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H pe 
in the 
dark

We staan als samenleving en 
als individuen voor moeilijke 
uitdagingen en onzekere tijden. Maar 
ook al bevinden we ons nog steeds 
enkeldiep in deze coronapandemie, 
toch houden we ons vast aan de 
hoop. Hoop op betere tijden, waarin 
gezondheid en veiligheid losstaan 
van corona. Hoop op een duurzame 
en sociale toekomst in plaats van de 
huidige crisispolitiek. Want zelfs in 
het pikdonker zijn er lichtpuntjes, als 
je maar lang genoeg kijkt. We zien 
de opportuniteiten – klein en groot – 
misschien niet altijd direct, maar 
ze zijn er wel! Er schuilt hoop en 
vooruitgang in elke kleine handeling 
die blijk geeft van solidariteit. 

Deze MagMetal heeft hoop als rode 
draad. We gaan de realiteit niet uit 
de weg, dat is onze stijl niet. We zijn 
wel op zoek gegaan naar de hoop die 
nog in iedereen leeft en we zagen 
weer eens waarom solidariteit werkt.

ABVV-METAAL

Dossier  
mentale  
gezondheid
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Goede vraag vonden wij. Sterker 
nog, een hele belangrijke vraag. 

We hebben ons allemaal de 
afgelopen maanden en nog 
steeds vooral gefocust op het 
syndicale werk: zorgen dat 
iedereen correct betaald wordt, 
dat papieren in orde zijn, dat we 
veilig en gezond kunnen blijven 
werken. Duizenden delegees 
zetten dagelijks hun beste 
beentje voor. Maar hoe zit het nu 
in het ‘koppeke’? We moeten als 
vakbond ook daar de vinger aan 
de pols houden.
Onze delegees verdienen dus 
alle lof voor de manier waarop 
ze het de afgelopen maanden 
hebben volgehouden. We 
gingen met een reeks collega’s 
praten over hoe zij het mentaal 
aangepakt hebben. 

We starten bij het zwaar 
aangeslagen Van Hool. 

Bijna een jaar na de uitbraak van de coronacrisis en de 
tijdelijke sluiting van busbouwer Van Hool, is amper 
één op de vier opnieuw aan het werk. In de eerste 
weken van de lockdown heerste er vooral paniek. 
Sindsdien leeft vooral de vraag: “Wanneer mogen we 
weer komen werken?” Met de gedeeltelijke sluiting van 
de fabriek vielen voor veel mensen belangrijke sociale 
contacten weg en werd de toekomst onverwacht 
heel onzeker. Hoofddelegee David Scheveneels: “Ik 
heb mannen zien huilen, gebroken door de crisis. 
Als vakbondsvertegenwoordigers zijn we geboren 
mensenmensen, maar op zo’n emotionele rollercoaster 
waren we niet voorbereid.”

Hoe houd je 
als delegee 
je mentale 
gezondheid 
in vorm? 

Dossier mentale gezondheid

Wat als je 
collega’s 
worstelen met 
hun mentale 
welzijn?

VAN HOOL
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DAVID SCHEVENEELS: 
“De week voor de sluiting 
op 18 maart waren men-
sen vooral bang voor het 
virus en de impact ervan. 

Wij werken hier dicht op elkaar en 
zagen niet meteen mogelijkheden om 
alles volgens de coronavoorschriften te 
organiseren. Uiteindelijk is er dan toch 
beslist om te sluiten. In de weken die 
volgden, werd het hier een gekkenhuis. 
Het secretariaat kon de aanvragen voor 
de uitkeringen niet bolwerken. Ook bij 
de RVA zat er vertraging op de uitbeta-
lingen. En dan krijg je dus telefoons met 
schrijnende verhalen van mensen die 
hun rekeningen en leningen niet meer 
kunnen betalen. Ik ben 15 jaar delegee 
en veel gewoon, maar dat had ik nog 
nooit meegemaakt.”

CONTACT VIA SOCIALE 
MEDIA EN BERICHTEN
Intussen zijn er opnieuw 400 mensen 
aan de slag. Dat is goed nieuws, maar 
het betekent ook dat 1200 mensen nog 
altijd technisch werkloos thuiszitten. 
MILITANTE ANNELIES DE BAKKER: 
“De meeste collega’s houden zo veel 
mogelijk contact via sociale media 
of berichtjes. De fabriek is één grote 
familie, met veel mensen die hier al hun 
hele carrière werken. We delen op de 
werkvloer onze goeie en onze slechte 
dagen. Door de tijdelijke werkloosheid 
vallen die belangrijke sociale contacten 
weg. Wie zich af en toe laat horen, daar 
hebben we zicht op. We kunnen hen 
moed inspreken. Maar we maken ons 
meer zorgen over de mensen die we 
helemaal niet horen.”

“IK WIL GAAN WERKEN, 
MAAR IK MAG NIET”
Een van de onvrijwillige thuiszitters bij 
Van Hool is ERDAL TASDEMIR. 
“Het is al een zware periode geweest. 
Van de ene dag op de andere zit je thuis 
en leef je van een uitkering. Mijn vrouw 
startte in februari vorig jaar haar eigen 
zaak. We hebben daar veel in geïn-
vesteerd. Door corona viel alles in het 
water. Ik klus ook bij in de horeca – dat 
viel ook volledig weg. En wat normaal 
mijn uitlaatklep is – voetbal – kon niet 
doorgaan. Ik wil zo graag gaan werken, 
maar na negen maanden mag ik nog al-
tijd niet. En dat is frustrerend. Het enige 
wat goed is aan deze crisis is dat ze het 
belang van de sociale zekerheid nog 
eens onderstreept. In tegenstelling tot 
sommige buitenlandse collega’s hebben 
wij tenminste nog een degelijk vangnet.”

BELANG VAN 
COMMUNICATIE IN CRISIS
DAVID SCHEVENEELS: “Vorige zomer 
hebben we al gesignaleerd aan het 
management van Van Hool dat commu-
nicatie belangrijk is. De mensen willen 
weten wat er gaande is en hoe ze ervoor 

staan. Toch wordt er nauwelijks infor-
matie gegeven. Dus proberen wij vanuit 
de vakbond zo veel mogelijk nieuws, 
informatie en een heel klein beetje 
hoop te geven.”

‘KOOP LOKAAL’ GELDT OOK 
VOOR ONZE OVERHEDEN
ABVV-DELEGEE GUNTHER DE BEUL: 
“Er blijven, vaak terecht, veel vragen en 
kritiek komen. Zo is er de verplichte op-
zegtermijn van de SWT’ers. Dat betekent 
dat eerst de ouderen hier aan de slag 
mogen vóór de jongeren. Van de 400 die 
nu aan het werk zijn, zitten er 60 in hun 
opzegtermijn. En er staan er nog 150 in 
de wachtrij voor SWT dit jaar. Allemaal 
mensen met lange loopbanen, en dus 
ook lange opzegtermijnen. Intussen 
moeten de jongeren, met hun gezinnen 

ANNELIES DE BAKKER, 

MILITANTE

“Door de technische 
werkloosheid vallen 
er belangrijke 
sociale contacten 
weg.”
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en leningen, hun beurt afwachten. Dat 
is niet eerlijk.”

“Wat nog frustrerend is om te zien, is dat 
alle overheden nu de mond vol hebben 
van lokaal kopen. Koop  Belgisch, koop 
lokaal! Maar waar bestellen de openbare 
vervoersmaatschappijen bussen? Vaak 
in het buitenland, waar de lonen en dus 
de prijzen lager liggen dan bij ons. Dan 
zeg ik: doe wat je predikt en koop ook 
lokaal. Want Van Hool is nog de enige 
Belgische producent van wagens.”

UITKIJKEN NAAR NIEUWE 
BESTELLINGEN
Is er zicht op betere tijden? DAVID 

SCHEVENEELS: “2021 wordt nog een 
zwart jaar voor ons. Want veel klanten 
hebben hun bestellingen geannuleerd. 
Een eventueel groot order van De Lijn 

Dossier mentale gezondheid

VAN HOOL (VERVOLG)

zou voor ons een levenslijn kunnen zijn, 
daarom is die ook zo belangrijk. Zodat 
we werk hebben bij Van Hool en die 
wagens in Koningshooikt mogen worden 
gebouwd. Stel dat de toeristische 
sector weer op gang komt in de zomer, 
dan gaan de bedrijven niet direct 
investeringen doen. We verwachten dat 
we pas vanaf 2022 nieuwe bestellingen 
binnen krijgen. Maar dan moet het 
bedrijf tot dan het hoofd boven water 
kunnen houden, natuurlijk.”

LICHTPUNTJES
Toch zijn er ook lichtpuntjes, positieve 
verhalen om te vertellen. Zo smeten 
enkele collega’s zich volledig op hun 
bijberoep. Anderen begonnen als 
kersverse ondernemers. En nog een 
deel arbeiders begon als uitzendkracht 
in andere bedrijven. Maar als de crisis 
weer is gaan liggen, keren ze het liefst 
terug naar Van Hool. 

En er is nog een lichtpuntje: Van Hool 
kan zich meer toeleggen op de produc-
tie van industriële voertuigen. En het 
bedrijf ontwikkelt volop nieuwe bussen 
en autocars. In december 2020 vertrok-
ken de eerste 100% elektrische touring-
cars naar de Verenigde Staten. Er wordt 
ook aan andere elektrische prototypes 
gewerkt. 

DAVID SCHEVENEELS

HOOFDDELEGEE

“Dus proberen  
wij vanuit de 
vakbond een heel 
klein beetje hoop  
te geven.”
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DEEL 1: DE LEERKRACHT IN 
HET BEROEPSONDERWIJS

De coronacrisis heeft een impact op  
elke werknemer. Sommigen werden  
tijdelijk werkloos of verloren hun job.  
Anderen moesten opeens thuiswerken  
en tegelijkertijd voor de kinderen zorgen.  
Voor nog anderen zorgde de pandemie  
dan weer voor extra werkdruk in moeilijke  
en vaak onveilige omstandigheden.  
In dit dossier kijken we over het muurtje 
van onze metaalsectoren en besteden we 
aandacht aan twee totaal andere beroepen: 
de leerkracht en de verpleegkundige.  
We spraken met Lars Bertels (praktijk-
leerkracht in het beroepsonderwijs en 
ACOD-lid) en met Annelies Vandenbussche 
(BBTK-hoofddelegee in een ziekenhuis). 
Wat betekent het voor hen om te 
werken in tijden van corona?

Aan het werk 
in tijden van 
corona: het 
verhaal van de 
leerkracht en de 
verpleegkundige

Lars Bertels (51 jaar) geeft al 18 jaar het 
beste van zichzelf als beroepsleerkracht 
op het Stedelijk Lyceum Zuid in Antwerpen. 
Hij leert er zijn studenten alles over lassen-
constructie, een opleiding waarmee je zo 
aan de slag kunt in onze metaalindustrie. 
Net zoals voor veel leerkrachten, waren 
de voorbije maanden ook voor hem een 
hectische en moeilijke periode. 

Lars geeft les aan zeven klassen in het derde en vierde 
middelbaar en in elke klas zitten twaalf tot veertien 
leerlingen: “Dat is best veel voor een beroepsopleiding. 
Des te meer omdat de groepen ook zeer divers zijn. 
De overgrote meerderheid is van allochtone afkomst. 
Er zijn anderstalige nieuwkomers die het Nederlands 
nog niet onder de knie hebben, er zijn leerlingen met 
bepaalde beperkingen die moeilijk meekunnen en er 
zijn leerlingen die wel goed hun plan kunnen trekken. 

“Wij zwemmen 
van de ene naar 
de andere bubbel. 
We voelen ons niet 
veilig.”

7MAGMETAL



Dossier mentale gezondheid

Je moet iedereen op een andere manier 
benaderen en begeleiden. Bovendien 
gaat het om dertien- en viertienjarigen 
die beginnen te  puberen. Evident is het 
dus sowieso niet. Maar het is wel een 
job waar je zeer veel voldoening uit 
haalt. Het is plezant om die gasten te 
zien groeien.”

BEROEPSONDERWIJS EN 
CORONA: GEEN EVIDENTE 
COMBINATIE
Onderwijs en corona is een heel moei-
lijke combinatie. En in het beroepson-
derwijs heb je specifieke problemen die 
je in het algemeen secundair onderwijs 
(ASO) minder hebt, vertelt Lars: “Van 
maart 2020 tot halfweg mei was er al-
leen maar afstandsleren. Voor bepaalde 
leerlingen verliep dat zeer problema-
tisch. Sommigen reageerden nooit via 
smartschool. Wij hadden nochtans lap-
tops voorzien en uitgebreid gecommu-
niceerd over de praktische afspraken. 
Maar toch konden we ze niet bereiken. 
Mijn leerlingen moeten trouwens vooral 
met hun handen bezig zijn, theorieles-
sen zijn vaak niet aan hen besteed. Dus 
ja, dat was een moeilijke periode. Heel 
wat leerlingen hebben toen leerach-
terstand opgelopen. In de tweede helft 
van mei hebben we besloten om de 
zwakkere leerlingen terug naar school 
te halen, samen met de leerlingen 
die we via het afstandsonderwijs niet 
konden bereiken. Die jongens gingen 
dan halve dagen naar school. Op die 
manier konden we ervoor zorgen dat de 
achterstand niet te groot werd. Op het 
einde van het schooljaar hebben we de 
leerlingen ook vooral beoordeeld op 
hun prestaties tussen september 2019 
en maart 2020. We hebben er het beste 
van gemaakt en geroeid met de riemen 
die we hadden.”

VAN DE ENE BUBBEL NAAR 
DE ANDERE
In september 2020 begon het nieuwe 
schooljaar. De directie op de school van 

Lars besliste toen om verder te gaan 
met afstandsleren voor de theorie- en 
algemene vakken. De praktijklessen 
gingen door op school: “Sindsdien zwem 
ik van de ene naar de andere bubbel. 
We voelen ons zoals kanonnenvlees. 
Wij zitten 's morgens in de ene klas, en 
's middags in de andere. Als praktijkleraar 
is het ook moeilijk om afstand te bewaren. 
Ik moet die gasten begeleiden, ik moet 
laten voelen wat het is om te lassen. Ik ga 
dus regelmatig van leerling tot leerling. 
De kappers moeten al maanden dicht, 
maar wij mogen wel in meerdere klassen 
met veertien leerlingen tegelijkertijd les-
geven. Ik besef dat het belangrijk is dat de 
scholen zoveel mogelijk openblijven, maar 
veilig voelen we ons niet. Er circuleert 
ook heel wat gereedschap in de klas. 
Die mogen in principe niet worden 
uitgewisseld maar dat is niet evident. 
Leerlingen zijn bezig en pakken dingen 
op zonder erbij na te denken. En als je 
alles voortdurend moet ontsmetten, 
heb je geen tijd meer om les te geven. 
Mondmaskers worden ook niet altijd 
goed gedragen, ook al herhaal je dat 
telkens opnieuw. Je weet dus dat er een 
gevaar op besmetting bestaat. Zowel 
fysiek als mentaal is dat heel zwaar. 
Vier leerkrachten en dertig leerlingen 
hebben hier al corona gehad. Maar je 
weet natuurlijk niet waar ze het hebben 
opgelopen. Ben Weyts zegt altijd dat 
scholen geen bron van besmetting zijn, 
maar ik geloof dat niet. Naast de situatie 
op school is er ook nog het openbaar 
vervoer. Trams en bussen zitten elke dag 
propvol leerlingen. En daarna zitten die 
leerlingen gewoon in de klas.”

LUISTER EENS NAAR DE 
LEERKRACHT! 
Lars vindt dat de bevoegde politici te 
weinig luisteren naar de leerkracht zelf: 
“Terwijl wij toch de ervaringsdeskun-
digen zijn. Aan ons wordt maar zelden 
gevraagd of iets goed is of niet. Wij 
moeten vooral uitvoeren wat door de 
regering wordt beslist. Dat is jammer. 

Voor mij is dat een kwestie van respect. 
Kom eens luisteren naar de leerkrach-
ten en vraag naar onze mening. Dat heb 
ik de voorbije maanden gemist. Ook 
onze eigen directie heeft trouwens te 
weinig rekening gehouden met onze 
bezorgdheden en met de impact van 
corona op ons welbevinden tijdens de 
lessen. Van bovenaf zal er zeker wel ap-
preciatie zijn voor ons werk, maar op de 
werkvloer merk je daar heel weinig van. 

“Er is licht aan  
het einde van  
de tunnel.  
Het is  terecht dat 
 vaccins eerst naar 
het zorgpersoneel 
en naar de meest 
kwetsbaren gaan, 
maar ik denk dat 
leerkrachten ook 
vooraan in de rij 
moeten staan.”

LARS BERTELS,

PRAKTIJKLEERKRACHT LASSEN
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ACOD Onderwijs – zowel de secretarissen 
als de afgevaardigden – heeft die rol wel 
goed gespeeld. Ze heeft steeds de stem 
van het personeel vertolkt en verdedigd 
bij de bevoegde instanties. Maar ook zij 
werden niet altijd gevolgd door de minis-
ter van Onderwijs. En uiteindelijk is het 
aan de directie van elke school om een 
risicoanalyse te doen en om te bepalen 
wat de specifieke noden en aandachts-
punten zijn. Elke school is anders.” 

LICHT AAN HET EINDE VAN 
DE TUNNEL
Hoe kijkt Lars naar de toekomst? Wan-
neer zal er terug zoals voorheen kunnen 
gewerkt worden? “Toen op 13 maart 2020 
corona losbarstte, dacht ik dat het na 
de paasvakantie terug allemaal normaal 
zou zijn. Waarschijnlijk dachten veel 
mensen er zo over. Nu hoop ik dat we 
volgend schooljaar terug op een normale 
manier kunnen lesgeven, zonder mond-

maskers. We mogen de teugels ook niet 
te vroeg lossen. Maar er is licht aan het 
einde van de tunnel. Momenteel worden 
de vaccins verdeeld. Het is terecht dat 
die eerst naar het zorgpersoneel en naar 
de meest kwetsbaren gaan, maar ik denk 
dat leerkrachten ook vooraan in de rij 
moeten staan. Ikzelf heb bijvoorbeeld 
veel contact met tieners, dus wij lopen 
ook een hoog risico.”

Lars Bertels
• Praktijkleerkracht lassen-

constructie in het Stedelijk 
Lyceum Zuid (Antwerpen)

• Geëngageerd ACOD-lid
• 51 jaar 
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Dossier mentale gezondheid

De coronacrisis 

veroorzaakte heel wat 

moeilijkheden voor het 

onderwijspersoneel. Op welke 

manier heeft ACOD Onderwijs 

naar oplossingen gezocht?

LARS VAN SANTVOORT: “Het 
sociaal overleg wordt vooral geleid 
door onze algemeen secretaris 
Nancy Libert. Onze afgevaardigden 
brengen ons voortdurend op de 
hoogte van ongerustheden en 
problemen op de werkvloer. Die 
worden dan op de tafel gelegd 
bij het kabinet Onderwijs. Heeft 
minister van Onderwijs Ben Weyts 
daar altijd rekening mee gehouden? 
Neen. Maar toch hebben wij steeds 
geprobeerd om de belangen van het 
onderwijspersoneel – leerkrachten, 
secretariaatsmedewerkers,  CLB-
medewerkers, poetspersoneel … – 
te verdedigen en te beschermen. We 
zijn daarbij ook altijd genuanceerd 
geweest, zoals bij de discussie over 

de mondmaskerplicht. De specifieke 
problemen en bezorgdheden zijn niet 
op elke school en in elke klas dezelfde.”

Zijn jullie tevreden met het beleid 

van de regering, wat de aanpak 

betreft van de coronacrisis in het 

onderwijs?

LARS: “De beste stuurlui staan  natuurlijk 
aan wal, maar toch hebben wij enkele 
fundamentele kritieken. De manier 
waarop gecommuniceerd werd, was vaak 
niet duidelijk en kwam ook regelmatig 
te laat. Heel veel werknemers wisten 
op den duur niet meer waarover het 
ging en wat precies de regels waren. 
Herinner je de ellenlange discussies 
over de kleurcodes, niemand kon 
dat nog volgen. Gemaakte afspraken 
werden ook niet altijd nageleefd. Op 
een bepaald moment moesten we op 
basis van de regels overschakelen van 
code geel naar code oranje, maar de 
minister besliste dat het toch code geel 
moest blijven. Dat is niet consistent 

IN GESPREK MET LARS VAN SANTVOORT, 
PROVINCIAAL SECRETARIS ACOD 
ONDERWIJS PROVINCIE ANTWERPEN

en straalt geen vertrouwen uit. 
Dan moet je ook niet verwonderd 
zijn dat de mensen de regels niet 
meer volgen. De aanpak van de 
minister was ook vaak populistisch. 
Ben Weyts vertelt vooral wat de 
mensen graag willen horen.”

De werknemers in de zorgsector 

worden terecht gezien als de 

helden van de coronacrisis 

en krijgen veel respect. Maar 

het onderwijzend personeel 

verdient dat respect ook. Vind je 

dat er voldoende respect is voor 

de leerkrachten?

LARS: “Ik heb dat respect toch een 
beetje gemist. Pas op, veel mensen 
beseffen heel goed hoe zwaar de 
crisis weegt op het onderwijs, maar 
er was ook veel onbegrip toen de 
scholen dichtgingen. Sommigen 
gingen er blijkbaar van uit dat dit 
neerkwam op extra verlof voor het 
personeel, terwijl dat allesbehalve 
het geval was. 
Heel wat mensen weten nog altijd 
niet hoeveel tijd en moeite het 
onderwijspersoneel in zijn werk 
steekt. Nochtans is dat al uitvoerig 
onderzocht. Een leerkracht is 
tussen de 40 en 47 uur per week 
met school bezig. Ze kloppen dus 
meer uren dan de gemiddelde 
werknemer. Er zijn er echter 
nog altijd die denken dat een 
onderwijzer maar 20 uur per week 
werkt. Het aantal burn-outs in het 
onderwijs ligt zeer hoog, net zoals 
het percentage leerkrachten dat 
stopt binnen de eerste vijf jaar. De 
minister ging maatregelen nemen 
om dat aan te pakken, maar veel 
merken we daar niet van. Dus ja, er 
zou gerust wat meer respect mogen 
zijn en dat geldt eigenlijk voor alle 
werknemers.” 

“Er zou gerust wat 
meer respect mogen 
zijn voor onderwijs
personeel en dat 
geldt eigenlijk voor 
alle werknemers.”
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Annelies Vandenbussche 

(39 jaar) werkt in het 

ziekenhuis AZ Groeninge in 

Kortrijk. Ze is er aan de slag 

als verpleegkundige in de 

ontwaakafdeling (recovery) 

en is ook hoofdafgevaardigde 

voor de BBTK. In AZ 

Groeninge werken zo’n 

drieduizend mensen: zorg- 

en verpleegkundigen, 

artsen, logistiek personeel, 

poetspersoneel, enzovoort. 

En net zoals in elke andere 

zorginstelling was het 

voorbije coronajaar een 

echte rollercoaster. 

Annelies 
Vandenbussche
• Verpleegkundige AZ 

Groeninge (Kortrijk)
• Hoofdafgevaardigde BBTK 
• sp.a-schepen in het 

gemeentebestuur van 
Kuurne (o.m. voor openbare 
werken, milieu en mobiliteit) 

• 39 jaar 

SURREËEL 
De situatie op het werk was surreëel, 
begint Annelies: “Toen corona losbarstte 
stonden we allemaal klaar. Iedereen 
was solidair en we wilden er samen 
voor gaan. Er was ook enorm veel steun 
vanuit de samenleving. We leefden 
op adrenaline. Sinds de tweede golf 
is dat een beetje verminderd en nu 
komt de derde golf eraan. Iedereen 
geeft zich nog steeds honderd 
procent, maar het is anders dan in 
het begin. De vermoeidheid begint 
te wegen en ook de betrokkenheid 
van buitenaf is afgenomen.” 

Vooral op emotioneel vlak waren de 
voorbije maanden zeer confronterend: 
“Wij zijn het gewoon om voor mensen 
te zorgen, maar meestal zijn er ook 
familieleden en vrienden van patiënten 
aanwezig. Dat viel volledig weg. Het feit 
dat patiënten helemaal alleen moesten 
sterven was het moeilijkste. Dat heeft er 
echt ingehakt. Je staat daar volledig in-
gepakt in beschermingskledij en voor de 
rest is er niemand. Sinds maart vorig jaar 
kunnen wij ook niet meer deftig praten 
met onze collega’s. Het is nochtans zeer 
belangrijk om je hart eens te luchten, 
zeker tijdens zo’n moeilijke periode.” 

DEEL 2: DE VERPLEEGKUNDIGE IN HET ZIEKENHUIS

“Het feit dat patiënten 
helemaal alleen 
moesten sterven was 
het moeilijkste. Dat 
heeft er echt ingehakt.”
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De zorgsector voert al een 

jaar intens strijd tegen het 

coronavirus. Welke impact 

heeft dat op de werknemers en op 

de BBTK-afgevaardigden?

JAN-PIET: “Het is zeer intens. Ik ben 
al veertig jaar bezig met vakbondswerk 
in de zorgsector, maar dit hebben we 
nog nooit meegemaakt. De druk op 
onze afgevaardigden was enorm, vooral 
tijdens de eerste golf. We kregen heel 
veel praktische vragen. Welk materiaal 
moet ik dragen? Wanneer moet ik in 
quarantaine? In het begin was daar veel 
onduidelijkheid over. Als BBTK hebben 
we iedereen zo goed mogelijk geïnfor-
meerd. Daarnaast is er ook het emotio-
nele aspect. Werknemers hadden schrik 
om besmet te raken of om anderen te 
besmetten. Sommigen durfden zelfs 
hun eigen kinderen niet meer vastpak-
ken. En dan waren er natuurlijk nog de 
vele eenzame sterfgevallen, waar het 
zorgpersoneel getuige van was. Dat is 
heel zwaar om te dragen.”

Vorig jaar werd een mooi 

loonakkoord gesloten voor zowel 

het Vlaamse als het federale 

zorgpersoneel. Hoe belangrijk is dat 

akkoord? 

WERKDRUK & VEILIGHEID 
De uitzonderlijke omstandigheden 
hebben natuurlijk ook een impact op de 
werkdruk: “Iedereen is nodig en moet 
zeer flexibel zijn. We hebben sowieso 
al zeer wisselende uurroosters maar 
sinds corona is het nog erger geworden. 
We doen dat zonder morren omdat het 
noodzakelijk is en om elkaar te helpen. 
Maar op den duur weegt dat door, want 
we zitten al een jaar in die situatie. 
Iedereen heeft af en toe rust nodig.” 
Sinds eind vorig jaar ziet Annelies ook 
steeds vaker collega’s uitvallen omwille 
van vermoeidheid, stress of zelfs burn-
out: “Ik krijg regelmatig telefoontjes of 
mails van mensen die zeggen dat het 
niet meer gaat. Ze willen niet meer op 
een covidafdeling werken maar terug 
hun gewone job doen. Na maanden te 
hebben gewerkt op adrenaline, komt nu 
de weerslag.”
En dan is er nog de schrik om ziek te 
worden: “Natuurlijk besteden we enorm 
veel aandacht aan de veiligheid. Colle-
ga’s met symptomen worden ook steeds 
getest. Tijdens de eerste golf waren er 
zeer weinig besmettingen onder het 
personeel. Maar nadien waren er meer 
positieve gevallen, zowel onder colle-
ga’s als onder patiënten die niet op een 
covidafdeling lagen. Het is dus logisch 
dat de personeelsleden ongerust zijn.” 

CONSTRUCTIEF SOCIAAL 
OVERLEG
Het sociaal overleg op AZ  Groeninge 
draait op volle toeren en is ook 
constructief, legt Annelies uit: “In het 
begin van de crisis hadden wij elke 
dag een call met de directie. Samen 
hebben we goede afspraken gemaakt. 
Als vakbond hebben we gezorgd voor 
meer personeel wanneer bepaalde 
afdelingen onderbemand waren. En 
wanneer de directie te veel flexibiliteit 
vroeg van de mensen, hebben we daar 
steeds op gewezen. We hebben ook ons 
psychologenteam laten rondgaan in 
de afdelingen om te luisteren naar de 

bezorgdheden van de werknemers. Van-
daag gebeurt dat nog altijd, de mensen 
hebben daar nood aan.” 
Als BBTK zijn we trouwens heel waak-
zaam over de gevraagde flexibiliteit: 
“Mensen klagen daar niet over omdat 
de situatie uitzonderlijk is. Maar je 
moet wel vermijden dat er te veel gaat 
verwacht worden of dat het als van-
zelfsprekend wordt beschouwd. Als 
de  situatie terug een beetje genor-
maliseerd is, moet ook de gevraagde 
flexibiliteit teruggeschroefd worden. Het 
mag niet permanent gebruikt worden 
om andere problemen te lossen.”

HOOP 
Op dit moment is de toestand op AZ 
Groeninge nog steeds niet genormali-
seerd: “Gewone ingrepen worden nog 
altijd uitgesteld omdat we veel volk 
nodig hebben in de covidafdelingen. Er 
is ook vertraging in het vaccineren van 
het personeel, omwille van de proble-
men bij Pfizer. Voor veel collega’s was 
dat opnieuw een klap.” Toch is Annelies 
hoopvol en ziet ze de toekomst vol goe-
de moed tegemoet: “We staan nog voor 
enkele zware maanden, maar we hopen 
dat het ergste achter de rug zal zijn 
tegen eind april, begin mei. We denken 
dat we tegen dan terug wat meer op 
een normale manier kunnen werken.”

“We hebben ook 
ons psychologen
team laten 
rond gaan in de 
afde lingen om te 
luisteren naar de 
bezorgd heden van 
de werknemers.” 

ANNELIES VANDENBUSSCHE, 

VERPLEEGKUNDIGE AZ GROENINGE IN GESPREK MET  
JAN-PIET BAUWENS – 
ONDERVOORZITTER BBTK
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JAN-PIET: “We zijn daar uiteraard 
tevreden mee. Wij zijn al zeer lang vra-
gende partij om de lonen in de zorg te 
verhogen. Twee punten waren voor ons 
essentieel: hogere lonen voor jongeren 
die starten in de sector (om de instroom 
te bevorderen) en hogere lonen voor 
oudere werknemers (om te zorgen dat 
ze blijven). We waren al enkele jaren 
bezig met een vernieuwde functieclas-
sificatie voor het ziekenhuispersoneel 
en die wordt nu versneld uitgerold. In 
juli 2021 moet alles klaar zijn. De totale 
loonmassa zal stijgen met 6 procent, 
wat neerkomt op vierhonderd miljoen 
euro extra. Het akkoord voorziet trou-
wens ook middelen voor psychologische 
begeleiding. Dat is zeer belangrijk want 
de emotionele weerslag begint nu te 
komen.”

Welke lessen trek je uit de 

pandemie op het gebied van onze 

gezondheidszorg?

JAN-PIET: “Onze ziekenhuizen heb-
ben het echt goed gedaan. Er was 
veel veerkracht en flexibiliteit. Ook de 
directies hebben het probleem goed 
aangepakt. Uiteindelijk hebben we hier 
geen catastrofes meegemaakt zoals 
in Spanje of Italië. De drive die de 
zorgsector getoond heeft is voor mij het 
belangrijkste. De crisis heeft laten zien 
dat wij een enorm goede gezondheids-
zorg hebben. Ze heeft duidelijk gemaakt 
hoe belangrijk solidariteit en een sterke 
sociale zekerheid zijn. We hebben ook 
gezien dat we over heel wat kennis en 
knowhow beschikken. Onze virologen 
hebben baanbrekend werk verricht en 
draaien mee aan de wereldtop. Er zijn 
wel enkele communicatieproblemen 
geweest, onder meer vanuit de verschil-
lende regeringen naar de zorgsectoren. 
Zeker in het begin was er veel onduide-
lijkheid en verwarring. De crisis heeft 
dus ook aangetoond dat eenheid van 
communicatie cruciaal is.”

“De crisis  
heeft  
duidelijk  
gemaakt  
hoe belangrijk 
solidariteit en 
een sterke sociale 
zekerheid zijn.”
JAN-PIET BAUWENS,

ONDERVOORZITTER BBTK
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Dossier mentale gezondheid

e gingen ook eens luisteren 
bij onze BTB-collega’s 
hoe zij het afgelopen 
coronajaar hebben ervaren. 
We zoomden meer in het 
bijzonder in op de autocar- 
en bussector, die plotsklaps 
publiekelijk gebombardeerd 
werd tot essentieel beroep. 
We stelden ons de vraag: is 
diezelfde waardering ook in 
het veld voelbaar? Hoe veilig 
en gezond blijven rijden 
voor jezelf en je passagiers? 
En vooral hoe houd je het 
gezond in je hoofd?

Peter Struyf, allround 
chauffeur bij Bus & Co en 
kersverse BTB-delegee, 
en Steven Steyaert, 
sectorverantwoordelijke bij 
BTB, schuiven figuurlijk aan 
onze ZOOM-toog aan.

HET WEL EN WEE IN DE TRANSPORT-

SECTOR TIJDENS CORONA

IN GESPREK MET PETER STRUYF (BUS & CO)  

EN STEVEN STEYAERT (BTB)

“Ik ben een 
goede cafébaas. 
Maar dan eentje 
met een stuur.”

W
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PETER STRUYF: 
“Corona hakt er wel 
hard in hoor. Ook in 
onze sector. Ik ken veel 
medechauffeurs die al 

bijna een jaar thuis zitten en voorlopig 
nog steeds weinig perspectief hebben. 
Die weten niet meer hoe een bus er 
uitziet, volgens mij!
Bij Bus & Co valt het allemaal nog 
mee, merk ik. Wij blijven volop onze 
geregelde diensten rijden met de vaste 
chauffeurs. Tijdens de eerste lockdown 
hebben we wel een tijdje tijdelijk werk-
loos thuis gezeten. Maar veel van onze 
bijrijders, voornamelijk 65-plussers 
en actief in het toerisme, hebben nog 
steeds geen overdaad aan ritten. Het 
hele toeristische luik ligt letterlijk in 
een ziekenbedje. En veel verbetering zit 
er niet aan te komen helaas. De kans op 
schoolreizen is misschien wel groter na 
de start van de scholen in september, 
maar nationale dagreisjes of interna-
tionale trips, die zitten er nog niet in 
de komende tijd. Men spreekt zelfs pas 
van een doorstart vanaf 2022-2023. Dat 
is niet om vrolijk van te worden. Wij 
hebben bijvoorbeeld een gloednieuwe 
bus staan bij de metaalcollega’s van 
Van Hool, maar die moet daar blijven 
staan voorlopig, omdat die investering 
even is stopgezet. Dus zo merk je ook 
dat de crisis een cascade-effect heeft 
doorheen verschillende sectoren.”

DAT KAN STEVEN STEYAERT ALLEEN 

MAAR BEAMEN: “Absoluut, het is echt 
knokken momenteel. Die gasten die 
al bijna een jaar thuis zijn, voelen dat 
enorm in hun portemonnee, om dan 
nog niet van het mentale aspect te 
spreken. Zij moeten thuis nog steeds de 
rekeningen betalen, maar hun inko-
men ligt een stuk lager. Niet vergeten: 

deze sector kampt nog met een oud 
dagloonsysteem waardoor ze een lager 
uurloon hebben. De ’Fight for 14’-cam-
pagne is hier absoluut nodig. 
We maken ons ook zorgen over de 
toekomst van het beroep. Veel van 
deze chauffeurs die momenteel thuis 
zitten, gaan op zoek naar een andere 
job, beter betaald, meer zekerheid. Dus 
we kijken naar een mogelijk serieus 
tekort aan chauffeurs als de markt weer 
heropstart. Want die lage lonen en vaak 
onregelmatige contracten, wie zit daar 
nu op te wachten? 
We waren net voor corona een nieuwe 
project opgestart om de werkgevers 
mee te krijgen in een nieuwe aanpak 
rond zondag- en feestdagenvergoe-
dingen. Zo hadden we echte nieuwe en 
jonge mensen kunnen aantrekken, maar 
ja, toen viel alles stil. Maar we houden 
het project strijdvaardig vast en van 
zodra de kans er is, smijten we dat terug 
op tafel! We moeten echt proactief 
blijven uitkijken naar opportuniteiten 
voor de sector tijdens corona en ervoor 
zorgen dat werkgevers die ook aangrij-
pen of zelf op zoek gaan naar kansen. Ik 
denk bijvoorbeeld aan vaccinatieroutes 
voor gemeentes en steden. Of tijdens de 

zomer, als het mag, de scoutsreizen met 
de bus laten verlopen. De kansen liggen 
er, maar we moeten de werkgevers 
blijven porren.”

PETER BEAAMT DAT VOLMONDIG: “Ja, 
goed punt. Wij, als autocarchauffeurs, 
moeten ons actiever opstellen. Zeker bij 
zo’n initiatieven. Wij moeten onze stem 
laten horen, opportuniteiten grijpen.”

PETER: “Het financiële luik is zwaar, 
maar onderschat zeker ook niet de 
druk die je ervaart als je met je bus 
op pad bent. Autorijscholen zijn lang 
gesloten geweest, maar wij gingen wel 
de baan op, met kostbaar goed zoals de 
schoolgaande kinderen of mensen met 
een beperking. Dat was toch altijd met 
een zeker risico. Want ik ben niet alleen 
chauffeur hé, ik ben ook de EHBO-man, 
de poetshulp, mecanicien … Dus was 
ik ook zelf verantwoordelijk voor het 
ontsmetten van de boel, mondmaskers 
voorzien en de afstandsregels opleggen 
aan jonge kinderen. Niet evident.”

STEVEN: “Er was zelfs een periode 
dat bij het schoolvervoer de chauffeur 
moest stoppen, vervolgens uitstappen, 

“We hebben tijd 
gemaakt om met 
mensen te praten, 
om te luisteren. 
Alles om die 
psychologische 
druk wat te 
verlichten.”
STEVEN STEYAERT

SECTORVERANTWOORDELIJKE 

BIJ BTB
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de begeleider uitstappen, kind opstap-
pen, begeleider er terug erin en dan 
de chauffeur. Beetje komisch beeld en 
vooral waanzinnig inefficiënt.
De begeleider ging ook liever veilig 
vooraan zitten bij de chauffeur dan bij 
de kinderen. Er zijn kinderen vervoerd 
die besmet waren en waarvan dat ook 
geweten was.”

PETER: “Klopt, maar je doet het wel 
voor de kinderen hé, dat is je job. Ik heb 
een zeer breed pakket aan diensten 
die ik lever en voor al die segmenten 
wil ik het met gezond verstand 
aanpakken. Bij Bus & Co hebben 
we het wel direct veilig aangepakt: 
veel aandacht voor mondmaskers 
en ontsmettingsmiddelen. Ook de 
plastieken schermen die we hebben 
geïnstalleerd, zorgden toch voor een 
veiliger gevoel. Ik beschouw dat als een 
van mijn kerntaken als delegee. Maar 
dat is niet overal zo goed georganiseerd, 
dat weet ik uit gesprekken. 
Ook contact houden met de collega's 
is belangrijk. We doen dat vooral via 
‘social media’ en in het bijzonder op de 
Facebookpagina ‘Buschauffeurs voor 
buschauffeurs’. Het deed en doet nog 
steeds deugd om elkaars verhalen te 
lezen, grieven even aan te horen en dan 
te kunnen reageren.” 

STEVEN: “Ja, dat is fijn om te horen en 
dat is als vakbond ook onze taak, die 
gesprekken faciliteren. We hebben tijd 
gemaakt om met mensen te praten, om 
te luisteren, te chatten via allerlei mo-
gelijke kanalen. Alles om die psycholo-
gische druk wat te helpen verlichten.
Ik krijg per dag een twintigtal berich-
ten van ongeruste chauffeurs over 
hun veiligheid en gezondheid. Maar ze 
blijven wel trouw aan de job, zoals al 
eerder gezegd, die kinderen of mensen 
moeten wel op hun bestemming gera-
ken. Desondanks zit de schrik erin. Ik 

ga nog altijd geregeld ter plekke met de 
chauffeurs praten, dat is ook belangrijk. 
Je komt zo vaak dingen te weten die 
we dan verder uitzoeken voor hen. De 
druk om loyaal te zijn aan de werkgever 
is ook groot, dus zware acties kennen 
momenteel geen draagvlak. Als wij de 
problemen al kennen, kunnen we er 
natuurlijk ook naar kijken. Ik vind wel 
dat de strijdbaarheid stijgt, ik voel dat, 
zeker ook bij de jonge garde.”

PETER: “Ik heb toch een specifieke 
bezorgdheid die me bezig houdt: hoe 
lang gaan ze die speciale maatregelen 
kunnen blijven volhouden? Zoals tijde-
lijke werkloosheid, extra vergoedingen, 
subsidies voor de werkgever … Zeker 
met het weinige perspectief dat er nu is. 
En daarbovenop: gaan we die chauf-
feurs kwijtraken? Want ik hoor en lees 
dagelijks dat ze een andere job aanne-
men in een supermarkt bijvoorbeeld of 
als truckchauffeur starten. Dus ik hou 
mijn hart vast voor de toekomst.”

STEVEN: “Wij raken ook goede dele-
gees kwijt, die in een andere sector aan 

de slag gaan. Je staat daar in eerste 
instantie niet bij stil, maar we verliezen 
zo ervaring en zeer goede krachten. 
Want de chauffeurs en onze delegees 
dat zijn echte octopussen. Zoveel werk 
dat zij verzetten. Dat zijn veel tenta-
kels die je gebruikt. Maar ook zijn ze 
vaak het luisterend oor in hun bus, 
een rijdende psycholoog bij wijze van 
spreken. En dat allemaal voor 9 euro 
per uur. Plus je rijdt met menselijk 
kapitaal rond.”

PETER: “Ik zeg altijd dat ik lijk op een 
goede cafébaas met een luisterend oor, 
maar dan wel eentje met een stuur!”

STEVEN: “Maar dan wel liefst een nuch-
tere cafébaas, hé. Afsluitend, we houden 
als vakbond de vinger aan de pols, we 
laten geen kansen schieten. We  waken 
er wel voor dat het ook voor onze 
mensen mentaal nog haalbaar blijft. Dat 
we daar nog gevolgen van gaan zien, is 
een vaststaand feit, maar laat ons er 
zijn voor elkaar en zo vooruitkijken. Met 
de wijze afscheidswoorden van Martine 
Tanghe: het wordt beter.”

“Hoe lang gaan 
ze die speciale 
maatregelen 
kunnen blijven 
volhouden?”
PETER STRUYF

ALLROUND CHAUFFEUR  

BIJ BUS & CO
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e-book vakbondsafvaardiging

Wat je moet weten 
over de vakbonds- 
afvaardiging

Dit e-book gaat over de 

vakbondsafvaardiging. Er wordt in 

uitgelegd wat een vakbondsafvaardiging is, 

hoe ze wordt opgericht en samengesteld 

en wat haar bevoegdheden zijn. Ook het 

statuut van de vakbondsafgevaardigde 

en de faciliteiten waarop hij recht heeft, 

komen aan bod. 

Omdat de meeste bepalingen over de 

vakbondsafvaardiging opgenomen zijn 

in sectorale cao’s, vind je achteraan in dit 

e-book ook de sectorale regelingen van de 

metaalsectoren terug. 

Buiten de sectorale regelingen die worden 

behandeld in dit  e-book, bestaan er soms 

ook regionale of ondernemingsafspraken. 

Kijk dus steeds na of dat niet het geval is 

voor jouw regio of onderneming!

JOUW SYNDICALE INFO

2 nieuwe e-books, 
nu online!

e-doc

ALLE 
SOCIALE 

UITKERINGEN 
OP EEN RIJ

Januari 2021

E-BOOK SOCIALE BIJDRAGEN
Op zoek naar een compleet overzicht van alle huidige sociale 
uitkeringen? Raadpleeg het e-book over de sociale bijdragen 
op onze website. Update januari 2021 is vanaf nu beschikbaar!

E-BOOK 
VAKBONDSAFVAARDIGING
Wat is een vakbondsafvaardiging? 
Hoe wordt het opgericht en samen-
gesteld? Wat zijn de bevoegdheden 
en op welke faciliteiten heeft men 
recht? Je leest het in ons nieuwe 
e-book.

DOWNLOAD HIER

DOWNLOAD HIER
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Je moet 
het maar 
weten!

Baby aan boord?  
Extra geboorteverlof voor 
papa’s en meeouders

Maaltijd-, eco- 
en geschenk
cheques blijven 
6 maanden 
langer geldig

Kort nieuws

Heb jij vragen of opmerkingen bij dit snelnieuws? Neem contact op 
met je plaatselijke ABVV-Metaal-kantoor, je delegee of secretaris!

Sinds 1 januari 2021 is het geboorteverlof opgetrokken van 10 naar 
15 dagen. Voor wie? Voor elke vader of meeouder van een baby die 
wordt geboren op of na 1 januari 2021. Er komt zelfs een verhoging naar 
20 dagen op 1 januari 2023. 
Hoe zit het met loon? De eerste 3 dagen betaalt de werkgever het volle-
dige loon door. Voor de resterende 12 dagen krijg je als werknemer een 
uitkering van het ziekenfonds van 82 % van het begrensde brutoloon. 
Van dit bedrag houdt het ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing in. 

> Hoe aanvragen? Bezorg zowel aan je werkgever als aan je ziekenfonds de 
 geboorteakte bij je aanvraag.

Het afgelopen jaar bleven niet-essen tiële  
winkels gedurende bepaalde periodes 
verplicht toe. Dat maakte het voor werk-
nemers moeilijk om hun  maaltijd- en 
ecocheques uit te geven. De maaltijd-, 
eco- en geschenkcheques die tussen 
 1  november 2020 en 31 maart 2021 verval-
len, zijn daarom 6 maanden langer geldig. 
De sport- en cultuurcheques blijven 
geldig tot en met 30 september 2021.

1
PRAKTISCHE TIPS EN INFO 

2
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Van 1 oktober 2020 tem (voorlopig) 
31 maart 2021 bestaat het recht op 
tijdelijke werkloosheid overmacht corona 
voor werknemers die als gevolg van de 
 coronamaatregelen hun kinderen zelf 
moeten opvangen. 
In het begin kon dit enkel bij de sluiting 
van het kinderdagverblijf, de school of het 
centrum voor opvang van gehandicapte 
personen. Dat is nu uitgebreid naar 

Sinds 1 april 2020 worden de 
werkloos heidsuitkeringen 
bevroren om het inkomen van 
werk lozen op peil te houden in 
deze coronacrisis. Normaal daalt 
het bedrag van de werk loos heid 
naarmate de werkloosheid langer 
duurt. Deze regel was voorzien tot 
30 september 2020, maar omdat 
de crisis voortduurt, is de termijn 

verlengd tot 31 december 2020.
Tegelijk werd ook de periode 
ver lengd waarin je gebruik 
kunt maken van inschakelings-
uitkeringen. Normaal duurt 
die slechts 36 maanden, maar 
de periode van 1 april tot 
31 december 2020 telt niet mee 
voor de berekening van deze 
36 maanden.

Veel werkgevers doen een beroep op de cao nr. 90 
om in hun onderneming een bonusplan in te voe-
ren. In coronatijden kan de verleiding bij sommige 
werkgevers groot zijn om de bonus niet te betalen. 
Dat kan echter niet. Eens de referteperiode voorbij 
is en de doelstelling is behaald, moet de bonus wor-
den uitbetaald. Wel kan met de werknemers of de 
vakbonden worden afgesproken om de bonusplan-
nen in de toekomst te wijzigen of in te trekken.

54

Uitbreiding 
tijdelijke werk
loosheid voor  
opvang kind

Werkloosheidsuitkeringen 
zakken niet tot 31/12/2020

Loon 
bonus niet 
uitbetalen? 
Dat kan niet!

andere situaties, zoals verplicht afstands-
onderwijs, de quarantaine of isolatie 
van je kind. Het recht op tijde lijke 
werkloosheid blijft bestaan zolang je kind 
niet kan teruggaan naar het kinder dag-
verblijf, de school of het centrum voor 
opvang van gehandicapte personen. Bij 
samenwonende ouders kan enkel één 
ouder gebruik maken van dit recht.
Hoe aanvragen? Breng je werkgever 
onmiddellijk op de hoogte en bezorg 
een attest van het kinderdagverblijf, de 
school of het centrum voor opvang van 
gehandicapte personen. Je ontvangt 
tijdelijke werkloosheidsuitkeringen 
ten laste van de RVA en de toeslag van 
5,63 euro per werkloosheidsdag.3
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MENSLIEVENDE ROCKER RICK DE LEEUW  

OVER HET ZILVEREN RANDJE

“Hoop is  
van verdriet 
iets nuttigs 
maken.”

Poëzie, muziek, toneel, tv-shows, literatuur: je kunt   
Rick de Leeuw zonder overdrijven tot creatieve duizendpoot 
kronen. In de kern is hij bovenal een podiumbeest met 
het geboren talent om een publiek van alle slag aan het 
meezingen te krijgen. “Doe alles wat je doet met hart en ziel.” 
Het waren geen loze woorden die hij in 1990 passioneel de 
wereld instuurde als leadzanger van Nederlandse rockband 
Tröckener Kecks.

MagMetal had de eer en het genoegen om een verfrissend 
praatje te slaan met de rockheld. Al wandelend door een 
fruitig Haspengouws landschap de wereld even door zijn 
ogen kunnen zien: het toonbeeld van een menslievende, 
geëngageerde en inspirerende man. Het type dat 
ongehinderd en schouderophalend drassige wegen 
bewandelt met zijn woudgroene, suède schoenen. Dat 
relativering een leidmotief is voor de Leeuw, is een inzicht 
dat niet lang op zich laat wachten. “Ik denk dat ik redenen te 
over heb om niet te klagen.”

Rick de Leeuw, eeuwig op zoek naar een lichtpunt20
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We hadden het genoegen om 

je live aan het werk te zien 

op het (coronavriendelijke) 

verkiezingsfeest van onze nieuwe 

voorzitter in september 2020. Het 

viel op dat je daar iedere gast 

hartelijk begroette. Is dat hoe jij in 

het leven staat?

RICK DE LEEUW: “Zelfs bij interacties 
van luttele seconden vind ik het 
belangrijk dat die met een goed gevoel 
worden afgerond. Het maakt in wezen 
niet uit of je twee weken met elkaar 
op vakantie gaat of elkaar passeert op 
straat: je bent eventjes onderdeel van 
elkaars wereld. En dat kun je maar beter 
op een vrolijke manier zijn, lijkt mij. 
Hier in Heks is dat overzichtelijker dan 
waar ik woonde in Amsterdam. Daar liep 
er voortdurend een ware mensenzee 
voorbij mijn voordeur. Dat maakte het 
redelijk ondoenlijk om iedereen gedag 
te zeggen. Juist in zo’n wereld zijn 
de plekken waar je af en toe aanlegt 
– zoals je lokale bakker of het café – 
belangrijk om het gevoel te krijgen dat 
je geworteld of verankerd bent. Hier in 
Heks is dat veel gemakkelijker.”

Je bent verhuisd van een 

Nederlandse grootstad naar een 

pittoresk dorpje in Belgisch Limburg 

met amper 400 inwoners. Je zei ooit 

in een interview, lang voor er van 

corona sprake was: ‘In een dorp ben 

je op jezelf aangewezen, zonder 

extern vermaak.’ In de huidige tijden 

gaat dat des te meer op. Hoe kijk je 

terug op die uitspraak? Is de afstand 

iets wat opportuniteiten biedt of 

bezie je dat inmiddels anders?

RICK: “Optimisme is een morele 
verplichting. Je bent het aan jezelf 
verschuldigd om in om het even welke 
situatie op zoek te gaan naar een licht-
punt, naar de hoop. Dat is niet altijd 
makkelijk, vooral nu niet, omdat het zo 
lang aansleept.
Je kunt wel zeggen dat het interessant is 
om dit eens mee te maken, bij wijze van 

antropologisch experiment. Het is boei-
end om te voelen wat er met je gebeurt. 
Samen met de band hebben we sinds 
de eerste lockdown heel wat nummers 
geschreven. We konden die niet opne-
men in een studio, want je kon niet bij 
elkaar komen. Het moest dus allemaal 
digitaal gebeuren. Dat ging dan zo: ik 
maak iets en stuur dat door naar de 
gitarist die dat opneemt en doorstuurt 
naar de drummer. En na een paar stap-
pen komt dat via de basgitarist en de 
pianist weer terug en denk je: wauw, dat 
is tof. Dat hele nieuwe, creatieve proces 
is spannend en heeft geleid tot een 
andere manier van schrijven, werken en 
zelfs denken. Inspirerend, maar eerlijk 
gezegd mis ik de band wel enorm. We 

hebben in juli één keer mogen optreden 
in Maastricht, na een klein half jaar niet 
samen te hebben gespeeld. Je zag hoe 
snel we allemaal, na een korte repe-
titie van een halfuur tot drie kwartier, 
weer op elkaar waren ingespeeld. Alles 
en iedereen vond meteen zijn plek. Je 
voelde die krachtige motor aanslaan, 
als een Formule 1-wagen. Daarin schuilt 
de opportuniteit: dankzij het gemis was 
ik me er bewust van hoe bijzonder het 
is om met zes man op een podium te 
mogen doen wat we graag doen. Voor 
mij is het podium de mooiste plek van 
de wereld, dat werd op die avond weer 
eens zonneklaar bewezen. Het experi-
ment heeft gewerkt, dus wat mij betreft 
mag alles weer naar het oude (lacht 

ptimisme is 
een morele 
verplichting: je 

moet in elke situatie 
op zoek naar een 
lichtpunt. 

O
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uitbundig). De ongedurigheid groeit. Ik 
ben van mezelf wat rusteloos, dus dit is 
een harde les voor mij.”

Als podiumbeest heb je een deel 

van je identiteit tijdelijk moeten los-

sen. Wat heb je concreet over jezelf 

geleerd het afgelopen jaar?

RICK: “De onrust laat zich goed samen-
vatten in de ruim 7500 km die ik in 2020 
op de fiets heb afgelegd. Ik woon in 
een prachtige streek en fietsen is een 
zalig verdrijf om je energie mee kwijt te 
raken. Maar fietsen lost niet alles op, 
vrees ik. Mijn mentale voeding, mijn 
inspiratie haal ik vooral uit interactie 
met anderen. Ik ben in mijn leven al 
dikwijls nieuwe richtingen ingeslagen. 
Daarbij heb ik mijn pad steeds laten 
bepalen door onvoorspelbare wendin-
gen en toevallige ontmoetingen. Na 20 
jaar spelen bij de Tröckener Kecks nam 
ik me voor om nooit meer een doel te 
hebben. Want om een band goed te 
doen draaien, moet je een helder doel 
voor ogen houden. Dat is noodzake-
lijk, maar leidt op termijn tot een wat 
beperkt wereldbeeld, merkte ik. Het 
zou voortaan niet meer gaan om wát ik 
deed, maar wel om met wíe ik het deed. 
Dat heeft geleid tot een grillig pad, be-
paald door de mensen die ik onderweg 
tegenkwam en die op hun manier mijn 
nieuwsgierigheid prikkelden. Zo schreef 
ik samen met een professor een boek 
over een zestiende-eeuwse dichter en 
samen met de rijksarchivaris een boek 
over Phil Bosmans. Zaken die ik nooit 
uit mezelf zou hebben bedacht. De 
kans op dergelijke contacten die je pad 
herleggen, is in deze tijden zo ongeveer 
tot nul gereduceerd. Het verrassingsele-
ment is nihil. Dat is confronterend want 
alles wat ik nu maak of bedenk, komt 
uit mezelf. Tot nu toe schrijf ik nog veel 
en heb ik plezier in wat ik doe, maar ik 
merk wel dat die onverwachte invloed 
zo’n voorname plek had gekregen in 
mijn denk- en werkwijze dat het gebrek 
eraan wel een groot gemis betekent.”
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Jij bent al jaren ambassadeur van 

Tegek?! Je deed ook al verscheide-

ne tournees langs psychiatrische 

instellingen. Waarom is mentale 

gezondheid voor jou een belangrijk 

thema?

RICK: (weifelend) “Wil je de lange 
of de heel lange versie? Ik ben een 
niet- gelovige mens. Ik mis het talent 
om te geloven. Ik heb dus niet de 
gemoedsrust waarvoor ik mensen die 
wel geloven soms benijd. Het geloof dat 
er een groot plan zit achter alle chaos: 
ik heb het niet. Ik zie ons als mensen 
ploeteren in een wonderlijke wereld; 
streven, vallen, opstaan en weer vallen. 
Voor de één is dat moeilijker dan voor 
de ander. Ik voel me meer op mijn plek 
in die wereld, als ik op het moment dat 
het nodig is iemand die het moeilijker 
heeft, kan helpen. Er mag wel wat meer 
mededogen zijn. Als je het leven makke-
lijk aankunt, dan heb je daar geluk mee. 
Dat mag je niet als vanzelfsprekend 
beschouwen. Dat mag je best delen 
met de mensen die daar behoefte aan 
hebben. Die onderliggende solidariteit 
hoort voor mij bij mijn wereldbeeld. 
Als redelijk onvolmaakte wezens in een 
redelijk onvolmaakte wereld zoeken we 
af en toe een schuilplaats bij de ander. 
Het besef dat je met zijn allen dat leven 
door moet, is een manier om zelf geluk-
kiger te worden. Je bestaat bij de gratie 
van de ander. Daar komt het in grote 
lijnen op neer. Dat kun je net zo goed 
op een gelovige, als op een ongelovige 
manier in de praktijk brengen. Toen ik 
het boek en toneelstuk over Bosmans 
maakte, moest ik vaak denken aan mijn 
voogd. Mijn ouders overleden al jong 
en ik kreeg een voogd toegewezen. Een 
geweldige mens. Tijdens de oorlog had 
hij bij het verzet gezeten. Na de oorlog 
heeft hij lang in een crisis gezeten. Hij 
was een idealistische jonge man, maar 
had aan den lijve ervaren hoe idealen 
zich konden misvormen tot een ideolo-
gie. Hij heeft daar lang mee geworsteld. 
Uiteindelijk heeft hij voor zichzelf de 

Rick de Leeuw
• 60 jaar geleden geboren in 

Haarlem (Nl)
• Woont in Heks, een dorpje in 

Belgisch Limburg
• Heeft twee volwassen zoons
• Is rockerzanger, auteur, 

dichter, toneelspeler, 
presentator …

• Vormt een koppel met 
kunstschilder Maartje Elants
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oplossing gevonden door zich 
te richten op kleine, haalbare 
dingen. Dat vertelde hij in een 
interview met journalist Ischa 
Meijer. Ik las dat pas na zijn 
overlijden. Toen realiseerde ik 
me dat ik voor hem als jonge 
wees een klein, haalbaar 
ding moet zijn geweest. Die 
vreselijke wereldgeschiedenis 
mondt uit in een wereldvisie 
die rechtstreeks mijn leven 
heeft bepaald. Een les voor 
het leven.”
 
Waaruit put jij hoop? 

Niet uit naïviteit maar 

als doeltreffend medicijn 

tegen het cynisme.

RICK: “Ik ben voorzitter en 
peter van Het Ventiel. Dat 
is een vrijwilligersorgani-
satie waarbij iedereen zich 
met hart en ziel inzet voor 
mensen met jongdementie. Voor hen 
is het heel zwaar op dit moment. Want 
jongdementie maakt mensen erg on-
zeker en bang voor wat komt en voor 
hoe de ziekte zich gaat ontwikkelen. 
Er is ook boosheid, omdat het zwaar 
valt om te aanvaarden dat je door zo’n 
ziekte wordt overvallen. En gek genoeg 
ervaren zij heel veel schaamte, omdat 
de dingen die voor hen heel belangrijk 
waren, vaak niet meer kunnen. Precies 
de zaken die heel bepalend waren 
voor hun identiteit. Het is heel pijnlijk 
om dat te moeten ervaren. Binnen Het 
Ventiel vinden mensen die lijden aan 
jongdementie veel steun bij elkaar. Dat 
gedeelde leed en die gedeelde erva-
ringen maken er plaats voor gedeeld 
plezier. De gezamenlijke activiteiten 
die we alle dagen organiseren, geven 
ademruimte aan de mensen. Dat dit nu 
noodgedwongen door corona voor de 
tweede keer is moeten stoppen, heeft 
een impact op hen zelf, maar ook op 
hun kleine sociale kring. Bij jongdemen-
tie verminderen nogal snel de verbale 

capaciteiten. Daarom stappen ze snel 
over op andere manieren van contact. 
Ze gaan heel fysiek met elkaar om. Maar 
dat kan nu natuurlijk niet. Je kunt hun 
dat heel vaak uitleggen, dat ze moeten 
afstand houden en hun mondmasker 
dragen, maar ze hebben natuurlijk 
de neiging om dingen te vergeten. Ze 
zoeken naar houvast, en dat doen ze 
bij elkaar. We bellen nu wel meer met 
elkaar, maar het is moeilijk om op 
afstand steun te bieden. Dat maakt 
dat de problemen die ik zelf ervaar in 
deze tijd in het niets verdwijnen. Het 
besef dat er zoveel mensen zijn die het 
zwaarder hebben dan ik, maakt dat ik 
dit heel gemakkelijk kan uitzitten. Ik 
denk dat ik redenen te over heb om niet 
te klagen. Als ik buiten mezelf treed, zeg 
ik tegen mezelf: ga jij nu maar staan bij 
de mensen die nog wat marge hebben 
en probeer je energie en aanwezigheid 
in te zetten ten gunste van anderen. Dat 
is een manier van denken en leven die 
veel pijn draaglijker kan maken. Hoop is 
van verdriet iets nuttigs maken.”

Het besef 
dat er 
zoveel 
mensen 

zijn die het 
zwaarder 
hebben dan ik, 
maakt dat ik dit 
heel gemakkelijk 
kan uitzitten. 

H

Het Ventiel

Het Ventiel is een onafhankelijke 
vzw die uit de grond werd ge-
stampt door Gudrun Callewaert 
in de nasleep van een campagne 
van Tegek?!. Peter en voorzitter 
van Het Ventiel is Rick de Leeuw. 
De vrijwilligersorganisatie zet 
zich sinds een drietal jaar in voor 
mensen met jongdementie. Met 
zijn werking bereikt Het Ventiel 
inmiddels zo’n zeventig mensen 
met jongdementie in de regio. Die 
werking vertaalt zich in individuele 
en groepsactiviteiten op maat van 
de deelnemers in het gezelschap 
van een persoonlijke buddy.

Meer lezen over Het Ventiel?  
Neem een kijkje op www.hetventiel.be
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Waar kijk jij in 2021 hoopvol 
naar uit?

Welke internationaal of 
nationaal figuur straalt voor 
jou een nieuw begin uit?

Welk hoopvol, mooi of 
interessant boek moeten we 
zeker lezen in 2021?

Het zal waarschijnlijk cliché 
klinken, maar net als iedereen 
kijk ik er met ons gezin 
naar uit om onze familie en 
vrienden weer eens te kunnen 
ontmoeten in een onbezorgde 
sfeer. Ik verlang ernaar om 
de 'uitgestelde' kussen en 
knuffels nu echt te kunnen 
uitdelen zonder de angst om je 
geliefden ziek te maken of zelf 
ziek te worden. En uiteraard 
zijn er op professioneel vlak 
nog een aantal uitdagingen 
te gaan, gaande van een goed 
interprofessioneel dan wel 
sectoraal akkoord.

Ik hoop dat het normale leven 
terug op gang kan komen en 
we de oversteek naar de USA 
kunnen maken om de dochter 
en de kleinkinderen te gaan 
bezoeken. Door corona was 
het voor hen en voor ons 
onmogelijk om de reis te 
maken.

De internationale figuur is dan 
ook Joe Biden, die een enorme 
internationale uitdaging heeft 
die zwaar en moeilijk zal zijn. 
De slag die hij gegeven heeft 
aan het boegbeeld van rechts 
in de USA, zal ook een weerslag 
hebben hier in Europa. 
Nationaal kijk ik ook naar de 
verdere manier van politiek 
voeren die Conner Rousseau 
aan het uitwerken is.

Hoe word ik 100 jaar is een 
onlangs verschenen boek dat ik 
dit jaar ga lezen.

Ik weet niet of je kunt spreken 
over een nieuw begin wanneer 
ik verwijs naar Barack Obama, 
maar ‘s mans ideeën om een 
samenleving te verenigen, om 
te zorgen voor 'zijn' mensen 
zonder onderscheid des 
persoons en de wijze waarop hij 
op een zeer lichtvoetige manier 
met taal omging en zo mensen 
wist te begeesteren, blijft mij 
intrigeren. Hij blijft voor mij 
een zeer groot redenaar die 
zijn talent gebruikt om, met 
woorden die raken, mensen 
samen te brengen achter 
ideeën, mensen te verenigen. 
Het jammere is dat zijn 
opvolger net datzelfde talent 
gebruikt heeft om mensen 
te verdelen. Hij plaatste het 
'wij tegen zij' opnieuw hoog 
op de agenda, waardoor de 
Amerikaanse maatschappij 
hopeloos verdeeld is. Ik mag 
hopen dat Obama een beetje 
als 'horse whisperer' mag 
dienen onder Biden.

De eerlijkheid gebiedt mij om 
te zeggen dat ik in tegenstelling 
tot mijn jeugd, toen ik 
makkelijk een paar honderd 
bladzijden per week las, ik nu 
nog nauwelijks de tijd vind om 
een boek ter hand te nemen. 
Maar Ivan De Vadders Het DNA 
van de Macht en uiteraard 
Obama’s A Promised Land, 
kunnen mij wel bekoren.

Rohnny 
Champagne

2021

Freddy 
Verselder

De 'begin-van-'t-jaarsvragen'

De ‘begin-van-'t-jaarsvragen’ is het omgekeerde 
concept van de bekende ‘eindejaarsvragen’.  

We doen het graag eens andersom! We willen 
2020 achter ons laten en kijken in deze MagMetal 

graag naar 2021 met een hoopvolle blik.

VOORZITTER 
ABVV-METAAL

ZEER ACTIEVE 
METALLO-SENIOR
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Welke podcast, video, film of 
televisieprogramma vind jij 
dat we moeten herbekijken 
of -luisteren in 2021?

Welk nummer zet jij op als 
je het even nodig hebt om 
opgepept te worden?

Heb jij een positief motto of 
mantra dat je hanteert in het 
leven en waar je je aan kunt 
vasthouden?

Thema voor 2021 is ‘365 
dagen lang jouw vakbond’, 
wat betekent dat voor jou?

Onlangs heb ik op NOS een 
heruitzending gezien van 
'Toppop'. Daarin presenteerde 
men de nationale hitparade. 
Het was een programma 
dat ontzettend veel Belgen 
volgden in hun jeugdjaren. Dit 
brengt zoveel nostalgie uit 
onze jeugdjaren waar wij met 
weinig toch een mooie periode 
hebben beleefd.

Een plaatje van de 
verschillende 
groepen uit de 
jaren '60 en 
'70 doet mij 
zeer veel 
plezier en 
een deuntje 
klassiek kan 
er ook nog 
bij. 

De opvoeding gekregen van 
thuis uit en overgebracht 
op mijn kinderen en 
kleinkinderen, dat is voor mij 

de grootste voldoening. Een 
huisgezin met 8 kinderen 
in de jaren '50 was een 
zware opdracht in de 

naoorlogse jaren, die niet te 
onderschatten was.

Ik hoop dat volgend jaar 
een jaar van vooruitgang 
wordt, want de laatste jaren 
was zeker geen reden tot 
euforie. Lonen, pensioenen en 
uitkeringen gingen er zeker niet 
op vooruit. Hopelijk met de 
nieuwe regering maken we een 
begin van verandering mee in 
samenwerking met de sociale 
partners. Het zal niet simpel 
zijn, maar waar een wil is, is 
een weg.

Enerzijds een Netflix-serie 
genaamd 'The Queen's Gambit', 
omwille van een aantal 
persoonlijke dingen waaronder 
mijn jeugdige interesse voor 
het schaken en anderzijds iets 
heel ontspannends als 'Reizen 
Waes' waardoor ik een aantal 
leuke plekjes/weetjes in de 
diverse Vlaamse provincies 
leerde kennen.

Ik heb een relatief brede 
muzieksmaak, gaande van licht 
klassiek tot al wat hardere 
rock en me beperken tot één 
specifiek nummer lukt dus niet. 
Nummers zoals 'Nessun Dorma' 
uitgevoerd door Luciano 
Pavarotti, 'Into the Mystic' door 
Van Morrison, 'Les Divas du 
Dancing' (Philippe Cataldo), 

'Amazing Grace' (door 
een complete 
doedelzakband 
gespeeld), 'Up on 

the Roof' (Viola Wills), 
'Sweet Caroline' (Neil 

Diamond) en 'You to 
me are everything' 
(The Real Thing) en 
nog zovele andere 

nummers, kunnen mij 
altijd wel oppeppen 

of emotioneel 
beroeren.

'Gaat niet, bestaat niet' is 
een soort van 'leitmotiv' dat 
ik van mijn echtgenote haar 
grootvader heb overgenomen 
en dat eigenlijk niet meer 
betekent dan dat je nooit of 
te nimmer mag opgeven. Ook 
al zit het jou tegen en lukt 
iets niet onmiddellijk op de 
door jou gekozen manier, dan 
herpak je jezelf, recht de rug en 
gaat er opnieuw tegenaan op 
een andere manier tot je jouw 
doel bereikt. Een Metallo plooit 
maar breekt niet! Gaat niet, 
bestaat dus niet!

365 dagen lang, 24/7 
'mijn vakbond', is denk ik 
wel iets wat elke Metallo 
typeert. Het willen helpen, 
problemen oplossen, elke 
dag opnieuw, op de werkvloer 
maar ook daarbuiten in het 
verenigingsleven, is voor mij en 
voor de vakbond waar ik voor 
sta een 'way of life'. Opkomen 
tegen onrecht, tegen bedrog, 
tegen onrechtvaardigheid is 
iets waarmee je opstaat en 
weer gaat slapen als Metallo. 
Dat is dé reden waarom ik zo 
trots ben op onze vakbond 
maar vooral op onze Metallo’s.
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Waar kijk jij in 2021 hoopvol 
naar uit?

Welke internationaal of 
nationaal figuur straalt voor 
jou een nieuw begin uit?

Welk hoopvol, mooi of 
interessant boek moeten we 
zeker lezen in 2021?

Frank 
Moreels

Syndicaal kijk ik uit naar de 
eerste militantenvergadering 
die 'live' kan doorgaan. Ik 
wil terug midden van onze 
militanten staan. Ik mis ze 
echt. Je kunt dan wel virtueel 
vergaderen, maar dat is niet 
hetzelfde. De vakbond is geen 
verzekeringsinstelling. Het is 
een familie. Een grote familie 
die niet graag in bubbels 
opgedeeld wordt. Hoewel dat 
nu nog even moet. Ik wil graag 
mijn vakbondsmaatjes weer 
kunnen vastpakken. Maar ik 
weet ook dat we er als vakbond 
in geslaagd zijn om - ondanks 
corona - onze job te blijven 
doen. Samen met al onze 
militanten. Dus als die vuile 
pandemie overwonnen is, dan 
zal het feest zijn, en wat voor 
één! 'The sooner, the better!'

Ik wil twee vrouwen noemen. 
Internationaal kies ik voor 
mijn vriendin Livia Spera. Zij 
erfde vorig jaar als secretaris 
generaal een kaduke Europese 
vakbondsorganisatie, de 
European Transport Workers’ 
Federation. Livia zorgde op 
minder dan een jaar tijd voor 
meer beweging en dynamiek 
dan ooit. Ze schudde de 
organisatie op zoals je met een 
dekbed van tijd tot tijd moet 
doen. Het is hetzelfde dekbed, 
maar het wordt helemaal 
herschikt, en is dus zo goed 
als nieuw. Livia inspireert me 
dagelijks. Omdat ze de juiste 
vragen stelt en niet bang 
is voor verandering. Maar 
nationaal zou ik onze secretaris 
generaal Miranda Ulens 
onrecht aandoen als ik haar 
niet vernoem. Als zestigjarige 
man heb ik vertrouwen in 
de toekomst van het ABVV 
als ik deze vriendelijke en 
gedecideerde madame bezig 
zie. Met vrouwen als Livia en 
Miranda aan de top moeten 
grijze muizen bang worden, en 
het is goed zo!

Mijn lijstje van vorig jaar.  
De druiven der gramschap van 
John Steinbeck. Zo depressief, 
maar met zo’n hoopvol einde. 
Als alles fout gaat en je denkt 
op de bodem te zitten, dan 
blijkt het nog erger te kunnen 
worden ... Maar hoe erg het 
ook is, er zijn altijd mensen 
die zorgen voor elkaar. Zet 
Wil van Jeroen Olieslaegers, 
en Hôtel Europa van Ilja 
Leonard Pfeijffer er ook 
maar op. En wie de buik vol 
heeft van de verdeeldheid 
ter linkerzijde moet M lezen 
van Antonio Scurlati. Hij 
vertelt hoe links - hopeloos 
verdeeld - de fascisten aan 
de macht liet komen in Italië. 
En als afsluiter Daar waar 
de rivierkreeften zingen. Ik 
geef niets prijs ... gewoon 
ontdekken.

Naar de eerste pint die ik op 
een terras kan drinken na het 
coronatijdperk.

Internationaal: Kamala Harris 
(vicepresident VS). 
Nationaal: Conner Rousseau.

Frida, een biografie over 
Frida Kahlo. Mexicaanse 
kunstenares, revolutionair, 
vrouw, maîtresse, 
politiek bewust, 
slachtoffer. 
Vooral een 
interessant 
boek.

Simonne 
Laeremans

De 'begin-van-'t-jaarsvragen'
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VOORZITTER  
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ZEER ACTIEVE  
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Welke podcast, video, film of 
televisieprogramma vind jij 
dat we moeten herbekijken 
of -luisteren in 2021?

Welk nummer zet jij op als 
je het even nodig hebt om 
opgepept te worden?

Heb jij een positief motto of 
mantra dat je hanteert in het 
leven en waar je je aan kunt 
vasthouden?

Thema voor 2021 is ‘365 
dagen lang jouw vakbond’, 
wat betekent dat voor jou?

In de rubriek podcasts 
winnen 'De Bourgondiërs' 
van Bart Van Loo, zij het 
nipt. Al was het maar omdat 
je leert hoeveel nonsens er 
door Vlaams nationalisten 
over ons land verteld wordt. 
Ook omdat je leert hoe een 
'copain', een Franse kameraad 
geworden is door eten voor 
twee te serveren op een 
grote boterham, in de tijd 
toen er nog geen borden 
bestonden. En andere absoluut 
nutteloze maar 'o zo schattige' 
wetenswaardigheden leert. De 
Bourgondiërs winnen eigenlijk 
enkel daarom van 'Napoleon' 
van Johan Opdebeek. De 
boeken had ik al gelezen, 
maar het blijft onvoorstelbaar 
boeiend om te zien hoe 
Bonaparte massa's mensen 
kon begeesteren en zo zijn 
stempel drukken, zelfs op onze 
hedendaagse maatschappij. 

Als ik me niet echt oké voel 
is ‘One’ van U2 ongetwijfeld 
een oppepper. Liefst nog in 
de versie van Johnny Cash: 
“We are one, but we are 
not the same, we have to 
carry each other, carry each 
other...” Een paar zinnen die 
op veel momenten in mijn 
leven belangrijk waren. Patty 
Smith krijgt ook een plaatsje. 
Ooit onvoorstelbaar punk, nu 
grijs en wijs. Ze heeft me een 
traan doen wegpinken, toen 
ze helemaal op haar eentje 
met haar gitaar in aanslag 
het nummer ‘People have 
the power’ bracht tijdens een 
Black Lives Matter-betoging. 
En al die jonge mensen die de 
oude lieve heks toelachten en 
meezongen. Mooi! Ik zou er 
ook nog Tom Morello willen 
bijsleuren. Vakbondsgewijs 
dan. Ik zag hem ‘live’ optreden 
op een vakbondscongres van 
de Teamsters in de VS. Op zijn 
gitaar de slogan van Woody 
Guthrie: 'This machine kills 
fascists.' Hoe die ruige rocker 
‘Solidarity forever’ brengt, of 
‘Joe Hill’ ... Nog eentje om het 
af te leren: Jennifer Lopez die 
op de ambtsaanvaarding van 
Joe Biden zingt: “This land is 
your land!”

François Janssens, wat mij 
betreft de grootste ABVV-
voorzitter die ik zelf in mijn 
ondertussen 35-jarige carrière 
meemaakte, verwees vaak 
naar een devies van Willem 
van Oranje. Hij citeerde in 
het Frans: “Point n’est besoin 
d’espérer pour entreprendre, 
ni de réussir pour persévérer.” 
Vrij vertaald wil het zeggen 
dat je niet moeten hopen op 
de goede afloop om toch actie 
te ondernemen, en dat je 
ondanks tegenslag toch moet 
doorzetten. Ik had evengoed 
mijn West-Vlaamse oma 
kunnen citeren die zei: “Altijd 
voortdoen!” Maar dat was 
minder elegant geweest. 

Ik ben voorzitter van een 
organisatie, van de BTB. Maar 
die organisatie is niet van mij. 
Ze is van ons. Van ons allemaal. 
Van onze mensen. Van de 
leden en de militanten die we 
mogen vertegenwoordigen. 
Zonder militanten, zonder die 
vele honderden werkmensen 
die deelnamen aan de sociale 
verkiezingen, die elke dag het 
beste van zichzelf geven op 
de werkvloer om te zorgen 
en op te komen voor 
hun collega’s ... ben ik 
niets. Dan ben ik ineens 
terug bij af. Jennifer 
Lopez die Woody 
Guthrie nazingt: “This 
land is your land!” 
Ik zing slecht, maar 
ik zeg het aan alle 
vakbondsmensen: dit is 
jouw vakbond!

Film: 'Frida Kahlo' met Salma 
Hayek in de rol van Frida. 
Docu: 'De kinderen van de 
collaboratie, van het verzet 

en slachtoffers van de 
Holocaust'. 

Series: alle Vlaamse 
series die allemaal 

goed gemaakt 
zijn en met zeer 
goede acteurs 
(behalve 'De 
kampioenen') 
en alle 
Scandinavische 
politieseries.

Een plaatje van de 
verschillende groepen uit de 
jaren '60 en '70 doet mij zeer 
veel plezier en een deuntje 
klassiek kan er ook nog bij. 

Kan ik het veranderen? Zo 
ja, ok dan. Zo niet, dan doen 
we verder en laten we het 
negatieve achter.

Dat iedereen, actieven en 
niet- actieven, terecht kan bij 
hun vakbond voor allerhande 
problemen en bijstand. 
Vakbonden zijn meer dan 
ooit nodig om mensen te 
helpen, maar ook en vooral 
om alert te blijven in deze snel 
veranderende maatschappij. 
Velen denken dat er geen 
problemen meer zijn omdat ze 
deze niet kunnen detecteren. 
Het is niet omdat er nu geen 
massale sluitingen zijn, zoals 
de metaalsector een aantal 
jaren geleden heeft gekend, dat 
er zich geen problemen meer 
voordoen. Angst om je job te 
verliezen is een zeer slechte 
raadgever.
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Kenneth 
Blomme

Zonder twijfel: de opening 
van de cafés. Daarnaast de 
voetbalstadions en de festivals. 
Dit zijn toch wel de dingen die 
ik het meest mis. Ik ben zeer 
benieuwd hoe de zomer van 
2021 er zal uitzien.

Kamala Harris. Natuurlijk 
zijn we blij dat Trump de 
verkiezingen verloren heeft. 
Maar ik vind niet dat Biden 
toekomst uitstraalt. Zonder 
pandemie werd Trump 
herkozen denk ik. Als ik zou 
moeten kiezen tussen 
Biden en Trump dan 
zou ik zeggen: “Is 
dat alles wat de 
VS te bieden 
hebben?” Al heb 
ik met Harris 
hoop op de 
toekomst.

Sorry, ik lees geen boeken.

2021 zal een speciaal jaar 
worden verwacht ik. COVID 
zal volgens mij nog voor een 
deel van het jaar bepalen hoe 
we leven. Ik kijk uit naar de 
vaccinaties en de mogelijkheid 
om terug eens op restaurant te 
gaan. Het is ook al veel te lang 
geleden dat ik nog eens stevig 
ben uitgegaan. Dus van zodra 
de coronasituatie het toelaat 
en er terug op een veilige 
manier kan omgegaan worden 
met elkaar, zal ik linea recta 
naar Gent of Brussel gaan om 
nog eens te genieten van het 
nachtleven.

Connor Rousseau heeft de 
sp.a nieuw leven ingeblazen. 
Hopelijk is dit een nieuw 
begin voor de linkse politieke 
partijen om terrein terug te 
winnen. We zien de gevolgen 
van een rechts beleid duidelijk 
op de arbeidsvoorwaarden, 
denk maar aan de 
aanpassingen voor tijdskrediet 
'landingsbanen' en de 
leeftijdsverhoging SWT 'zware 
beroepen'. Deze hebben een 
grote impact gehad op onze 
sector. Ik hoop dat met een 
nieuw begin voor de sp.a er 
weer verbeteringen zullen 
komen voor de werknemers.

Boeken! Ik lees zeer graag dus 
ik vrees dat het moeilijk is om 
mij te beperken tot één boek. 
Mijn favoriete genre is Fantasy. 
De boeken die ik in 2020 
gelezen heb en die ik echt goed 
vond zijn:  
Neverwhere van Neil Gaiman, 
Boeken van de zieners 
(9-delig) van Robin Hobb en 
Circe van Madeline Miller.

Tim  
De Grom

De 'begin-van-'t-jaarsvragen'

Waar kijk jij in 2021 hoopvol 
naar uit?

Welke internationaal of 
nationaal figuur straalt voor 
jou een nieuw begin uit?

Welk hoopvol, mooi of 
interessant boek moeten we 
zeker lezen in 2021?

2021

HOOFDELEGEE BEKAERT

BEGELEIDER

DELEGEE AUDI

BEGELEIDER
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Ik heb laatst de Spaanse 
Netflix-serie 'La Valla' bekeken. 
Een sciencefictionreeks die 
vooral spannend is, maar 
toevallig ook toepasselijk op 
de tijd waarin we leven. De 
reeks gaat over de verspreiding 
van een dodelijk virus terwijl 
er een fascistisch regime aan 
de macht is. Een avondklok 
en het afnemen van vrijheden 
zijn zaken waar ook wij mee te 
maken hebben. Tot op vandaag 
zijn de maatregelen er om ons 
te beschermen, maar hoever 
kan men hierin gaan? In de 
serie zien we ook hoe het virus 
misbruikt wordt om het regime 
in stand te houden.

'Ace of Spades' van Mötorhead 
is mijn all-time favourite en 
daar blijf ik bij. Al moet ik 
toegeven dat ik ook zeer vrolijk 
wordt van 'Here Comes the Sun' 
van The Beatles. The War on 
Drugs vind ik ook goed. 

Niet specifiek. Ik zou zeggen 
probeer te genieten van het 
leven. 

Dat is iets dat ik ondertussen 
niet meer dan normaal vind. 
Als je een goed team hebt 
binnen de werking op je 
bedrijf, zoals bij ons, dan is dat 
evident. Als je er als delegee 
alleen voor staat, dan begrijp 
ik dat de uitdaging groter is. 
Ik heb heel veel respect voor 
de mensen die alles geven in 
hun job. We hebben een zeer 
goed resultaat na de sociale 
verkiezingen. De dynamiek 
die ik ervaar in onze groep 
militanten is zeer goed. We 
hebben er allemaal veel zin in. 
Al vind ik wel dat wederzijds 
respect enorm belangrijk 
is. Het engagement van de 
militanten is groot en de inzet 
wordt vaak onderschat. Ik merk 
dat de druk op militanten in 
veel bedrijven heel groot is. 
Ook daar verdienen militanten 
ondersteuning.

Een van mijn favoriete 
personages is steeds Sherlock 
Holmes geweest. Magistraal 
vertolkt door Benedict 
Cumberbatch in 'Sherlock' (BBC 
serie).

Voor muziek zet ik steeds mijn 
eigen Spotify playlist op: Dance 
20. Vol met stevige dance en 
EDM.

“When a flower doesn't bloom, 
you fix the environment in 
which it grows, not the flower.” 
Er zijn veel mensen die zich 
niet kunnen vinden in de 
huidige manier van leven. 
We krijgen meer en meer te 
kampen met depressies, burn- 
en bore-outs en gevoelens van 
nutteloosheid. 
Deze dingen liggen voor mij 
aan onze omgeving en de 
taboes die er nog steeds in 
bestaan. Men moet meer doen 
aan de omgeving zodat mensen 
kunnen floreren. 
Bijvoorbeeld het doorbreken 
van het taboe rond depressie 
en psychologische hulp, meer 
inspraak en waardering voor 
werknemers enz. 
Dit is voor mij als persoon 
en als delegee een doel. De 
omgeving aanpassen aan de 
mensen en niet de mensen 
aanpassen aan de omgeving.

Vakbonds-
afgevaardigde 
zijn is niet iets 
dat je met een 
knop aan en 
uit zet. Je zoek 
constant naar verbeteringen 
en probeert iedereen zo 
goed mogelijk bij te staan. 
Het ABVV belichaamt dit 
door de vele opleidingen 
voor afgevaardigden, zodat 
ze sterker in hun schoenen 
staan. Iedereen bij het ABVV 
werkt iedere dag om de 
arbeidsvoorwaarden van alle 
werknemers te verbeteren. 
'365 dagen lang jouw vakbond' 
is de dagdagelijkse inzet die 
onze organisatie belooft aan 
zijn leden, vanop de vloer tot in 
de regio’s.

Welke podcast, video, film of 
televisieprogramma vind jij 
dat we moeten herbekijken 
of -luisteren in 2021?

Welk nummer zet jij op als 
je het even nodig hebt om 
opgepept te worden?

Heb jij een positief motto of 
mantra dat je hanteert in het 
leven en waar je je aan kunt 
vasthouden?

Thema voor 2021 is ‘365 
dagen lang jouw vakbond’, 
wat betekent dat voor jou?

31MAGMETAL



De winters zijn niet meer wat 
ze geweest zijn ... 
en toch blijven opvallend veel 
mensen in de kou staan.
Zeker in het afgelopen jaar; 
alles wat verkeerd kon lopen 
zou ook effectief fout gaan.

En zelfs in deze periode 
moeten metallo's niet rekenen 
op veel cadeaus.
Dus wij vragen niet aan onze 
bazen om uit te pakken met 
geschenken
maar we laten ons ook niet 
meer inpakken door types in 
pakken die niet aan onze 
veiligheid denken.

Want we hebben het voorbije 
jaar veel moed gezien, maar 
ook een paar laffe gevallen.
Juist doordat bijna iedereen 
ze droeg, zijn de maskers 
duidelijk afgevallen.
Er zijn bijvoorbeeld degenen 
die in de spotlights willen 
treden
daarom stellen ze de vakbond 
in een slecht daglichten.

Er zijn degenen die in de 
schaduw werken en wakker 
liggen van hun nachtshift.
Er zijn degenen die steeds 
hetzelfde besparingsverhaaltje 
blijven herkauwen,

Bek Veg Ter, onze slamdichter aan het woord

en niet eens doorhebben hoe 
irritant zij spreken.

En er zijn degenen wiens 
woorden we wél nog kunnen 
vertrouwen,
die zich in het onrecht 
vastbijten en nog een 
militantje bijsteken.
Dergelijke delegees beschikken 
misschien niet over de 
termen die in het discours 
van een marktleider passen 
maar ze zijn geschoold in de 
arbeidersklasse(n).

En ze hebben een appeltje 
te schillen met degenen die 

niet meer inpakkenWij laten ons

BOODSCHAP VOOR 2021 VAN 

SLAMDICHTER BEK VEG TER 

Bekijk het filmpje 
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“Het is een 
strijd om 
verandering 
te realiseren, 
maar we 
mogen er niet 
bang van zijn.”

niet stoppen. We moeten de vanzelf-
sprekendheid van alles in vraag blijven 
stellen. Durven vooruitdenken en voor-
uitgaan. Want inspiratie/hoop werkt 
niet belemmerend, in tegenstelling, het 
werkt bevrijdend.”

“Als je naar de wereld kijkt, dan wordt 
de roep om het systeem om te gooien 
luider en luider door de crisis waarin 
we ons bevinden. En dat is een posi-
tieve roep maar het wordt nu wel tijd 
om te luisteren. Want diezelfde ‘cry for 
change’ was er ook in de jaren '60, '70 
en '80. Niet alleen politiek en sociaal 
maar zeker ook op klimaatvlak, toen 
al. En daar lig ik toch ook wel wakker 
van, naast al die politieke onzekerheid 
en sociale ongelijkheid. Dit is niet iets 
wat we gisteren ontdekt hebben, dat 
klimaat. Er werd gewoon niet voldoende 
op gereageerd. Maar nu komt het heel 
dichtbij, dus we moeten echt luisteren 
en actie ondernemen op alle vlakken.”

“Het systeem zit in ieder van ons veran-
kerd, dus het wordt een gevecht om te 
veranderen. Maar ik ben daar niet bang 
van, niemand mag daar bang van zijn. 
Om met mijn laatste zinnen nog eens 
te eindigen: op de schouders van zijne 
maat is de kleine man plots wél groot.”

Bek Veg Ter slaat altijd de nagel op de 
kop, zelfs op een zeer koude ochtend 
in de oude V-Tex-fabriek in Kortrijk. 
Martijn houdt er nog altijd de hoop in 
en gebruikt, boordevol strijdlust, zijn 
straffe woorden om mensen in bewe-
ging te krijgen. Die woorden worden in 
een wekenlang creatief proces gewikt 
en gewogen, iedere nuance is immers 
belangrijk. En zoals het cliché het zegt: 
inspiratie overvalt je, zelfs ’s nachts of 
tijdens het werken. Hij schrijft dan die 
kleine zinnetjes op een papiertje en 
breit verder aan zijn tekst tot hij tevre-
den is. We vroegen ook naar zijn visie 
over de nabije toekomst:

“We zijn dan misschien wel gedwongen 
om nu door deze bijzondere crisis stil 
te staan maar dat mag het nadenken 

Bek Veg Ter op de set

anderen uitpersen en daar 
de vruchten van plukken.
Met slecht acterende 
politici die veel theater 
maken; no way dat die 
klucht gaat lukken.
Die hoge heren beweren dat 
wij nergens gaan geraken 
en dat we alleen maar 
staken.

Maar behalve het werk 
neerleggen kunnen we ook 
verantwoordelijkheden 
opnemen,
vakbondsmensen in het 
parlement stemmen en zo 
alle pipo's die permanent 
memmen hun job claimen.

Want natuurlijk werkt 
het systeem verstikkend; 
het bestaat uit 
knuffelcontacten en 
wurgcontracten.
Onze adem wordt afgesneden 
door corona en Voka, het 
probleem is dubbel.
Dus de enige manier om 
meer zuurstof te krijgen 
is door ons te verenigen 
in een grotere bubbel.

En ook al weet niemand 
exact wat we van 2021 
mogen verwachten,
je zal ons nog altijd zien 
met een vuist in de lucht,
omdat we blijven opboksen 
tegen hogere machten.

Wij zijn ABVV-Metaal. Wij 
streven naar vooruitgang 
met elke kameraad die 
achter ons staat.
Want op de schouders van 
zijne maat is de kleine 
man plots wél groot.
Dus onze toekomst is méér 
dan rooskleurig; onze 
toekomst is felrood.

BEK VEG TER
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“Wat mij opvalt, zijn de warmte 
en kracht die uitgaan van alle 
mensen op het terrein.” In haar 
eerste maanden als minister van  
Ontwikkelingssamenwerking en 
Grootstedelijk Beleid maakte  
Meryame Kitir budget vrij om 
eenzaamheid in steden aan 
te pakken, streed ze binnen 
de  COVAX-alliantie met haar 
 Europese collega’s voor een 
eerlijke toegang tot de corona-
vaccins en gaf ze het startschot 
voor nieuwe landenportefeuilles 
in de Belgische partnerlanden.  
Ze leerde prachtige mensen  
en initia tieven kennen, weliswaar 
digi taal. “Ook al gaan we door 
een moeilijke tijd, er is ook  
ontzettend veel hoop”, zo besluit 
de minister. 

SAMENWERKINGS- 
PROGRAMMA’S OPNIEUW 
OPGESTART
“De voorbije vier maanden heb ik vooral 
de tijd genomen om mijn kabinet samen 
te stellen en de eerste contacten te 
leggen in mijn beleidsdomeinen. Alles 
verloopt digitaal. En dat vind ik, net 
zoals veel mensen, een hele uitdaging. 
Want als minister werk je toch heel nauw 
samen met mensen, voor mensen en 
tussen de mensen. En dat kan nu even 
niet. Een van de eerste dingen die ik heb 
uitgebreid, zijn programma’s in onze 
partnerlanden, waaronder Palestina en 
Niger. Ik wil ook dit jaar twee thema-
tische portefeuilles rond klimaat en 
sociale bescherming opstarten. Door de 
aanhoudende regeringsvorming stonden 
die lange tijd op een laag pitje. Daar 
komt dus opnieuw schot in de zaak.”

ONTWIKKELINGSBELEID IS 
GEEN LIEFDADIGHEID
“Wat is mijn missie in het ontwikkelings-
beleid? Ik wil mensen een betere 

Meryame Kitir, onze metallo-minister

M
“Als minister wil ik 
een megafoon zijn 

voor de vele warme 
initiatieven.”

INTERVIEW MET 

MINISTER MERYAME KITIR
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toekomst geven. Dat heeft voor mij 
niet te maken met liefdadigheid, wel 
met solidariteit. Je kunt een beetje de 
parallel trekken met de COVID-19- crisis 
bij ons. Al een jaar lang houdt het 
virus ons leven in de ban. Bedrijven 
moesten sluiten, mensen zaten van 
de ene dag op de andere werkloos 
thuis. En veel ondernemers hebben 
moeite om het hoofd boven water te 
houden. Dankzij solidariteit krijgen 
mensen een vervangingsinkomen of 
financiële steun. En dankzij solidariteit 
– namelijk het massaal volgen van de 
coronaregels – houden we het virus 
in toom. Met solidariteit kunnen we 
ook mensen in ontwikkelingslanden 
een beter leven geven.”

STRIJDEN VOOR HET 
ALGEMEEN BELANG
“Met onze samenwerkingsprojecten 
willen we zowel de overheden als 
de mensen sterk, georganiseerd en 
zelfredzaam maken. Het middenveld 
speelt daar een heel belangrijke rol. Ik 
heb zelf mogen ervaren wat het is om 
vakbondsafgevaardigde te zijn. Ik leerde 
toen dat niet iedereen mondig genoeg 
is om voor zichzelf op te komen en dat 
veel mensen hun rechten niet kennen. 
Zonder vakbond geldt dan vaak de wet 
van de sterkste of de luidste roeper. 
Maar iedereen moet de kans krijgen om 
te groeien en zich te verbeteren. In alles 
wat we doen, staat het algemeen belang 
voorop.”

SAMENWERKING MET 
VAKBONDEN
“Omdat werk een belangrijke trigger is 
om uit de armoede te raken, zijn de vak-
bonden en werkgevers belangrijke part-
ners in onze Belgische ontwikkelings-
projecten. Denk maar aan Afrika, waar 
er amper 17,5 procent van de actieve 
bevolking formeel werkt. Het merendeel 
werkt in de informele sector, zonder 
sociaal vangnet. Enkele van onze Belgi-
sche projecten zijn specifiek gericht op 

jobcreatie, een correct loon en sociale 
bescherming. Dat doen we onder ande-
re met de International Labour Organi-
zation in Burkina Faso en Senegal. Nog 
een mooi project is  Beyond Chocolate, 
opgestart onder de vorige regering. 
Het is een partnerschap van Belgische 

spelers in de chocoladesector die zich 
engageren voor onder meer eerlijke 
inkomens voor cacao producenten en 
de stopzetting van de ontbossing als 
gevolg van de cacao productie.  
Het partnerschap is een groot succes en 
steeds meer producenten en retailers 
sluiten zich aan.”

GROOTSTEDENBELEID: 
NIEMAND MAG 
ACHTERBLIJVEN
“Ik ben natuurlijk niet alleen minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking, ook 
voor Grootstedenbeleid. En ik heb 
meteen 350.000 euro vrijgemaakt om 
de eenzaamheid in onze steden aan te 
pakken. Want de psychische impact van 
de coronacrisis is enorm en in de steden 
hebben mensen het nog moeilijker. 
Want als je een tuintje hebt, kun je al 
eens buiten. Maar beeld je in dat je in 
een groot appartementsgebouw woont 
zonder balkon of terras. Veel mensen 
zitten wat opgesloten en horen of zien 
wekenlang niemand. Het is belangrijk 
dat we niemand achterlaten of alleen 
laten. Ik besef dat iedereen het beu is, 
dat het zwaar is, maar het komt goed.  
En intussen moeten we goed voor  elkaar 
en onszelf blijven zorgen.”

“De voorbije maanden heb ik mij 
ingewerkt in de materie, netwerken 
en initiatieven binnen ontwikkelings-
samenwerking en grootstedenbeleid.  
Ik heb fantastische medewerkers die 
mij daarbij hebben geholpen. En wat mij 
is opgevallen, zijn de warmte en power 
die uitgaan van alle mensen op het 
terrein. De passie waarmee ze anderen 
helpen en de wereld zo mooier maken 
is ongelofelijk. Zowel in het buitenland 
als bij ons. De ene houdt jongeren met 
sport van de straat, de andere zorgt 
ervoor dat niemand in de buurt met 
honger hoeft te gaan slapen. Zij zijn een 
voorbeeld voor anderen. Toch blijven 
veel initiatieven onder de radar. Als 
minister wil ik hun megafoon zijn.”

“Niet 
iedereen 
is mondig 

genoeg 
om voor 

zichzelf op 
te komen.”

“De 
coronacrisis 
is loodzwaar 
en iedereen 
is het beu, 
maar het  

  komt goed.”

MERYAME

KITIR
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HULPLIJN BIJ VRAGEN  
OP DE WERKVLOER
“Mijn vader werkte ook bij Bekaert, in 
Moen, maar in 2019 sloot de fabriek 
en stonden 281 mensen op straat. Die 
sluiting en de ontslagronde van decem-
ber vorig jaar in Ingelmunster zorgden 
voor een enorme solidariteit onder de 
Bekaert-collega’s. Iedereen leefde mee. 
Dat was een extra bevestiging dat ik op 
mijn plaats zit bij de vakbond.” 

Spencer Tack is 25 jaar. CNC-operator 
tijdens de werkuren, succesvol veldrijder 
na de uren. Toen hij aan de slag ging 
bij Bekaert, had hij veel vragen. Over 
zijn werk, rechten en mogelijkheden. De 
informatie van de werkgever bleek niet 

altijd even volledig. Dus trok hij naar 
ABVV-Metaal. Intussen is hij zelf het aan-
spreekpunt voor collega’s met vragen. 

IEDEREEN AAN  
HETZELFDE ZEEL
SPENCER TACK: “Collega’s doen vaak 
zelf voorstellen om hun werkplaats beter, 
aangenamer of veiliger te maken. Ze 
hebben vragen rond uitkeringen, premies 
en verloven. Of ze willen dubbelchecken 
wat de werkgever heeft gezegd. Ik wil mij 
voor hen inzetten zodat ze krijgen waar 
ze recht op hebben. De fabriek mag dan 
te groot zijn om van een echte familie te 
spreken, als puntje bij paaltje komt, trekt 
iedereen aan hetzelfde zeel. Zoals bij de 
herstructureringen. Dan staan we allemaal 

SOLIDARITEIT IN TIJDEN VAN CRISIS

oen wist ik: ik zit 
op mijn plaats bij 
de vakbond.T

samen, als één man achter de collega’s.”

UITKIJKEN NAAR EEN 
GEZELLIG SAMENZIJN
“In Zwevegem blijft de impact van corona 
voorlopig beperkt. We zien de collega’s 
dus nog altijd op het werk, al is het op 
een afstand. Een aantal familieleden van 
mij werkt hier ook, dus dat is leuk. En 
we hebben een groep op Messenger met 
alle jongeren van Bekaert om contact 
te houden. Ik heb het geluk dat ik in 
corona tijden nog wel mag fietsen met 
kameraden. Maar ik kijk toch echt uit 
naar een virusvrije tijd. Dan organiseer 
ik een BBQ voor de collega’s en de vrien-
den om nog eens plezier te maken, bij te 
praten en gewoon … samen te zijn.”

• 25 jaar
• 7 jaar actief bij Bekaert in 

Zwevegem als CNC-operator
• 3 jaar actief bij het ABVV-Metaal
• In 2020 verkozen als 

jongerenvertegenwoordiger bij het 
CPBW

Spencer 
Tack

Bekaert trekt aan één zeel36



WE HEBBEN ONS VOORDELENPLATFORM 

 MYADVANTAGE IN EEN NIEUW JASJE GESTOKEN.  

Ons doel: jou trakteren op nog meer exclusieve kortingen 
en aanbiedingen. Zo kun je maximaal genieten van 
verlaagde prijzen, in je vrije tijd en voor al je aankopen. 

EEN FRISSE LOOK, MEER FUNCTIONALITEITEN, EXTRA 

AANBIEDINGEN, GEBRUIKSGEMAK, MAAR VOORAL 

EEN SPIKSPLINTERNIEUWE MOBIELE APP! Met deze 
nieuwe app zul je op elk moment kunnen genieten van je 
voordelen, waar je ook bent. Fantastisch toch? 

AL ONZE LEDEN, MET OF ZONDER EEN ACCOUNT OP 

HET OUDE PLATFORM, ONTVANGEN EEN MAIL MET 

MEER PRAKTISCHE UITLEG. Dus check zeker je mail en 
profiteer van al die voordelen. 

MYADVANTAGE.ABVVMETAAL.BE

HIER ZIJN ENKELE VAN JOUW AANBIEDINGEN:

Dat doe je via  
MyAdvantage

Je lidgeld terugverdienen? 

Cadeautje voor onze 
leden: extra kortingen 

én nieuwe app

ONS VOORDELENPLATFORM 

MYADVANTAGE BREIDT UIT!

ONTDEK

MYADVANTAGE

NU!

Klik hier, of surf naar 
www.ekivita.eu/abvvbtb
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Peter Injon is syndicaal afgevaardigde bij 

metaalbedrijf CNH Zedelgem. Over een drietal 

maanden vertrekt hoofddelegee Patrick Van 

Kerckhove op SWT en zal Peter de taak van 

hoofddelegee op zich nemen. Behalve bedreven 

metallo is Peter een ware colombofiel of 

duivensportliefhebber. Hij kweekt, traint en 

verkoopt duiven en hij doet dat met verve. Wij 

spraken met de metallo-duivenmelker over zijn 

bijzondere fascinatie voor zijn gevederde vrienden. 

Ook in de duivensport blijkt te gelden: succes komt 

te voet en gaat te paard. “Ik ga elk jaar voor de 

overwinning! Zoals een echte metallo.”

de passie 
van onze 
metallo’s

OP ZOEK NAAR

“Mijn vrouw laat de 
duiven ook wel eens 
op als ik nog laat aan 
het werk ben.”

PETER INJON

Peter Injon, metaal- en duivenliefhebber38



Dag Peter, hoe ben jij in deze sport 

gerold?

PETER INJON: “Als vijftienjarige knaap 
ging ik op zondagmorgen met mijn 
grootvader mee de duiven opwachten 
bij een duivenliefhebber in de buurt. 
Heel vroeger speelde mijn grootvader 
ook met de duiven, maar tijdens 
de oorlog heeft hij al zijn duiven 
moeten afstaan. Hij is nooit meer aan 
zo’n  goede duiven geraakt, maar de 
 duivensport is hem blijven boeien. 
Het fascineerde mij dat die duiven 
na een vlucht van honderden kilome-
ters terug naar huis vlogen. Ik wilde 
duiven kweken, zien opgroeien en zien 
thuiskomen van de vlucht. Dat boeide 
mij enorm. Dat zo’n kleine beestjes 
afstanden kunnen afleggen van 1000 
km en een groot doorzettingsvermogen 
hebben, dat is ongelofelijk. Al gauw 
kreeg ik van de bevriende liefhebber uit 
de buurt een koppeltje duiven. Zonder 
medeweten van mijn ouders maakte ik 
een hokje in een oude serre in de tuin 
om deze duiven te huisvesten. Zo zette 
ik in 1987 mijn eerste stappen in de 
duivensport. Het duurde trouwens zeker 
al 14 dagen eer mijn ouders wisten dat 
er duiven zaten in onze tuin!”

Hoe zagen die eerste stappen eruit?

PETER: “Intussen had ik het al bijgelegd 
met mijn ouders (lacht) en in 1988 nam 
ik voor het eerst deel aan wedstrijden. 

Met de steun van mijn grootvader, die 
mij de knepen van het vak leerde, ging 
dit redelijk vlot. In het begin speelde ik 
de snelheidsvluchten, dit zijn vluchten 
tot 300 km. Ik had ook al een paar jon-
gen gekweekt. Ik kwam thuis van school, 
verzorgde mijn duiven en liet ze uit. Ze 
deden het goed op de snelheidsvluch-
ten. Dus wilde ik meer. Ik wilde mee-
doen met de langeafstandsvluchten. 
Maar ik had daar natuurlijk de duiven 
niet voor. Het kweken en opbouwen 
van een goeie basisstam van duiven is 
zeer moeilijk. Gelukkig werd ik gesteund 
door een bevriend duivenliefhebber 
uit Wingene, Julien Vaneenoo. Hij is 
ook zaakvoerder van Industriebouw 
Vaneenoo NV.
Van Julien kreeg ik eind de jaren '90  
op het einde van ieder seizoen een 
koppel eitjes van zijn beste vliegduiven. 
Gratis en voor niets. Zo kon ik verder 
bouwen aan een degelijke stam om aan 
de langeafstandswedstrijden deel te 
nemen. Dat zijn vluchten van 1089 km, 
tot Barcelona.”

Hoe doen je duiven het in die 

wedstrijden?

PETER: “Dat begon met vallen en 
opstaan, maar langzaamaan kwamen 
de resultaten. In 2018 haalde ik een 
nationale overwinning binnen met 
doffer (mannetjesduif) Lucas. Deze duif 
behaalde de eerste plaats in de vlucht 

naar Gueret (563 km) met 13.848 duiven 
die deelnamen aan de race. Dat was een 
emotionele dag voor mij, want de kans 
dat je dat nog eens meemaakt in je dui-
venloopbaan is heel klein. Ik had al wel 
dichtbij een overwinning gestaan in de 
top tien, maar nooit eerder een eerste 
plaats. Kippenvelmoment!”

Lucas was dus letterlijk een 

goudhaantje?

PETER: “Hij was nog geen uur thuis 
en ik had al honderden telefoontjes 
gekregen van geïnteresseerde kopers. 
Ik heb hem dan zelf eerst gekweekt en 
verkocht aan een Chinese koper. Met 
pijn in het hart, maar ik heb een gezin 
met twee opgroeiende kinderen en we 
kunnen de centen nu goed gebruiken. Ik 
kreeg van Julien destijds natuurlijk ei-
tjes van zijn betere duiven. Maar ik heb 
toch een tiental jaren moeten kweken 
om te staan waar Julien toen stond.”

Kun je ons vertellen hoe je een 

kampioen kweekt? Zonder te veel 

prijs te geven natuurlijk!

PETER: “Je moet dagelijks tijd steken 
in je duiven. Bij mij krijgen de duiven 
in het seizoen dagelijks verplicht één 
uur training. Nu in de winter zijn de 
koppels aan het kweken en vliegen ze 
niet buiten. Daar is ook geen tijd voor. 
Ik ga werken van 6.30 uur tot 16.30 uur. 
Als ik thuiskom, is er niet veel tijd meer 

“In dat klein kopje 
zit veel verstand en 
doorzettingsvermogen, 
zoals een metallo.”I
PETER INJON
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over om te trainen, want het is te vroeg 
donker. Rond maart beginnen we terug. 
Eerst de jongen opleren gedurende 
anderhalve maand. In april beginnen 
we met snelheidsvluchten van 200 km, 
in mei bouwen we op tot 500-600 km 
en in juni spelen we de langeafstands-
vluchten tussen 700 en 1089 km.
Je moet ook de voeding aanpassen. 
Voor een training krijgen mijn duiven 
een lichte graanmengeling met wat 
gerst en maïs. Voor een zwaardere 
vlucht ga je ze opvoederen met een 
zwaardere graanmengeling met erwten, 
zodat ze voldoende bouwstoffen krijgen 
om de vlucht af te werken. De duiven 
leven zoals atleten.”

Hoe komt het dat je duiven de weg 

naar huis steeds terugvinden? Of is 

dat een goed bewaard geheim?

PETER: “Dat is de aard van het beestje. 
Een duif heeft de neiging om terug te 
komen. Los daarvan zijn er natuurlijk 
tal van stimulansen die we gebruiken 
bij wedstrijdvluchten. Zo tonen we de 
duivin aan de doffer of mannetjesduif 
vlak voor hij ingekorfd wordt. Die duivin 
zit dan op hem te wachten bij zijn 
thuiskomst. Na enkele keren weet hij 
dat. Ook als er jongen zijn of als er nog 
gebroed wordt, komt de duif naar huis 
om voor zijn jongen te zorgen. 
In dat klein kopje zit dan ook veel ver-
stand en doorzettingsvermogen, zoals 
een metallo.”

Zou je van je passie ooit je job willen 

maken?

PETER: “Mijn passie neemt dagelijks heel 
wat tijd in beslag. De hokken kuisen, de 
duiven voederen en trainen. Zeker als je 
streeft naar goede resultaten. Daarnaast 
geniet ik ervan om beginnende duiven-
liefhebbers bij te staan met raad en 
daad en vervul ik met veel enthousiasme 
mijn taak als secretaris bij de duiven-
vereniging De Ware  Vrienden. Ik ben 
gebeten door die microbe en kan dat 
niet loslaten. Maar ik doe ook mijn werk 

heel graag, zeker mijn vakbondswerk. 
Ik heb de kans om elke dag mensen 
te helpen. Dat zit in mijn hart als 
metallo. De combinatie is niet altijd 

Corona?

Peters duiventil

Tijdens de eerste lockdown werkte 
Peter samen met het provinciaal 
bestuur van KBDB West-Vlaanderen 
een protocol uit, zodat de duiven-
liefhebbers op een veilige manier 
hun duiven konden inkorven voor 
de wedstrijd- en trainingsvluchten. 

gemakkelijk. Er kruipt veel tijd en energie 
in, maar ik doe het graag en vind de 
gulden middenweg steeds weer. Ik leid 
een vol leven!”

Peter Injon, metaal- en duivenliefhebber

10 koppels 
kwekers

30 doffers of 
mannetjes-
duiven die 

wedstrijden 
vliegen

30 duivinnen 
die de doffers 

opwachten

Zo’n 80 
jongen

IN TOTAAL ZO'N 160 DUIVEN

ONGEVEER 25 METER HOKKEN
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“Wij zijn er 
om te zorgen 
dat iedereen 

gehoord 
wordt.”

RODE DOUCHE OP  

VILLEROY & BOCH

METALLO’S NANCY EN LEONORE HALEN SAMEN  

ZEVEN (!) MANDATEN BINNEN EN MAKEN VAN  

ABVV-METAAL DE GROOTSTE VAKBOND 

De laatste sociale verkiezingen op metaalbedrijf Villeroy & Boch (Roeselare) werden op 
spectaculaire wijze gewonnen door ABVV-Metaal. Jarenlang waren we er de kleinste 
vakbond, maar in november 2020 werden we in één klap afgetekend de grootste. In 
het comité werden alle vier mandaten binnengehaald en in de ondernemingsraad 

drie van de vier mandaten. Dit opmerkelijke resultaat is de verdienste van twee sterke 
en gedreven metallo’s: Nancy Vandenbogaerde (hoofdafgevaardigde) en Leonore 
Jonckheere (effectief afgevaardigde). Met hun tweetjes vormden ze de volledige 

kandidatenlijst van ABVV-Metaal en wonnen ze zeven van de acht mandaten! Hoe ze dat 
voor elkaar speelden en wat deze overwinning voor hen betekent, lees je hier.
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OPKOMEN VOOR DE 
WERKNEMERS
Villeroy & Boch is een atypisch metaal-
bedrijf. Er worden douches en badkui-
pen geproduceerd, vooral in het hogere 
prijssegment. De site in Roeselare (het 
moederbedrijf is Duits) richt zich in de 
eerste plaats op de export. De laatste ja-
ren groeide het bedrijf gestaag, de kaap 
van honderd werknemers werd over-
schreden en in november 2020 waren er 
voor de eerste keer verkiezingen voor 
een ondernemingsraad. 

Nancy (46) werkt al meer dan twintig jaar 
op het bedrijf en bedient de machines, 
Leonore (40) is er tien jaar aan de 
slag en verzorgt de afwerking van de 
douches en badkuipen. Alle twee zijn ze 
alleenstaande mama’s. Het eerste wat 
we willen weten is hoe Nancy en Leonore 
bij de vakbond zijn terechtgekomen. 
Waar komt hun engagement vandaan? 
Nancy steekt meteen van wal: “Een broer 
van mij werkte hier vroeger ook en was 
vakbondsafgevaardigde. In 2008 vroeg hij 
aan mij of ik op de lijst van  ABVV-Metaal 
wilde staan. Ik werkte toen in de nacht-
ploeg en het was interessant om daar 
ook iemand te hebben die syndicaal 
actief was, al was het maar om affiches 
uit te delen aan de collega’s. In die 
periode was ik nog niet écht bezig met 
vakbondswerk, dat is pas later gekomen. 
Ruim een jaar geleden is onze voormalige 
hoofddelegee op pensioen gegaan en 
ben ik in zijn voetsporen getreden.”

Leonore is opgegroeid in een rood nest 
en is ook nog actief geweest in de lokale 
sp.a-afdeling: “In 2012 raakte ik voor de 
eerste keer verkozen en ik ben toen vier 
jaar delegee geweest. Maar in 2016 ben 
ik gestopt. Het was zeer moeilijk om din-
gen te veranderen op ons bedrijf. Ik had 
het gevoel dat je als delegee te weinig 
draagkracht had om de dingen echt goed 
aan te pakken. Maar in 2020 heb ik mij 
opnieuw kandidaat gesteld, vooral om-
dat Nancy anders helemaal alleen op de 
lijst stond. Ik wilde haar graag steunen.”

Zowel Nancy als Leonore hebben 
het hart op de juiste plaats en willen 
vooral hun collega’s helpen. Dat is onze 
voornaamste drijfveer, legt Leonore uit: 
“Wij willen de werknemers een stem 
geven en hen helpen. Niet iedereen 
durft naar de personeelsdienst te gaan 
of zijn ploegbaas aan te spreken als 
er een probleem is. Wij zijn er om te 
zorgen dat iedereen gehoord wordt. 
Mensen vroegen regelmatig of ik 
hen kon helpen met iets en zo is dat 
gegroeid.” Nancy knikt: “De directie 
wilde ooit eens het uurrooster van de 
ochtendploeg aanpassen, maar dat 
gebeurde zonder inspraak en zonder 
overleg. Dan denk je: dat kan toch niet 
zomaar? Tegen zulke zaken willen we 
ons verzetten. Het is belangrijk dat de 
werknemers inspraak 
hebben en dat er naar 
hen geluisterd wordt.”

DE BELONING 
In november 2020 
was het dan zover: 
sociale verkiezingen! 
De inzet en gedreven-
heid van Nancy en 
Leonore werden op 
indrukwekkende wijze 
beloond. ABVV-Metaal 
werd opeens – en met 
ruime voorsprong – de 
grootste vakbond op 
het bedrijf. Hadden 

“Iedereen die 
er nood aan 
heeft, wordt 
geholpen: het 
zit soms in de 
kleine dingen.”

LEONORE 
JONCKHEERE

O
Rode douche op Villeroy & Boch42



onze twee dames dat 
verwacht? “Je hoopt 
natuurlijk altijd op een 
mooi resultaat”, zegt 
Leonore. “En veel colle-
ga’s hadden ook gezegd 
dat ze op ons gingen 
stemmen. Dus ik had er 
wel een goed gevoel bij, 
maar je moet natuur-
lijk altijd de resultaten 
afwachten.” Nancy lacht: 
“Op de verkiezingsdag 
was ik getuige in het 
stembureau en toen de 
stemmen geteld werden, 
kon ik niet geloven dat 
we het zo goed gedaan 
hadden. Het was onge-

looflijk. Onze secretaris Yves Allewaert 
geloofde pas écht dat we zeven van de 
acht mandaten hadden binnengehaald, 
nadat ik hem een foto van het proces- 
verbaal had doorgestuurd!”

EERLIJKE COMMUNICATIE
Wat is de verklaring van dit schitterende 
verkiezingsresultaat? Leonore hoeft niet 
lang na te denken: “Wij hebben een goed 
contact met de collega’s. We praten 
met de mensen en luisteren naar hun 
problemen en bezorgdheden. We maken 
ook nooit beloftes die we toch niet 
kunnen waar maken. Nancy en ik zorgen 
gewoon dat we ons werk goed doen en 
dat iedereen die daar nood aan heeft 
geholpen wordt.” “Het zit soms in kleine 
dingen” gaat Nancy verder: “Vroeger 
werd er bijvoorbeeld nooit een verslag 
uitgehangen na een ondernemingsraad 
of een comité. De collega’s wisten dus 
niet wat daar besproken of beslist 
werd. Wij zorgden ervoor dat dit wel 
gebeurde, zodat iedereen op de hoogte 
was. Communicatie is belangrijk. 
Luisteren naar de mensen, duidelijk 
communiceren en ze concreet helpen, 
dat is de essentie. Ik durf zeggen dat 
wij daarin beter waren dan de andere 
vakbonden.”

SAMEN KUNNEN WE  
ALLES AAN! 
Zijn er bepaalde zaken veranderd voor 
Nancy en Leonore nu ze opeens de 
belangrijkste afgevaardigden op het 
bedrijf zijn geworden? Zorgt dat voor 
extra druk of een flinke portie stress? 
Nancy: “Het is nu aan ons om te bewijzen 
dat we het vertrouwen waard zijn. We 
gaan vooral voortdoen zoals we bezig 
zijn. Maar ik geef toe, soms denk ik wel 
eens: hoe gaan we dat nu weer moeten 
oplossen? Gaat dat wel lukken? Je wilt de 
dingen goed doen. Soms zorgt dat wel 
voor stress.” Maar Leonore sust en stelt 
gerust: “We zijn nu met twee hé Nancy! 
Samen gaan we dat kunnen. Dat komt 
allemaal goed.”

Welke specifieke problemen wil team 
ABVV-Metaal op Villeroy & Boch de 
komende jaren graag aanpakken? 
“Werkbaar werk is alvast zeer belang-
rijk”, begint Nancy: “Vooral voor oudere 
werknemers is het soms moeilijk. Het 
werk is vaak repetitief en op lange 
termijn belastend voor de schouders of 
de polsen. Daar is zeker nog ruimte voor 
verbetering, bijvoorbeeld op vlak van 
ergonomie. We moeten steeds langer 
werken en onze jobs veranderen ook 
snel. Er is veel meer digitalisering, er 
komen nieuwe machines, enzovoort. 
Alles wordt sneller. Het is belangrijk om 
daarop toe te zien, om te zorgen dat 
iedereen nog mee is.”

Ook Leonore heeft duidelijke plannen: 
“Onze functieclassificatie is niet altijd 
even duidelijk en doorzichtig. Ook voor 
ons niet, trouwens. Ik ken iemand die 
hier al 22 jaar werkt en toch maar twintig 
cent per uur meer verdient dan iemand 
die hier als uitzendkracht start. Ik stel 
mij daar toch vragen bij. Sommige werk-
nemers hebben al jaren geen functione-
ringsgesprek meer gehad. Dat zorgt soms 
voor demotivatie bij de mensen, omdat 
ze niet weten waar ze aan toe zijn. Ook 
dat is dus zeker iets om aan te pakken.”

“Het is 
belangrijk 
dat de 
werknemers 
inspraak 
hebben en dat 
er naar hen 
geluisterd 
wordt.”

NANCY  
VANDENBOGAERDE
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Celien Vanmoerkerke verhuisde eind 
vorig jaar naar het kabinet van minister 
van Pensioenen Karine Lalieux, nadat ze 
17 jaar lang bij het ABVV had gewerkt. 
Als adjunct-kabinetschef staat ze 
mee aan de start van de nieuwe 
pensioenhervorming onder de regering-

De Croo. En die ziet er veelbelovend uit. ABVV-Metaal 
bracht gepensioneerde pensioenspecialisten Freddy 
Verselder, Simonne Laeremans en Jos Vingerhoed rond de 
virtuele tafel met Celien voor een gesprek. 

Wat 
verandert er 
de komende 
jaren aan de 
pensioenen? 

DIGITAAL RONDETAFELGESPREK

VAN ONZE METALLO-SENIOREN MET 

CELIEN VANMOERKERKE,

ADJUNCT-KABINETSCHEF OP HET

KABINET PENSIOENEN

DE BELGISCHE PENSIOENEN 
ZIJN NIET RIANT
CELIEN VANMOERKERKE: “Bij de 
vraag naar de leefbaarheid van de 
pensioenen gaat het vaak over financi-
ele leefbaarheid. Nog belangrijker vind 
ik de sociale leefbaarheid, en die is in 
België niet riant. In vergelijking met 
andere landen liggen de pensioenuit-
gaven in België lager. Ook de vervan-
gingsratio, dus de verhouding van het 
pensioen en het inkomen, ligt lager bij 
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ons dan in andere lidstaten. Natuurlijk 
is de pensioendiscussie complex. We 
hebben drie stelsels, voor werknemers, 
zelfstandigen en ambtenaren. En we 
hebben drie pijlers. Dus de situatie voor 
gepensioneerden is heel verschillend. 
Toch kunnen we over het algemeen 
zeggen dat voor mensen met een onvol-
ledige loopbaan het pensioen vaak tot 
armoede leidt. Maar ook voor wie een 
volledige loopbaan achter de rug heeft, 
is het pensioen niet riant.”

VERHOGING 
MINIMUMPENSIOEN 
OOK BIJ EEN 
ONVOLLEDIGE 
LOOPBAAN
JOS VINGERHOED: “De 
optrekking van de mini-
mumpensioenen is een 
goede zaak. Maar wat met 
de alleenstaanden die 
geen volledige loopbaan 
gewerkt hebben? Zijn zij 
niet de verliezers van de 
pensioenhervorming?”

CELIEN: “Dat hebben we 
wel degelijk recht gezet. In 
de vorige legis latuur zijn er 
alleen verhogingen geweest 
van het minimumpensioen 
voor mensen met 45 jaar 
loopbaan. Met de sociale 

partners, op aangeven van 
het ABVV, hebben we dat keer op keer 
in de welvaartsvastheid rechtgezet. 
Het onderscheid dat bestond tussen 
volledige en onvolledige loopbanen 
is zo volledig weggewerkt. En dat 
blijft onder deze legislatuur. Iedereen 
die een loopbaan heeft tussen de 
30 en 45 jaar zal op het einde van 
de legislatuur 20 procent meer 
minimumpensioen krijgen. Want 
solidariteit is solidariteit: iedereen  
met een minimumpensioen heeft  
recht op een verhoging.”

SIMONNE LAEREMANS: “Nog altijd 
nemen vooral de vrouwen loopbaan-
onderbreking op om voor de kinderen 
te zorgen. Doordat ze minder pensioen 
opbouwen, hebben ze een grotere kans 
dat ze in de armoede terechtkomen. 
Zo heeft de helft van de vrouwen een 
pensioen van minder dan 1150 euro. De 
tijden zijn natuurlijk veranderd en in-
tussen zijn er ook redelijk wat mannen 
die loopbaanonderbreking nemen voor 
het gezin. Toch is er nog altijd een grote 
kloof. Daarom is die optrekking van de 
minimumpensioenen, ook bij onvolledi-
ge loopbanen, zo belangrijk.”

JOS VINGERHOED: “Ik wil nog iets 
toevoegen over die welvaartsenveloppe: 
al twee jaar hameren wij erop dat die 
losstaat van de loononderhandelingen. 
Maar ook nu weer proberen de werk-
gevers om die welvaartsenveloppe 
als pasmunt te gebruiken voor de 
loononderhandelingen. Dat betekent 
dat de mensen steeds langer moeten 
wachten op dat extraatje. Dat is 
onaanvaardbaar.”

WERK AAN DE WINKEL 
BIJ DE AANVULLENDE 
PENSIOENEN
FREDDY VERSELDER: “Over de verho-
ging van de loonplafonds hoor ik hier 
en daar wel kritiek. Begrijp me niet 
verkeerd: mensen zijn er niet tegen, 
maar ze vragen wel meer solidariteit 
van de grootste verdieners. Want nu 
parkeren die goedverdieners een deel 
van hun loon vaak in pensioenfondsen 
die veel lager worden belast. Je valt 
soms achterover van de pensioenbedra-
gen die sommige kaderleden en hogere 
bedienden innen op het einde van de 
rit. Die solidariteit kan deels rechtgezet 
worden door de staat, door de inkom-
sten van de tweede en derde pijler te 
investeren in de basispensioenen. Die 
inkomsten gaan nu gewoon naar de 
belastingdienst.”

Pensioen- 
hervorming: 
wat verandert 
er aan de  
pensioenen?

1
De minimumpensioenen worden 
elk jaar op 1 januari opgetrokken 
met 2,65 procent. Dat betekent dat 
mensen met een minimumpensioen 
op het einde van de legislatuur 
meer dan 20 procent meer zullen 
ontvangen, inclusief indexeringen en 
welvaartsvastheid. Met dank aan alle 
inspanningen van het ABVV en sp.a. 

2
Het loonplafond wordt in dezelfde 
mate verhoogd als het minimumpen-
sioen, ook telkens op 1 januari.

3
De inkomensgarantie voor ouderen en 
het gewaarborgd inkomen stijgen met 
2,58 procent.

4
De pensioenen van zelfstandigen 
worden voortaan op dezelfde manier 
berekend als van werknemers. 

Het koninklijk besluit voor de hervorming 
van de pensioenen verscheen nog op de 
valreep op 31 december 2020. Zo startte 
de verhoging van de minimumpensioenen 
en het loonplafond al op 1 januari 2021. De 
federale regering investeert in totaal drie 
miljard euro in een betere pensioenbe-
scherming.
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Met de inkomsten uit 
de tweede en derde 

pijler zou de overheid de 
basispensioenen kunnen 

financieren. 

FREDDY VERSELDER

Freddy  
Verselder 
• Werkte 40 jaar bij Bekaert
• Stond mee aan de wieg van 

het pensioenplan bij Bekaert 
• Zit in de regionale 

en provinciale ABVV-
seniorenwerking in Oost-
Vlaanderen

• Is voorzitter van ABVV  
Senioren in Oost-Vlaanderen

Niet de ouderen, wel 
de jongeren zouden 

Mypension.be moeten 
kennen en raadplegen. 

SIMONNE LAEREMANS

Wat met de alleen-
staanden die geen 
volledige loopbaan  
gewerkt hebben? 

JOS VINGERHOED

De toekomst van onze pensioenen

Simonne  
Laeremans
• Werkte 40 jaar bij Duracell Batteries in  

Aarschot, onder andere als 
hoofdafgevaardigde

• Leidde 10 jaar lang militanten op 
als groepsbegeleider

• Zat in de Europese en federale 
vrouwencommissie 
van het ABVV en in de 
vrouwencommissie van  
ABVV-Metaal

• Zit in de seniorencommissie 
van ABVV-Metaal

• Is al 9 jaar Eredeken van  
de Arbeid 

Jos  
Vingerhoed
• Werkte 33 jaar bij  

Philips in Lommel
• Is lid van de federale 

seniorencommissie, 
voorzitter van de Vlaamse 
ABVV-seniorencommissie 
en voorzitter van de 
seniorencommissie van  
ABVV-Limburg

46



CELIEN: “De optrekking van de loon-
plafonds was nodig. Onder andere om 
de trend tegen te gaan dat meer en 
meer werknemers hun loonsverhogingen 
krijgen in de vorm van allerhande 
nettovoordelen. Fijne voordelen, maar 
daarmee bouwen ze geen sociale rechten 
op. Veel van die cafetariaplannen 
beginnen precies op het maximum van 
het berekeningsplafond. Terwijl dat juist 
is ingevoerd om mensen met hogere 
inkomens af te laten dragen voor wie 
het minder goed heeft. Met het hogere 
plafond vangen we dat deels op. Wat 
de inkomsten uit de tweede en derde 
pensioenpijler betreft, daar moeten we 
inderdaad nog veel werk verzetten.  
Eind vorig jaar toonde een rapport 
van het Rekenhof opnieuw aan dat 
de fiscale aftrekken ongelijkheid in 
de hand werken. We zitten daarvoor 
samen met minister van Sociale Zaken 
Frank Vandenbroucke en minister van 
Financiën Vincent Van Peteghem. De 
bedoeling is dat we tegen september 
met een voorstel komen.”

TOT 3 PROCENT VOOR 
AANVULLENDE PENSIOENEN 
NOG ALTIJD RELEVANT?
SIMONNE: “Die tweede en derde 
pensioenpijlers zijn mooie aanvullin-
gen op het pensioen. Toch blijft het 
basis pensioen het belangrijkste. Als 
ik dan zie dat je 3 procent van je loon 
mag opzijhouden voor de aanvullende 
 pensioenen, dan vind ik dat veel. Daar 
zou je het basispensioen toch enorm 
mee kunnen versterken?”

CELIEN: “Werknemers kunnen inder-
daad maximaal 3 procent van hun loon 
in het bedrijfspensioenfonds steken. 
Maar dat was ook al bij vorige legisla-
turen zo. We doen nu onderzoek naar 
die bedrijfspensioenen om een beeld 
te krijgen. Wie maakt daar gebruik van? 
Hoeveel procent gaat gemiddeld naar 
die pensioenfondsen? Want zonder 

SIMONNE: “Ik zag een bezoekersgra-
fiek op Mypension.be. 1 procent van de 
mensen jonger dan 25 jaar checkt de 
website. Bij de mensen tussen de 36 
en de 45 jaar is dat 11 procent. Bij de 
gepensioneerden lag dat percentage 
veel hoger. Terwijl het eigenlijk omge-
keerd moet zijn. Het is interessant om 
te weten wat je volgende maand krijgt. 
Maar het is nog veel belangrijker dat 
werkenden de impact op hun pensioen 
kunnen inschatten tijdens hun loop-
baan. Ook in de seniorencommissie 
hebben we erover gesproken en waren 
er ideeën om een folder te maken over 
Mypension.be voor de jongeren, om hen 
wakker te schudden dat wat nu nog ver 
van hun bed lijkt, wel heel belangrijk is 
voor hun toekomst.”

CELIEN: “Ik zou om af te sluiten heel 
graag het ABVV nog eens bedanken 
voor alle kansen en ondersteuning die 
ik 17 jaar lang heb gekregen. Ik ben blij 
dat ik mijn werk rond de pensioenen 
hier voort kan zetten. Mijn doel is 
uiteraard om een goede en positieve 
pensioenhervorming mee uit te rollen. 
Laat ons hopen dat er de komende 
jaren geen groep met rode jassen voor 
mijn deur hoeft te staan.”

cijfers is het moeilijk om erover te 
discussiëren. Die discussie is trouwens 
ook gelinkt aan de wet van 1996 over de 
loonnorm en de vrije loononderhande-
lingen. Want als er door de aanpassing 
van die wet geen loonmarge meer ís, 
hoe kan 3 procent dan nog naar het 
aanvullend pensioen gaan? Maar zoals 
je zegt: de wettelijke pensioenen blijven 
de belangrijkste.”

MYPENSION.BE: NIET  ALLEEN 
VOOR GEPENSIONEERDEN
Op Mypension.be kun je al 10 jaar je 
pensioen volgen. Gepensioneerden 
communiceren er met de federale 
pensioendienst. Ze kunnen er ook hun 
pensioenaanvraag doen. En werkenden 
vinden er informatie terug over hun 
pensioenopbouw. De federale regering 
heeft plannen om ook die onlinetool te 
verbeteren.

CELIEN: “Sinds kort is de tweede pijler 
toegevoegd. En we bekijken of we de 
derde pijler kunnen toevoegen. Wat we 
nog zullen ontwikkelen, zijn simulaties 
zodat je kunt berekenen wat de impact 
is op je pensioen als je minder zou gaan 
werken of een loopbaanonderbreking 
zou nemen.”

Wie een minimum-
pensioen heeft, zal op het 
einde van deze legislatuur 
20 procent meer krijgen.

CELIEN VANMOERKERKE 
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1
Heeft de technische werkloosheid 

impact op de berekening van de 

pensioenen? 

Celien Vanmoerkerke: “Nee, die pe-
riodes van technische werkloosheid 
worden volledig gelijkgesteld voor de 
berekening van het pensioen. Mensen 
behouden hun wettelijke en aanvullen-
de pensioenrechten. Ook is de degres-
siviteit opgeschort voor werklozen. 
Zij zakken dus niet naar de tweede of 
derde periode.”

2
Is er nog sprake van een 

puntensysteem voor de 

pensioenen? 

“Nee. Het puntensysteem is van tafel en 
komt niet terug.”

3
Wat gebeurt er met de 

pensioenbonus? 

“De pensioenbonus staat in het re-
geerakkoord. De regering zal met een 
voorstel komen.”

4
Is er nog sprake van een optrekking 

van de vervangingsratio van 

60 procent naar 75 procent? 

“In het regeerakkoord staat die 
75 procent niet expliciet vermeld.  
Er staat wel dat de vervangingsratio moet 
toenemen. Het punt komt op de agenda, 
maar we moeten ook eerlijk zijn: er is er 
niet veel budgettaire marge meer.”

5
De voorbije legislatuur werkten de 

vakbonden, werkgevers en regering 

aan opties voor een vervroegd 

pensioen voor zware beroepen.  

Wat gebeurt daarmee? 

“Dat thema staat niet in het regeer-
akkoord. Er staat wél in dat pensioenen 
en arbeidsmarkt onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. Dit voorjaar 
organiseren we een werkgelegenheids-
conferentie gericht op de harmonieuze 
loopbaan, samen met de sociale partners. 
De diversiteit van de loopbanen, en het 
deeltijdse pensioen komen daar aan bod. 
Voor ons is het duidelijk dat 67 jaar niet 
voor iedereen hetzelfde is. Wie  fysiek niet 
meer kan werken tot die leeftijd moet 
kunnen profiteren van een redelijk pensi-
oen of eindeloopbaanstelsel.”

Korte vragenronde over 
de pensioenhervorming

Coming soon!

Celien Vanmoerkerke

?

MEER INFORMATIE VIND JE OOK OP DE 

WEBSITE VAN DE FEDERALE REGERING
LEES MEER

6
Klopt het dat een gepensioneerde 

in 2021 iets minder pensioen 

krijgt door een verhoging van de 

bedrijfsvoorheffing? 

“Ja, de lichte verhoging van de bedrijfs-
voorheffing wil voorkomen dat je moet 
bijbetalen voor je belastingen in 2022. 
Het gaat dus niet over een pensioen-
vermindering.”

Alles wat jij wil weten over jouw SWT 
of pensioen, verzameld in 1 handige 
brochure.
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“Op dit moment is fysieke vorming even 
niet mogelijk, we hebben daarom de 
switch gemaakt die de samenleving ook 
heeft gemaakt. We gaan van fysieke naar 

online vorming. Dat zijn natuurlijk nieuwe wegen voor onze 
vormingmedewerkers, maar zij omarmen die met veel 
professionalisme, veel inzet en enthousiasme zoals onze 
militanten het ook gewoon zijn van ons.” Marc Lenders, 
algemeen secretaris van ABVV-Metaal, benadrukt dat het 
verderzetten van vorming prioriteit blijft.

kunnen organiseren. 90 procent van de 
militanten waren direct  enthousi ast en 
schreven zich in. Meer dan 350 delegees 
hebben de 4  webi nars met glans 
doorlopen. Via ons commandocentrum, 
helpdesk en chatroom hebben we 
ook meer dan 400 syndicale vragen 
beantwoord. Onvoorstelbaar en dat gaf 
ons echt energie. Het was ook duidelijk 
dat, ondanks de afstand, we heel dichtbij 
onze mensen stonden en dat de interactie 

quasi hetzelfde was als bij een fysieke 
vorming. We blijven natuurlijk uitkijken 
naar echte live momenten, maar het 
geeft ons wel een extra platform om ons 
vormingsaanbod complementair uit te 
breiden en interactief te maken. Het beste 
van twee werelden combineren.” 

We gingen een kijkje nemen achter 

de schermen tijdens de live sessies. 

Volg je mee?

ADRI CRAENS, COÖRDINATOR  

VORMING: “Wij volgen het parcours 
van het klassieke onderwijs en dat heeft 
ertoe geleid dat wij niet onze normale 
fysieke vormingen kunnen organiseren, 
maar op zoek zijn gegaan naar een 
 alternatief concept: Vorming 360°, 
vorming op afstand. 
De sessies van december voor de nieuwe  
en verkozen delegees hebben we op een 
korte periode van een drie tal weken  

Bekijk het filmpje 

VORMING DELEGEES BLIJFT DOORGAAN ONDANKS CORONA

Moeilijk gaat ook, 
moeilijk móet ook

Vorming 
360°
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Hoe maken we onze industrie klimaatneutraal?

‘‘We moeten niet 
vasthouden aan 
wat we hebben. 

Integendeel,  
we moeten 

radicaal gaan voor 
vernieuwing.”

ABVV-METAAL SPRAK MET TOMAS WYNS, EXPERT 

KLIMAATBELEID EN INDUSTRIËLE INNOVATIE

Ontdek het in deel 1 van onze ABVV-Metaal-ClassMetal over het klimaat. 

De metaalindustrie zit volop in 
de transitie naar een klimaat-
neutraliteit. Er is nog veel werk 
aan de winkel, de uitdagingen 
zijn talrijk, maar dat weerhoudt 
onze industrie er niet van deze 
kansen aan te gaan. Wim Careel 
ging voor ons eens kijken in de 
non-ferro-industrie. Hoe pakken 
zij die transitie aan naar een 
schonere en duurzamere sector?
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Tegen het einde van de 21e eeuw 

moeten we de opwarming van de 

aarde beperken tot maximaal 2° C. 

Zoniet dreigen er zeer schadelijke 

gevolgen. Hoe hoopvol bent u dat 

we die doelstelling gaan halen?

TOMAS WYNS: “Wat het klimaat betreft 
ben ik hoopvol. We zijn er nog lang niet, 
maar ten opzichte van tien jaar geleden 
is er heel wat in positieve zin veranderd. 
Kijk naar de industrie en de technologie 
die daar gebruikt wordt, maar ook naar 
de perceptie over klimaatverandering in 
het bedrijfsleven. We zien hoopgevende 
ontwikkelingen. Vandaag zijn er zeer 
veel concrete plannen en investeringen  
om de transitie naar een klimaat-
neutrale industrie vorm te geven. Ook in 
Vlaanderen gebeurt dat. Het blijft niet 
langer bij aankondigingen, er gebeuren 
effectief dingen op het terrein.”

Als wetenschapper focus je 

vooral op de vraag hoe we onze 

industrie in België en in Europa 

klimaatneutraal kunnen maken. 

Wat moet er gebeuren? 

TOMAS: “Een eerste element is dat de 
overheid een duidelijk signaal moet 

geven dat ze klimaatneutraliteit zeer 
serieus neemt. Om dat te illustreren 
moet ze werk maken van een 
industriële langetermijnstrategie voor 
de transformatie van onze industrie. 
De overheid moet zeggen: wij gaan de 
richting aangeven en onze bedrijven stap 
voor stap ondersteunen in deze transitie. 
Een sterk innovatiebeleid is hierin zeer 
belangrijk. Daarnaast moeten we ook 
kijken naar de industriële infrastructuur. 
De industrie van de toekomst zal nood 
hebben aan een andere infrastructuur 
dan diegene die er nu is. Als we kijken 
naar de jaren '60, waar de wieg ligt van 
ons huidig industrieel weefsel, dan zien 
we dat dit toen ook begonnen is met 
grote infrastructuurinvesteringen.  
Er werden havens en snelwegen 
gebouwd, logistieke ketens werden 
ontwikkeld, enzovoort. Vandaag moeten 
we op dezelfde manier aan de slag en 
kijken waar we in 2050 willen landen.  
Nu moeten we de keuzes maken die 
ervoor zorgen dat ons industrieel 
weefsel in de toekomst nog altijd 
welvaart kan creëren, maar deze keer  
op een koolstofarme manier.” 

Naast grote investeringen in 

infrastructuur en innovatie, welke 

dingen heb je nog nodig om de 

omslag naar een klimaatneutrale 

industrie te maken?

TOMAS: “Je moet er ook voor zorgen 
dat je de investeringen in spitstechno-
logie naar hier krijgt. We hebben hier 
veel internationale bedrijven, maar de 
beslissingscentra zitten in het buiten-
land. Vanuit het perspectief om hier 
hoogtechnologische en klimaatvrien-
delijke investeringen te krijgen, kan dat 
een nadeel zijn. Om ervoor te zorgen 
dat die investeringen in duurzame 
industriële capaciteit bij ons gebeu-
ren, zullen we andere troeven moeten 
uitspelen zoals onze centrale locatie 
in Europa met onze sterke havens. Die 
logistieke component is zeer belangrijk. 
Daarnaast hebben we veel kennisin-
stellingen met goede onderzoekers. En 
alles bij elkaar gebeuren hier al wat 
investeringen in innovatie. Al die dingen 
moeten we nu aan elkaar linken. Het 
feit dat we veel geld steken in innovatie 
betekent niet per se dat die innovatie in 
Vlaanderen op grote schaal zal toege-
past worden. We moeten dus nadenken 
hoe we Vlaamse, Belgische en Europese 
middelen kunnen kanaliseren in de 
richting van grootschalige industriële 
demonstratieprojecten en in infrastruc-
tuur voor die industriële ontwikkeling. 
Dat wordt uiterst belangrijk.” 

e Europese Unie wil 
klimaatneutraal zijn tegen 
2050. Als ze daarin slaagt, kan 
ze het eerste CO2-neutrale 
continent ter wereld worden. 
Wat betekent dit streven naar 
klimaatneutraliteit voor onze 

Belgische en Europese industrie? Op welke 
manier kunnen we onze industrie duurzaam 
maken? En hoe kan meer duurzaamheid ons 
industrieel weefsel versterken? We spraken 
erover met Tomas Wyns – expert klimaatbeleid 
en industriële transitie aan de VUB. 

D
DIT ARTIKEL WERD INGEKORT.
LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL HIER
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Zal het vergroenen van onze 

Europese industrie niet zorgen 

voor duurdere producten die 

moeilijk kunnen concurreren op de 

wereldmarkt? 

TOMAS: “Naast het linken van innova-
tie aan concrete toepassingen moeten 
we daarom ook zorgen voor een gelijk 
speelveld. We gaan aan de industrie 
vragen om heel veel te doen, we vragen 
dat nu al. Maar veel van die nieuwe 
processen gaan inderdaad duurder 
zijn. In Vlaanderen werken we veel met 
basismaterialen zoals plastics en staal, 
waar heel wat concurrentie is op de we-
reldmarkt. Een nieuw product kan dus 
heel groen en duurzaam zijn, maar de 
kans is groot dat het weggeconcurreerd 
wordt. Daar moeten we een heel slim 
antwoord op vinden.” 

Hoe zou dat slimme antwoord er 

kunnen uitzien?

TOMAS: “Volgens sommigen ligt de 
oplossing in de invoering van een CO2-
taks voor producten die van buiten de 
Europese Unie komen en die op een 
meer CO2-intensieve manier werden ge-
produceerd dan in de EU zelf. Maar dat 
is een imperfecte oplossing omdat het 
geen rekening houdt met onze export 
naar landen buiten de EU en omdat het 
heel moeilijk op een goede manier te 
implementeren is. Een betere oplos-
sing zijn zogenaamde standaarden. Als 
we kijken naar grote innovaties uit het 
verleden, dan zijn die er vaak gekomen 
door het zetten van standaarden: veilig-
heidsstandaarden, milieustandaarden, 
energiestandaarden, enzovoort. Europa 
is daar zeer machtig in, omdat we een 
grote en koopkrachtige eenheidsmarkt 
hebben. De standaarden die hier gezet 
worden, worden vaak overgenomen 
door andere landen buiten de EU om 
toegang te behouden tot de Europese 
markt. Zo kunnen we dan nadenken 
over het gebruik van basismaterialen 
in producten en daar dan een bepaal-
de CO2-norm opzetten. Dat is een veel 

krachtiger instrument dan een import-
heffing aan onze buitengrenzen.” 

Zal Europa ook in de toekomst 

nog in staat zijn om dergelijke 

standaarden op te leggen aan de 

rest van de wereld? Misschien zegt 

China wel: wij hebben de Europese 

markt niet nodig.

TOMAS: “Ik denk van wel. Als wij onze 
markt op die manier regelen dan gaan 
andere delen van de wereld moeten 
volgen. Dat is de kracht van een half 
miljard mensen in een ééngemaakte 
markt die vrij rijk zijn en dus veel kun-
nen consumeren. Tegelijkertijd is dit na-
tuurlijk ook een uitdaging voor Europa. 
In heel de EU moeten we ons econo-
misch en industrieel weefsel vernieu-
wen. Overal in de wereld zien we nieuwe 
en moderne steden ontstaan, terwijl 
onze infrastructuur deels verouderd is. 
Het Europese economische beleid heeft 
ons daar een beetje gewurgd, zeker 
sinds de financiële crisis van 2008-
2010. De nadruk lag voornamelijk op 
besparingen in overheidsuitgaven, wat 
resulteerde in veel te lage investeringen 
in infrastructuur en vernieuwing. Dat 
wreekt zich op termijn.” 

Gelukkig lijkt die neoliberale 

besparingslogica een beetje te 

minderen en groeit het besef dat 

schulden maken om te investeren 

in duurzame economische 

ontwikkeling niet slecht is. 

TOMAS: “Klopt, maar het is wel cynisch 
dat er een financiële cisis en een 
pandemie voor nodig waren om tot dat 
inzicht te komen. Lange tijd dachten 
sommigen dat een staalarbeider die zijn 
werk verliest omdat de fabriek dicht-
ging, zich maar moest omscholen tot 
webdesigner en direct aan de slag kon 
in de dienstensector. Op papier klinkt 
dat misschien mooi maar het klopt 
niet. We hebben in Europa een sterke 
industrie nodig. Een industrie die zich 
gedurende decennia ergens gevestigd 
heeft, heeft een meerwaarde die veel 

‘‘Het is cynisch dat 
er een financiële 

crisis en een 
pandemie voor 

nodig waren om 
de neoliberale 

besparingslogica  
af te remmen.”
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verder gaat dan haar economische 
productie. Ze maakt deel uit van het 
sociaal-economische weefsel van dat 
gebied. Zeer veel andere activiteiten en 
diensten hangen daarmee samen en dat 
zorgt voor sociale cohesie. De politiek 
heeft daar veel te weinig rekening mee 
gehouden.”

En dus moeten we Europa opnieuw 

industrialiseren in plaats van alles 

uit te besteden aan landen waar de 

lonen veel lager liggen. 

TOMAS: “We moeten veel ambitieuzer 
zijn dan enkel ‘opnieuw industrialise-
ren’. We zitten momenteel in een indus-
triële revolutie op basis van duurzame 
energie. We moeten synergiën vinden 
tussen de energieproductie enerzijds en 
de industriële productie anderzijds. In 
noordwest Europa kan offshore wind-
energie een zeer belangrijke rol spelen. 
De sector van de windenergie vindt haar 
waardeketen in de landen die aan deze 
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Europese kusten liggen. De staal- en 
cementindustrie en de machinebouw 
zal de grondstoffen, onderdelen en 
machines leveren om die windmolens te 
maken. Aan de andere kant heb je een 
industrie die klimaatneutraal moet wor-
den en dus zeer veel nood zal hebben 
aan groene elektriciteit. Dat moet de 
basis worden van een positieve wissel-
werking waarbij de industriële sector de 
energietransitie realiseert en waarbij 
de energiesector helpt om de industrie 
klimaatneutraal te maken. Dat is het 
ambitieniveau waarop we moeten den-
ken en gelukkig zien we daar vandaag 
al de eerste signalen van. We moeten 
niet vasthouden aan wat we hebben. 
Integendeel, we moeten radicaal gaan 
voor vernieuwing en transitie.”

Om de klimaattransitie te realiseren 

zal de vraag naar bepaalde 

grondstoffen exponentieel stijgen. 

Denken we maar aan de metalen 

die nodig zijn om batterijen of 

windmolens te produceren. Die 

grondstoffen zitten niet in Europa 

maar in vooral in China, Afrika en 

Latijns-Amerika. Is er genoeg voor 

iedereen?

TOMAS: “Bepaalde van die minerale 
grondstoffen zullen geostrategisch 
steeds belangrijker worden. En je ziet 
ook dat landen zich daartegen proberen 
te wapenen. Zo tracht Amerika ervoor 
te zorgen dat het geen unieke afhanke-
lijkheid heeft van China en ook  Europa 
heeft daar plannen voor. Dat kan 
betekenen dat we hier in Europa terug 
een aantal mijnen gaan openen om 
bepaalde ertsen te ontginnen. Maar het 
betekent vooral dat we zeer goed moe-
ten waken over onze beschikbare stock. 
Onze gebouwen, onze wagens en onze 
elektronica zitten bomvol materialen 
en bevatten ook steeds meer zeldzame 
aardmetalen. We moeten ervoor zorgen 
dat we die meer en beter kunnen vast-
houden. Dat is een essentieel onderdeel 
van de circulaire economie.”

Veel van de grondstoffen die nodig 

zijn om batterijen voor elektrische 

wagens te maken, worden op een 

niet-duurzame manier ontgonnen. 

Bovendien worden die batterijen 

nog vaak opgeladen met stroom 

op basis van fossiele brandstoffen. 

Zijn elektrische wagens vandaag 

duurzaam? 

TOMAS: “In Amerika en China rijden 
elektrische wagens vooral rond op 
elektriciteit die is opgewekt op basis 
van steenkool en dat is inderdaad 
niet duurzaam. Maar we weten dat de 
energiesector een groene transitie zal 
doormaken en dat elektriciteit zal ver-
groenen. Wat de ontginning van lithium 
of kobalt betreft: het klopt dat ook 
daar belangrijke problemen zijn met 
duurzaamheid. Maar moeten we daarom 
geen lithiumbatterijen meer maken? 
Moeten we daarom de overgang naar 
elektrische wagens tegenhouden? Ik 
vind van niet. Ten opzichte van wagens 
met een verbrandingsmotor zijn elektri-
sche wagens nu al een pak duurzamer. 
En in de toekomst zal dat nog veel meer 
het geval zijn.” 

DIT ARTIKEL WERD INGEKORT.
LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL HIER
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