft bijgedragen voor het 
stoppen van pesterijen wordt deze prijs gegeven aan een persoon of een groepering die, 
volgens het Antipestteam, te weinig heeft bijgedragen om pesterijen te voorkomen.  Deze prijs 
is jaarlijks en hij wordt op 1 september toegekend. Met dit initiatief wil het APT personen of 
instellingen, zoals scholen of bedrijven, aansporen tot het effectief beteugelen of doen 
verdwijnen van pestgedrag.    
 

https://www.vdab.be/magezine/08-2017/collega
http://zitdazo.theshopbuilders.com/index.php?route=product/category&path=74
http://zitdazo.theshopbuilders.com/index.php?route=product/category&path=74
http://zitdazo.theshopbuilders.com/index.php?route=product/category&path=74


Voor dit jaar waren er drie genomineerden:   

• Lieven Bouve, het hoofd van het katholiek onderwijs, omdat hij  geen duidelijk plan heeft 
om pesten te voorkomen.      

• Maggie De Block Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid werd genomineerd 
omdat ze al jaren aan de wet geestelijke gezondheid werkt  maar  er nog steeds geen 
vooruitgang te bespeuren is. 
http://geestelijkgezondvlaanderen.be/erkenning-psychotherapie-groen-licht-voor-
wetsvoorstel-maggie-de-block  

• Minister van Justitie  Koen Geens werd genomineerd omdat de wetgeving rond pesten te 
theoretisch is en in de praktijk te weinig concrete resultaten oplevert. 

 
De laureaat van 2017 werd dit jaar opnieuw  Minister van Justitie Koen Geens.  Hij ontvangt 
dan ook de zesde “Boterhammen met KAKtussen”-prijs.  De jury was van mening dat hij te 
weinig inspanningen levert om pesterijen te voorkomen, omdat de pestwetgeving ernstig te 
wensen over laat.  Slechts 1% van de pesters wordt via de rechtbank daadwerkelijk bestraft. In 
de wetgeving heeft men het wel steeds over preventie,  overleg, bemiddeling en oplossingen 
zoeken, maar in de praktijk komt daar niet veel van terecht. Daarnaast wordt de gewone 
burger gepest omdat Geens er niet in slaagt Justitie behoorlijk te hervormen zodat er in België 
geen enkele garantie is op een vlug en eerlijk proces. De huidige hervormingen hebben het 
systeem nog problematischer gemaakt zodat een gewone burger nog moeilijker zijn rechten 
kan verdedigen via de rechtbank.  Daarbij is de werking van Justitie, volgens het APT,  nog 
altijd een “corrupte knoeiboel”.  
Rechtszaken die je op 10 dagen kunt oplossen duren soms 10 jaar of langer of laat men bewust 
verjaren.  
 
Zie ook het artikel in deWereldMorgen over Justitie:  
http://www.dewereldmorgen.be/blog/netwerktegenarmoede/2015/08/11/wat-batenprodeo-
of-pro-bono-als-de-rechtstoegang-in-zijn-geheel-faalt      
  
Laureaten van de “Boterhammen met KAKtussen”   
 
in het jaar:   
2012     Minister van Onderwijs  Pascal Smet   
2013     Mieke Van Hecke, toen nog directeur-generaal van het VSKO  
2014     Raymonda Verdyck,  afgevaardigd bestuurder van het  GO!,   Gemeenschapsonderwijs   
2015     Minister van Justitie  Koen Geens      
2016     Minister van Justitie  Koen Geens      
2017     Minister van Justitie  Koen Geens      
  
Minister Geens kan zijn prijs, die bestaat uit wat boterhammen met choco en 3 potten 
cactussen,  opvragen via de site waarna ze aan hem persoonlijk bezorgd worden. 
 
 
 
http://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-algemeen/Ook-in-gevangenissen-liggen-archieven-te-
rotten/9921696?utm_campaign=MORNING_COMMENT&utm_medium=email&utm_source=SIM 

Bron: De Tijd  
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▪     www.antipestteam.be  
 

 
 
 

 
 

4 maanden gratis lidmaatschap  voor nieuwe leden. 
  
Vanaf 01 september 2017 begint Neutr-On het dertiende werkjaar. 
 
September is traditioneel onze promotiemaand voor nieuwe leden.    
Wie nu lid wordt, vanaf 1 september 2017, blijft lid tot 01 januari 2019.   
Het voordeel voor het nieuwe lid is dus 4 maanden gratis lidmaatschap. Vanaf 1 oktober 3 
maanden, vanaf 1 november 2 maanden, enz.    
Deze promotieactie is alleen geldig als u lid wordt voor minstens een volledig jaar en ze eindigt 
eind december 2017.     
 
Wij proberen al jaren de bijdrage zo minimaal mogelijk te houden. 
Neutr-On is dan ook de goedkoopste vakbond van het land en veel goedkoper dan de andere 
vakbonden.    
Door de gelijkschakeling van het arbeiders- en bediendenstatuut betalen ALLE leden dezelfde 
bijdrage.     
 
Er zijn drie mogelijkheden om uw bijdrage te betalen:  
    

• Ofwel betaalt u 120 euro voor 2 jaar.   
De vakbondspremie van het eerste jaar dient dan als lidgeld van het tweede jaar.   
  

• Of u betaalt 65 euro per jaar. Hier is de vakbondspremie ook al afgetrokken. (Wat minder 
administratief werk meebrengt.)     
 

• Of u betaalt maandelijks met een doorlopende opdracht 6 euro per maand. Ook hier is de 
vakbondspremie er al afgetrokken.  
 

http://www.antipestteam.be/


• Kaderleden, directeurs, e.d. betalen 120 euro per jaar of 11 euro per maand. (Hier is de 
vakbondspremie ook al afgetrokken.)     

  
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via het inschrijvingsformulier op de site, waarna u info 
ontvangt.   
Vul dan het formulier “doorlopende opdracht” in en geef het aan uw bank of regel die 
opdracht via PC-banking.   (* Deze actie geldt niet voor nieuwe leden die werkloos zijn.)  
Studenten kunnen zich gratis inschrijven)  Gepensioneerden betalen 25 euro per jaar.     
Betaal per overschrijving op rekeningnummer BE51001235883262,    
met vermelding: lidgeld Neutr-On / Vakbond.   
Inschrijven kan via volgende link op de website:  http://www.neutr-on.be/lidgeld         
 
Dit is een ideaal moment om collega’s, familie, vrienden en kennissen lid te maken. 

 
 

 

 
 

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. 

 

 
 

http://www.neutr-on.be/lidgeld
http://www.neutr-on.be/

