
IN DE ZOMER VAN 2018 BLEEK UIT DE CIJFERS VAN HET NATIONAAL 
GELUKSONDERZOEK (UGENT & NN) DAT BIJNA DE HELFT VAN DE BELGEN 
ZICH EENZAAM VOELT. Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder en 
lijkt het thema weer volledig ondergesneeuwd. De ABVV Senioren vinden het 
belangrijk dat eenzaamheid hoog op de politieke agenda blijft staan. Het is een 
maatschappelijk probleem dat dringend structurele oplossingen nodig heeft.  
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 edito

Waarde Kameraad,

Eenzaamheid.

Een gegeven waar heel veel 
Vlamingen, jong én oud, mee te 
maken krijgen….

Nog nooit waren er zoveel 
communicatiemiddelen ter 
beschikking: computers, laptops, 
Ipads, smartphones, Facebook, 

Instagram, Whatsapp en er zullen steeds nieuwe 
instrumenten bijkomen. En toch is de eenzaamheid een 
reëel feit.

Als vakbond vechten we alle dagen voor een echte 
solidaire maatschappij. Waar mensen collectieve 
problemen aanpakken door te strijden voor collectieve 
oplossingen. Samen.

We vechten tegen een samenleving die het meest 
pure individualisme tot norm stelt, die slagen en falen 
van mensen beschouwt als een hoogst persoonlijke 
verdienste, die het “ieder voor zich” promoot.

In dergelijke samenleving zijn mensen inderdaad 
eenzaam. Het is dan ook belangrijk dat wij dit thema in 
dit nummer van de Radeis bespreken. Om te bekijken 
wat de oorzaken en gevolgen zijn van eenzaamheid en 
hoe we daaraan, samen, kunnen verhelpen.

Om een meer solidaire maatschappij te zijn.

Caroline Copers 
afgevaardigd bestuurder Linx+

even stilstaan

Ouder worden doe je niet alleen
Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem waar heel veel 
mensen dagdagelijks mee geconfronteerd worden. Het is een 
probleem dat we trouwens bij alle generaties en doelgroepen 
meemaken, want eenzaamheid discrimineert niet. In een steeds 
meer geïndividualiseerde maatschappij waarin economische groei 
belangrijker is dan de groei in levenskwaliteit, mag ons dit niet meer 
verbazen. Het belang van het sociaal kapitaal in onze samenleving 
wordt door de beleidsmakers continu in vraag gesteld, maar wanneer 
stellen ze zichzelf in vraag?

Het is al langer duidelijk dat er een 
negatief verband bestaat tussen 
eenzaamheidsgevoelens en de fi-
nanciële situatie van de Belg. Hoe 
minder financiële middelen, hoe 
meer eenzaam iemand procentueel 
is. Een sociaal netwerk opbouwen 
en onderhouden kost geld, veel 
geld. Een cultureel uitstapje, een 
restaurantbezoek of nog maar het 
openbaar vervoer nemen, we tas-
ten diep in de buidel om elkaar te 
kunnen zien. Een leefbaar inkomen 
boven de armoedegrens en een mi-
nimumloon van 14 euro per uur zijn 
noodzakelijk.
Ook de gezondheidssituatie, die 
van jezelf of die van een dierba-
re, maakt ons kwetsbaarder voor 
eenzaamheid. Een zwakke ge-

zondheidssituatie staat gelijk aan 
een verminderde mobiliteit en de 
rol van mantelzorger staat ge-
lijk aan een efficiënte tijdsindeling 
en dus minder tijd voor een soci-
aal netwerk. De individualisering 
van het zorglandschap (of de ver-
maatschappelijking van de zorg 
voor anderen) werkt eenzaamheid 
in de hand. Een degelijke investe-
ring in de zorgsector zodat men be-
roep kan doen op meer personeel 
en een betere infrastructuur zijn 
noodzakelijk.  
Tot slot zijn er natuurlijk ook  be-
paalde maatschappelijke tenden-
sen die een invloed hebben op een-
zaamheidsgevoelens. We kennen 
een opflakkering van individualis-
me waardoor het ritme van slapen, 

werken, eten en tv-kijken nog moei-
lijk doorbroken wordt. De digitalise-
ring slaagt ons volop om de oren: 
bankkantoren, postpunten en loka-
le winkels verdwijnen met de noor-
derzon. De opkomst van sociale 
media voedt de angstcultuur voor 
de andere en maakt ons eigen-
lijk nog eenzamer. De besparingen 
op het verenigingsleven stoppen, 
het sociale contact bewaken en de 
strijd tegen ‘fake news’ verhogen 
zijn noodzakelijk. 
Dat eenzaamheid bestrijden heel 
vaak afhangt van bepaalde politie-
ke beslissingen is wel duidelijk on-
dertussen. Dat beleidsmakers de 
eenzaamheid bij de bevolking de 
volgende jaren kunnen verminde-
ren, is minder duidelijk. Alvast ge-
ven wij een tip mee, doe het samen, 
met de partners in het middenveld 
en de sociaal-culturele organisa-
ties, want ouder worden doe je niet 
alleen. 

#STRIJDTEGENEENZAAMHEID 

Caroline Cocquyt
coördinator ABVV Senioren
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Niet iedereen is vertrouwd met 
de Vlaamse Ouderenraad, wie 
zijn jullie en wat is jouw rol in 
dat geheel?

“De Vlaamse Ouderenraad is een 
platform van ouderenorganisaties 
en deskundigen rond ouder wor-
den. Voor de Vlaamse Ouderenraad 
staat er eigenlijk één vraag cen-
traal: hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat iedereen, zowel 
mensen die gezond en 
actief zijn, als mensen 
in een kwetsbare situ-
atie, op een actieve en 
kwaliteitsvolle manier 

ouder kunnen worden? Die vraag 
trachten wij te beantwoorden door 
op basis van de signalen van oude-
ren beleidsadviezen te geven aan 
de Vlaamse regering, door onder-
zoek aan te sturen, door sensibili-
seringscampagnes op te zetten en 
door het overleg tussen ouderenor-
ganisaties te versterken. Als direc-
teur van de Vlaamse Ouderenraad 

coördineer ik het rei-
len en zeilen van de 
organisatie zodat we 
die doelstellingen 
kunnen bereiken.”

Mogen we zeggen dat de 
Vlaams Ouderenraad sterk ver-
anderd is ten opzicht van een 
aantal jaar geleden?

“Qua beleidswerk spelen we in-
derdaad een klasse hoger dan in 
de beginjaren. Eerst en vooral om-
dat we ons team de voorbije jaren 
doelgericht hebben kunnen uitbrei-
den. Tegelijk mogen we de bijdrage 
van onze lidorganisaties niet on-
derschatten, zij sturen heel sterke 
vertegenwoordigers naar onze ver-
gaderingen en doen actief inbreng 
in alle adviezen en standpunten. 
Die wisselwerking tussen jong en 

lees verder op volgende blz.

interview

In gesprek met Nils Vandenweghe
DIRECTEUR VLAAMSE OUDERENRAAD

De verkiezingen zijn al eventjes achter de rug, een startnota werd opgemaakt en de gesprekken voor de 
vorming van een nieuwe Vlaamse Regering zijn volop aan de gang. De uitkomst van die gesprekken is 
nog koffiedikkijken, maar ze worden met argusogen gevolgd vanuit de verschillende organisaties in het 
middenveld. Zo ook door de Vlaamse Ouderenraad, de uitdagingen binnen de ouderenzorg zijn dan ook heel 
groot. Wij gingen op zoek naar de directeur van de Vlaamse Ouderenraad voor een kort gesprekje over de 
rol van de Vlaamse Ouderenraad in de samenleving en over de toekomst van de ouderenzorg. 

“De wisselwerking 
tussen jong en oud 
creëert een heel 
sterke dynamiek voor 
onze organisatie.”

Nils Vandenweghe
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oud creëert een heel 
sterke dynamiek voor 
onze organisatie. Door 
het sterke beleidswerk 
dat we daardoor neer-
zetten worden we ook 
meer betrokken in het 
Vlaamse beleid en de 
verschillende overlegplatformen.”

De Vlaamse Ouderenraad is 
sterk geprofessionaliseerd de 
laatste jaren, heb je schrik dat 
het voor sommige (oudere)vrij-
willigers allemaal wat te tech-
nisch wordt en dat ze zullen 
afhaken? 

“Het is vooral een continu aan-
dachtspunt. Onze rol is net om de 
vertaalslag te maken van de sig-
nalen van onderuit naar het beleid, 
en om in omgekeerde richting vra-
gen en plannen van beleidsmakers 
te vertalen en voor te leggen aan 
de doelgroep waarvoor ze bedoeld 
zijn. Het is dus continu zoeken naar 
de juiste balans tussen deze twee 
rollen: laagdrempelig zijn, en te-
gelijk technisch sterk beleidswerk 

neerzetten. Door-
dat we vaker betrok-
ken worden bij het 
beleid is het tempo 
van werken ook sterk 
verhoogd. Dat vorm 
een uitdaging, maar 
die uitdaging staat 

net centraal in onze missie als 
organisatie.”

Heb je het gevoel dat de 
Vlaamse Ouderenraad een rol 
van betekenis speelt in de ont-
wikkeling van ouderenbeleid?

“Algemeen kunnen we zeggen dat 
de professionalisering zijn vruch-
ten afwerpt, zeker op het vlak van 
welzijn en zorg hebben we echt 
kunnen wegen op het beleid. In het 
nieuwe ‘Woonzorgdecreet’ en de 
uitbouw van de Vlaamse Sociale 
Bescherming hebben we op cruci-
ale punten een sterke invloed ge-
had. Andere beleidsdomeinen blij-
ven wel een uitdaging voor ons, 
maar we merken dat als we met 
een sterk dossier afkomen er ge-
luisterd wordt. Zo hebben we met 

het dossier rond energiearmoede 
wel echt een voet tussen de deur 
kunnen steken in de herziening van 
het energiearmoedeprogramma.”

De verkiezingen zijn nu al 
even achter de rug en het poli-
tieke landschap is door elkaar 
geschud. De onderhandelin-
gen voor een nieuwe Vlaamse 
Regering zijn volop aan de gang 
(bij het afnemen van dit inter-
view). Een Vlaamse startnota 
ligt aan de basis van die onder-
handelingen, wat was jouw eer-
ste indruk?

“Er stond welgeteld één zin rond 
ouderen in de startnota (“Voor 
onze ouderen investeren we ver-
der in kwaliteitsvolle en betaalbare 
woonzorgcentra met een striktere 
controle op de dagprijsverhogin-
gen”). Dat is een terechte bekom-
mernis, maar tegelijkertijd ont-
zettend ontoereikend. De zin zegt 
vooral veel over de manier waarop 
nog te veel mensen kijken naar ou-
deren: heel betuttelend - ‘onze’ ou-
deren – en heel zorggericht, alsof 
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“Het beleid heeft de 
sterke stijging van 
het aantal zwaar 
zorgbehoevenden in 
woonzorgcentra niet 
voldoende kunnen 
opvangen.”

Nils Vandenweghe
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iedereen na zijn pensioen alleen 
nog maar aftelt naar de verhuis 
naar een woonzorgcentrum. Terwijl 
we het hier hebben over een peri-
ode in een mensenleven die mak-
kelijk 30 jaar duurt. Daarin stellen 
zich véél meer uitdagingen en kan-
telmomenten. We hopen dan ook 
dat de startnota bewust mager is 
gehouden om ruimte te laten aan 
de onderhandelingen. Het regeer-
akkoord moet absoluut veel beter.”

Men zou op zoek zijn naar meer 
dan 2 miljard euro voor de 
ouderenzorg. Bent u verbaasd? 
En welke uitdagingen ontbreken 
nog volgens u op het vlak van 
ouderenbeleid?

“We staan inderdaad voor heel 
wat uitdagingen in de ouderenzorg. 
Het cijfer van twee miljard euro (in-
vesteringen die nodig zijn volgens 
Zorgnet-Icuro) dat nodig is om ou-
deren een kwaliteitsvolle zorg te 
kunnen garanderen, zegt vooral 
veel over onze ouderenzorg van-
daag. Het beleid heeft de sterke stij-
ging van het aantal zwaar zorgbe-
hoevenden in woonzorgcentra niet 
voldoende kunnen opvangen. Daar-
door is de ouderenzorg structureel 
ondergefinancierd, en krijgen men-
sen niet de zorg waar ze recht op 
hebben. Daarbovenop komt nog 
eens dat de vergrijzing volop aan 
de gang is: de komende 10 jaar ko-
men er 20% meer 80-plussers bij. 
Dan is het duidelijk dat er een heel 
groot inhaalmanoeuvre nodig is 
voor zowel de thuiszorg als de re-
sidentiële zorg om zorgnoden die 
daarmee samengaan op te vangen.”

“Ook op andere vlakken zien we 
grote uitdagingen. Het woonbe-
leid is in Vlaanderen lang verwaar-
loosd, waardoor vandaag slechts 
1 op 5 65-plussers in een woning 
woont die voorzien is op de noden 
naarmate men ouder wordt. Ook 
de Vlaamse voorkeur voor lintbe-
bouwing en landelijk wonen gaat 
ons parten spelen tijdens de ver-
grijzing, dat zie je nu al: buurtwin-
kels verdwijnen, bankkantoren slui-
ten en het openbaar vervoer wordt 
er afgebouwd. Wanneer je ooit min-

der goed uit de voeten kan, dreig je 
daar volledig geïsoleerd te raken.”

“Een ander thema waar we op fo-
cussen is participatie. Zo zien we bij 
75-plussers bijvoorbeeld een grote 
terugval in de mate waarin men nog 
deelneemt aan cultuur. Naarmate 
we ouder worden, bot-
sen we dus duidelijk 
op steeds meer drem-
pels om deel te ne-
men aan het cultu-
rele aanbod. Ook daar 
willen we met beleid-
smakers en de sector 
kijken wat er gedaan 
kan worden. Via welke 
hefbomen zorgen we 
er bijvoorbeeld voor dat ook oude-
ren met zorgnoden of ouderen die 
vereenzaamd raken terug aanslui-
ting vinden met cultuur?”

Door de zesde staatshervor-
ming is er op het vlak van oude-
renbeleid heel veel naar het 
Vlaamse niveau overgeheveld, 
toch is het Federale niveau nog 
steeds van groot belang. Welke 
federale dossiers volgen jullie 
van dichtbij op?
“Het spreekt voor zich dat ‘pen-

sioenen’ een heel belangrijke the-
matiek blijft voor ons, met vooral 
de nadruk op de leefbaarheid van 
pensioenen (minimumpensioe-
nen, evolutie van de welvaart, …). 
Op het vlak van gezondheidszorg 
volgen we van dichtbij de zieken-
huiszorg en de geestelijk gezond-
heidszorg. Zo hebben we onlangs 
onze bezorgdheid getoond rond de 
niet-terugbetaling van de psycho-
loog bij 65-plussers en pleiten we 
heel sterk voor de uitbreiding van 
de samenwerkingsverbanden in de 
geestelijke gezondheidszorg naar 
65-plussers. Door de leeftijdsgren-
zen vallen zij nu uit de boot, terwijl 
het risico op sterfte door zelfdo-
ding bij ouderen net schrikbarend 
hoog is.”

Van politieke keuken naar 
interne keuken dan, wat zijn 
de grote uitdagingen voor de 
Vlaamse Ouderenraad in de 

nabije toekomst?
“Mijn voorganger heeft de organi-

satie op de kaart gezet, nu komt het 
erop aan een sterk referentiepunt 
te worden voor de beleidsmakers. 
We moeten ervoor zorgen dat we 
snel en sterk beleidswerk kunnen 
neerzetten, zonder voeling en ge-

dragenheid te verlie-
zen of signalen over 
het hoofd te zien. We 
kunnen daarvoor re-
kenen op een brede 
waaier aan organisa-
ties en vrijwilligers, 
waarin ook de ABVV 
Senioren een belang-
rijke rol spelen. Daar-
naast mist het maat-

schappelijk debat ook een stem 
die duidelijk opkomt voor ouderen. 
Daar lijkt een rol voor ons wegge-
legd, samen met onze lidorgani-
saties. Tot slot moeten we er alert 
voor zijn dat alle groepen of lagen 
binnen de samenleving in onze or-
ganisatie voldoende aan bod ko-
men. Ook ouderen met zorgnoden, 
met een andere etnisch-culturele 
achtergrond, mensen in armoede, … 
moeten hun stem kunnen laten ho-
ren. We moeten zeker zijn dat we 
de noden die bij hen leven opvan-
gen, en dat vergt extra aandacht.”

Van 18 november tot en met 24 
november 2019 organiseert de 
Vlaamse Ouderenraad de jaar-
lijkse Ouderenweek-campagne. 
Waarop ligt de focus dit jaar?
“Dit jaar ligt de focus op ‘hech-

tere buurten’. We merken namelijk 
dat eenzaamheid een enorme uit-
daging vormt voor onze samenle-
ving. Tijdens de campagne zullen 
we daarom sterke lokale projecten 
die eenzaamheid structureel aan-
pakken, in de kijker zetten. We fo-
cussen op die projecten in buur-
ten en gemeenten waar ouderen 
de actieve schakel vormen bij het 
voorkomen en terugdringen van 
eenzaamheid.”

“Wanneer je ooit 
minder goed uit de 
voeten kan, dreig je 
op landelijk gebied 
volledig geïsoleerd te 
raken.”

Nils Vandenweghe



RADEIS 3 I 2019  6

campagne

Vlaamse Ouderenraad lanceert Ouderenweek-campagne:

Ouderen als actieve schakel  
voor een hechtere buurt
Van 18 tot en met 24 november 2019
Ouderen engageren zich met veel plezier voor hun buurt, dat 
konden ze bij de Vlaamse Ouderenraad al duidelijk merken tijdens de 
Ouderenweek van 2018. Ook dit jaar willen ze straffe buurtverhalen 
in de kijker zetten. Er wordt gefocust op specifieke initiatieven die 
inspelen op het welzijn van mensen die hechte buurten creëren en die 
oog hebben voor eenzaamheid van buurtbewoners. De actieve rol die 
ouderen daarbij hebben, staat opnieuw centraal!

De Vlaamse Ouderenraad richt de 
blik naar de buurt, professionals, de 
lokale overheid en naar alle vrijwil-
ligers om eenzaamheid en kwets-
baarheid aan te pakken. Ze ontwik-
kelden een inspiratiegids en een 
doe-gids waarin een grote hoeveel-
heid aan initiatieven, die alreeds 
ondernomen werden, en instru-
menten en tips werden gebundeld. 
Op die manier kunnen lokale oude-
renraden, ouderenverenigingen, lo-
kale dienstencentra, organisaties, 
gemeenten, vrijwilligers, … het the-
ma verkennen en eigen initiatieven 
uitdenken. Op de website van de 
Vlaamse Ouderenraad kunnen deze 
twee gidsen geraadpleegd worden. 

NODIG DE VLIEGENDE 
 REPORTER UIT IN JOUW BUURT
Worden jouw ideeën werkelijk-
heid of ken je een initiatief dat al 
bestaat? Laat het weten aan de 
Vlaamse Ouderenraad en wie weet 
komt de Vliegende Reporter langs 
tijden de Ouderenweek en maakt 
ze er een mini-reportage van! Stuur 
een mailtje naar veerle.quirynen@
vlaamse-ouderenraad.be. 

Blijf op de hoogte van de Oude-
renweek via www.facebook.com/
ouderenweek!
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DE VLAAMSE OUDERENRAAD is 
het advies- en inspraakorgaan 
van ouderen bij de Vlaamse 
regering. De vzw is een over-
legplatform van diverse organi-
saties van en voor ouderen.  
Ze streven naar een sterk oude-
renbeleid in Vlaanderen, over 
alle beleidsdomeinen heen.
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Twee derde van de mensen een 
BABY op hun linkerarm draagt? 
Voor vrouwen zou het zelfs 
oplopen tot driekwart. Uit een 
overzicht in Neuroscience and 
Biobehavioral Reviews zou de 
reden in de hersenen liggen. 
Onze emoties worden in de 
rechterhelft van de hersenen 
verwerkt, die gelinkt is aan 
de linkerkant van ons lichaam. 
Door een baby links te dragen 
is er dus een snelle link naar de 
emotionele centra in ons hoofd. 

De OCEAAN water lekt? Al 
minstens 230 miljoen jaar lekt 
er water uit de oceaan naar het 
binnenste van de aarde. Uit het 
verslag van Geochemistry, Geop-
hysics, Geosystems zou de zee-
spiegel daardoor al met zeker 50 
tot 130 meter gedaald zijn. Dit 
proces kan echter niet versneld 
worden om de zeespiegelstijging 
door de klimaatopwarming tegen 
te houden. De oceaan zou pas 
over 12 miljard jaar volledig leeg 
zijn, niet zo erg want over 5 
miljard jaar zal de zon de aarde 
volledig vernietigen. 

De BUREAUSTOEL door Charles 
Darwin werd bedacht? De vader 
van de evolutietheorie werkte in 
1840 in zijn familiewoning op het 
Engelse platteland aan zijn wereld-
schokkende theorie, waardoor hij 
honderden verschillende monsters 
moest bestuderen. Dus besloot 
hij wat aanpassingen aan zijn 
leunstoel te doen, hij verving de 
vier houten poten door de metalen 
poten van zijn bed, waaronder hij 
wielen had geplaatst. De eerste 
bureaustoel was een feit. 

Het is 50 jaar geleden is dat 
het legendarische festival 
WOODSTOCK plaatsvond? 
Het festival vond plaats in het 
Amerikaanse plaatsje Bethel, 
nabij Woodstock en liep van 15 
tot en met 18 augustus 1969. 
Er waren optredens te bewon-
deren van onder andere Joe 
Cocker, Jimi Hendrix, Janis 
Joplin en The Who. Het festival 
staat vandaag nog steeds 
bekend als hét symbool van de 
hippiecultuur van de jaren ‘60 
en ‘70. In 2017 werd de grond 
van het festival dan ook tot 
historisch erfgoed verklaard. 

Dat er een kopie van het BRUSSELSE JUSTITIEPALEIS in Peru 
staat? In 1929 wilde de Peruaanse president Augusto Leguia 
een nieuw gerechtshof in Lima (de hoofdstad van Peru). Hij 
stelde de Poolse architect Bruno Paprowsky aan om het gebouw 
te ontwerpen. Paprowsky ontwierp een zo goed als exacte kopie 
van het Brusselse Justitiepaleis. Het is enkel iets kleiner en 
het heeft geen koepel. Ooit werd wel de vraag gesteld aan de 
Belgische overheid om de plannen van de koepel op te sturen, 
maar die waren onvindbaar, tot nu.

WIST JE DAT…
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ROOD RECEPT

INGREDIËNTEN VOOR 16 CUPCAKES

 • 180 gram roomboter

 • 135 gram kristalsuiker

 • 8 gram vanillesuiker

 • 180 gram zelfrijzende bloem

 • 4 eieren

 • Snufje zout 

FRAMBOZEN CRÈME

 • 225 gram mascarpone 

 • 200 milliliter slagroom

 • Frambozencoulis

 • Enkele verse frambozen

 • Bloemsuiker naar smaak

BENODIGDHEDEN 

 • Papieren cupcake vormpjes 

 • Muffinvorm

Cupcakes met 
frambozencrème
De cupcake… een overheerlijk gebakje 
dat bij iedereen een lach op het gezicht 
tovert. Hoe kan het ook anders als 
je weet dat je ze kan vullen en/of 
versieren met al het lekkers dat je 
maar wil. Cupcakes kunnen er dan ook 
soms heel bombastisch uitzien, toch 
zijn ze vaak een streling voor het oog 
in die onverstoorde vorm(pjes). Genoeg 
gekeuveld over deze zoete lekkernijen, 
bakken maar! 

bereiding cupcakes

 — Mix in een kom de boter, suiker en vanille-
suiker tot een luchtige massa. 

 — Voeg één voor één de eieren toe en blijf 
mixen tot alles heel goed is opgenomen. 

 — Voeg het zout en gezeefde bloem beetje 
bij beetje toe. Mix nog even goed door.

 — Verdeel het beslag over de vormpjes 
(klaargezet in de muffinvorm).

 — Bak in de oven op 175 graden gedurende 
ongeveer 20 minuutjes.

 — Zijn ze voldoende gaar? Neem uit de 
oven en laat heel goed afkoelen. 

 — Versier met een grote toef frambozen-
crème (zie hieronder) en werk af met 
enkele verse frambozen.

 — Voeg eventueel wat poedersuiker toe. 

bereiding frambozen crème

 — Klop de room stevig op (spuitklaar). 
 — Doe de mascarpone in een kom en roer 

een beetje los (wees voorzichtig want de 
mascarpone moet stevig blijven).

 — Doe de geklopte room voorzichtig 
bij de mascarpone en kleur met de 
frambozencoulis.

 — Roer voorzichtig om zodat alles gemengd 
is maar toch een stevige massa blijft. 

 — Doe het mengsel in een spuitzak en ver-
sier de cupcakes. 



RADEIS 3 I 2019  9

6 8

7

1

5

4

2

3

1. Dit bedrijf had in Lommel een vestiging 
dat tijdens haar topjaren bijna tweedui-
zend mensen tewerkstelde.

2. “Ouderen als actieve schakel voor een … 
buurt”. Vul het ontbrekende woord in van 
de titel van de Ouderenweek-campagne.

3. De achternaam van de directeur van de 
Vlaamse Ouderenraad. 

4. Deze Belgische tennisster kondigde haar 
comeback op het hoogste niveau aan, we 
zoeken de achternaam.

5. De achternaam van de nieuwe minis-
ter-president van het Verenigd 
Koninkrijk. 

6. De oplossing van de wedstrijd in de 
vorige editie van de Radeis.

7. De naam van de negen maanden oude 
baby die het medicijn Zolgensma (1.9 mil-
joen euro) nodig heeft om te overleven. 
Er werd een nationale sms-actie opgezet 
om het geld bijeen te krijgen.

8. Het grootste regenwoud op aarde dat 
de laatste tijd te kampen heeft onder de 
natuurlijke en illegale bosbranden.

ROOD KRUISWOORD

STUUR JE OPLOSSING NAAR: info@linxplus.be of 
Linx+, Hoogstraat 42, 1000 Brussel en en win een 
exemplaar van het boek Welke toekomst voor onze 
sociale zekerheid? van Marc Leemans en Stefaan 
Decock (red.). De winnaar wordt persoonlijk verwittigd. 

ROSA uit Diest is de winnaar van de wedstrijd in 
Radeis nummer 2 van 2019, ze vond het antwoord 
(vakbond) en een onschuldige hand trok haar 
naam uit de pot. Ze wint een exemplaar van het 
boek De laatste getuige, Louis Boeckmans.

7
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Ben je in een rood nest 
geboren?

“Neen, ik ben opgegroeid in een 
katholieke familie. Elke zondag wa-
ren we verplicht om naar de mis te 
gaan. We kregen dan een Belgische 
Frank mee om in de offerschaal te 
leggen, maar eigenlijk waren we 
al vaak terug buiten voor de preek 
gedaan was, en passeerden we de 
snoepwinkel (lacht).”

Wanneer ben je beginnen 
werken? 

“Eigenlijk wisten we thuis al heel 
vroeg wat werken was. Ik ben na-
melijk opgegroeid in een huis-
houden met zeventien broers en 
zussen. Ieder van ons had een spe-
cifieke taak: schoenen poetsen, 
bedden opmaken, de schoonmaak, 
boterhammen maken, afwassen, 
etc. Op mijn veertiende heb ik dan 
beslist om in de voetsporen van 
mijn broers te treden en te gaan 
solliciteren bij de schoenfabriek 
BATA in Nederland (twee broers 
van mij werkten op dat moment in 
die fabriek). In eerste instantie was 
ik nog te jong om daar aan de slag 
te gaan volgens de Nederlandse 
wetgeving, ik was toen dertien jaar 

en een aantal maanden. Net na 
mijn veertiende verjaardag in okto-
ber 1963, ben ik opnieuw gaan sol-
liciteren bij deze schoenfabriek en 
hebben ze mij zonder verpinken 
aangenomen.”

Heb je lang moeten zoeken naar 
werk?

“Helemaal niet, je kon bij wijze 
van spreken vandaag ergens stop-
pen en morgen elders opnieuw be-
ginnen. Er was heel veel werkgele-
genheid begin de jaren 60 in België. 
Toen ik mocht starten bij het schil-
dersbedrijf Jennen in Balen ben ik 
gewoon niet meer teruggekeerd 
naar de schoenfabriek in Neder-
land, toen kon dat nog.”

Wat was jouw eerste kennisma-
king met het ABVV?

“Op het bedrijf Philips Lommel 
kwam de hoofddelegee op dat mo-
ment af en toe langs op de werk-
vloer om een klapje te doen met 
het personeel. Op een bepaald mo-
ment zocht de hoofddelegee kan-
didaten voor de sociale verkiezin-
gen. Hij kwam dan bij mij uit en ik 
heb niet lang moeten nadenken. 
Heel enthousiast reed ik naar mijn 

eerste vergadering van de syndi-
cale afvaardiging in een cafeeke te 
Lommel. Er was echter niemand te 
vinden in dat café, maar toen bleek 
dat ik de verkeerde zondag had 
gekozen. Ik kon dus duidelijk niet 
wachten om te beginnen aan het 
syndicale werk (lacht).”

Wat was het resultaat van die 
eerste sociale verkiezingen?

“Ik werd verkozen als plaats-
vervangend lid voor de onderne-
mingsraad van Philips Lommel in 
1987. Bij de volgende sociale ver-
kiezingen werd ik dan uiteindelijk 
verkozen als effectief lid van de 
ondernemingsraad.”

Kreeg je voldoende hulp tijdens 
de eerste jaren als delegee?  

“Ja toch wel, er was veel samen-
werking tussen de vakbonden van 
de verschillende fabrieken binnen 
Philips Lommel (vier bedrijfsonder-
delen). Ik werkte zelf bij de PMF fa-
briek (Plastics and Metalware Fac-
tory), maar ik ging bij problemen 
vaak naar de Glasfabriek naar Rik 
Dams (hoofddelegee Philips Lom-
mel in de jaren 80). Daarnaast had-
den we ook elke maand syndicale 
vergadering op het bedrijf waar ik 
veel uit geleerd heb. Tot slot waren 
de vormingen heel belangrijk voor 
ons om ons te wapenen tijdens 
onderhandelingen.”

Hoe waren de onderhandelingen 
met de directie tijdens uw jaren 
als delegee?

“Je moest je heel goed voorbe-
reiden want dat was eigenlijk nooit 
gemakkelijk, maar eigenlijk kon ik 
met de directie altijd heel goed sa-
menwerken. Zij wisten dat ik geen 
amokmaker was maar een onder-
handelaar. Eén keer heeft het wel 
serieus tegengezeten met de per-

GEBOREN 20 oktober 1949 te 
Leopoldsburg.

LOOPBAAN 1963-1965: Schoenfa-
briek BATA in Nederland; 1965-
1968: Schildersbedrijf Jennen in 
Balen en Schildersbedrijf Pauwels 
in Leopoldsburg; 1968-1969: 
Legerdienst bij de luchtmacht in 
Kleine Brogel; 1969-2002: Philips 
Lommel; (brug)gepensioneerd sinds 
februari 2002

FUNCTIES Syndicaal afgevaardigde 
Philips Lommel; Plaatsvervangend 

lid ondernemingsraad Philips Lom-
mel; Plaatsvervangend lid Comité 
voor Preventie en bescherming op 
het werk (CPBW) Philips Lommel; 
Effectief lid van de ondernemings-
raad Philips Lommel; Voorzitter 
Vlaamse Seniorencommissie ABVV; 
Voorzitter Metaalsenioren Limburg; 
Voorzitter Gewestelijke Senioren-
commissie Limburg

HOBBIES Vissen (zeevissen en 
forelvissen) en de vakbond.

Onze voorzitter,  
een openhartige bemiddelaar

rood roest niet

Interview met Jos Vingerhoed
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soneelschef van het bedrijf. De di-
rectie wou een ander systeem in-
voeren voor de magazijniers en de 
personeelschef wou dit voorlopig 
geheim houden. Ik vond dat echter 
te belangrijk om geheim te houden 
en dus heb ik het personeel daar-
over geïnformeerd. Ik heb hen ge-
vraagd wat zij daarover dachten. 
De personeelschef was heel kwaad, 
tijdens de volgende ondernemings-
raad zei hij: “awel dan moeten ze 
Jos Vingerhoed maar afdanken” 
en hij vertrok met slaande deuren 
uit de vergadering. Hij heeft zich 
daarna wel verontschuldigd voor 
die woorden en dan hebben we nog 
lang goed kunnen samenwerken.”

Wat was voor jou het meest 
memorabele 
moment in het 
delegeeschap?

“Er zijn drie zaken 
die mij goed zijn bijge-

bleven van de jaren dat ik delegee 
was. Ten eerste was in de tijd dat Rik 
Dams nog hoofddelegee was in de 
glasfabriek van Philips Lommel. Rik 
had toen een akkoord met het be-
drijf om de vrouwen met de nacht 
te laten werken, maar hij werd, door 
de dominante tijdsgeest van toen, 
teruggefloten door de centrale. 
Een tweede herinnering waren de 
onderhandelingen voor een nieuw 
16-ploegensysteem voor de kleine 
spuiterij binnen PMF fabriek. In dat 
systeem zou men continu moeten 
gaan werken. Het heeft wat voeten 
in de aarde gehad maar we heb-
ben toch een evenwichtig akkoord 
kunnen sluiten zodat de werkne-
mers goed betaald zouden worden 
en nog redelijk wat vrije tijd had-

den. Tot slot, een laat-
ste moment dat ik niet 
zal vergeten was tij-
dens de zaak-Dutroux, 
toen alle vakbonden 

van de bedrijven acties voerden 
naar aanleiding van het spaghet-
ti-arrest. De directie van het bedrijf 
steunde onze acties en je voelde op 
dat moment de solidariteit tussen 
de mensen.”

Waren er ook dieptepunten in je 
carrière als delegee? 

“Op een bepaald moment moest 
ik binnen een groep van matrij-
zenmakers (gespecialiseerd tech-
nicus) een toelichting geven over 
het feit dat iemand met een lange 
staat van dienst ontslagen zou wor-
den. De persoon in kwestie had 
diefstal gepleegd op het bedrijf en 
dus was het moeilijk om hem te ver-
dedigen. Door de situatie duidelijk 
uit te leggen aan de groep, begre-
pen zij uiteindelijk wel dat er wei-
nig aan gedaan kon worden. Het 
ontslag van een werknemer was 
telkens een pijnlijke moment voor 
mij als delegee. Een ander diepte-

“Zij wisten dat ik 
geen amokmaker 
was maar een 
onderhandelaar…”

Jos Vingerhoed
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punt was de herstructurering van 
het bedrijf in oktober 2001, waar-
bij we te horen kregen in de on-
dernemingsraad dat er honderd 
mensen moesten afvloeien. Ik 
heb toen mee de onderhande-
lingen gevoerd, gelukkig vonden 
we honderd werknemers die vrij-
willig bereid waren om op brug-
pensioen te gaan. Hadden we 
geen vrijwilligers gevonden dan 
hadden ze jonge mensen ontsla-
gen. Ik ben uiteindelijk één van 
de honderd mensen die gekozen 
heeft voor het brugpensioen.”

Was het dele-
geeschap goed 
combineerbaar met 
het privéleven?

“Mijn vrouw heeft 
mij altijd heel goed ge-
steund en vrijgelaten 
in mijn syndicaal werk. 
Soms eiste het natuur-
lijk wat opofferingen 
aan het werkschema 
zodat ik mij kon vrijmaken voor ex-
tra ondernemingsraden of verga-
deringen van de syndicale afvaar-
diging. Ik werkte op dat moment 
in een drieploegensysteem en dus 
moest ik soms van ploeg verande-
ren. Daar werd eigenlijk niet moei-
lijk over gedaan en de fabriekslei-
der ging bijna altijd akkoord. Net 
voor mijn brugpensioen heb ik wel 

even een moeilijke pe-
riode gekend. Ik ben 
dan bijna twee jaar 
weg geweest van het 
bedrijf omdat ik een 
depressie had. Ik had 

het gevoel dat zelfs mijn eigen mi-
litanten zich tegen mij aan het ke-
ren waren. Het was een heel moei-
lijke periode in mijn carrière, maar 
dankzij de steun van mijn vrouw 
en dochter, en het bezoek van mijn 
secretaris, ben ik er weer bovenop 
gekomen.”

Zou je het delegeeschap 
opnieuw doen?

“Met de kennis die ik nu heb zou 
ik er vroeger aan begonnen zijn 
en zou ik zeker niet gewacht heb-
ben tot mijn dertigste. Ik zou op het 
bedrijf meteen informeren naar de 
rode vakbond en als die er niet is 
zou ik er één oprichten want bij de 
groene krijgen ze mij niet binnen. Ik 
kan zelfs geen groene kledij dragen 
(lacht).”

Wat is je boodschap voor jonge 
delegees?

“Heel veel luisteren en niet na-
ief zijn, wat men u zegt moet ook 
kloppen met de realiteit. Zodra 
je verdere stappen onderneemt 
voor iets of iemand is er vaak 
geen weg meer terug en dan kan 
je wel eens op een muur botsen. 
Daarnaast is voldoende en cor-
recte communicatie tussen el-
kaar heel belangrijk om iedereen 
op dezelfde lijn te krijgen en te 
houden, en om eventuele  span-
ningen weg te nemen. Als deze 
zaken door delegees worden op-
genomen dan versterk je de soli-
dariteit tussen de leden.”

Hoe heb je de vakbond zien 
veranderen de afgelopen 
decennia?

“Enerzijds is er vooral op het vlak 
van sociale wetgeving veel veran-
derd, waardoor de vakbond zich-
zelf ook altijd moest aanpassen 
aan de veranderende omgeving. 
Anderzijds blijft het ABVV een 
vakbondsorganisatie die gestuurd 
wordt door haar leden. De belang-
rijkste beslissingen worden op de 
congressen genomen. Het zijn uit-
eindelijk nog steeds de militanten 
die de koers van een centrale of ge-
west bepalen. Dus de vakbond ver-
anderde wel maar ze bleef altijd 
trouw aan haar principes.”

Wat is de grootste uitdaging 
voor het ABVV?
“Ik denk dat een hele grote uitda-

ging wordt om de veranderende ar-
beidsmarkt en het sociale overleg 
op te volgen en te handhaven. De 
verderzetting van de harmonise-
ring van de statuten arbeider/be-
diende zet zich verder. Dat is een 
belangrijke evolutie die we samen 
tussen alle centrales moeten oplos-
sen. Door goed samen te werken 
tussen verschillende centrales zal 
onze rode vakbond erop vooruit-
gaan en groeien.”

radeis
3 · 2019

“Door goed samen 
te werken tussen 
verschillende 
centrales zal onze 
rode vakbond erop 
vooruitgaan en 
groeien.”

Jos Vingerhoed


