rode adviezen,
denkpistes en eisen
van en voor senioren

© foto: Shutterstock

‘IEDER VOOR ZICH’
IN HET VLAAMS
WELZIJNSBELEID
VEEL ONZEKERHEID NA VOORSTELLING
BELEIDSNOTA WOUTER BEKE (CD&V)
IN SEPTEMBER WERD ER EEN NIEUW REGEERAKKOORD VAN DE VLAAMSE
REGERING GEPRESENTEERD DOOR DE RECHTSE COALITIEPARTNERS. Uit die tekst

blijkt al snel dat het kille besparingsbeleid van de vorige regeerperiode wordt verdergezet. De
solidaire samenleving wordt opzij geschoven en het geld gaat het land regeren. De beleidsnota
van de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
volgt die trend.
Lees verder op de volgende blz.
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edito

Kameraden,
De nieuwe Vlaamse regering
begint haar termijn met
stevig hakwerk. Zelf zegt ze een
investeringsregering te zijn, maar
de besparingen vliegen ons om
de oren. En opvallend vaak in
terreinen die gewone Vlamingen
helpen of steunen. Cultuur,
armoedebestrijding, de VDAB,
De Lijn, onderwijs. Het houdt
niet op. Ook op vlak van Welzijn wordt het meer van
hetzelfde met alweer minder middelen. Dat terwijl
de wachtlijsten en de zorgnoden toenemen. Het CAW
zal 75 personeelsleden en 5 miljoen werkingsbudget
minder hebben. SAM, het steunpunt mens en samenleving, verliest 27% of 1 miljoen van haar budget. De
mutualiteiten krijgen 4 miljoen minder.

Dat ondertussen op individueel niveau alsmaar vaker
gerekend wordt op zelfhulp is wraakroepend. Terwijl er
nog steeds geen evaluatie is van het systeem van persoonsvolgende financiering in de gehandicaptenzorg,
besliste de regering zonder sociaal overleg het in te
voeren voor minderjarigen met een handicap. Ook in
de ouderenzorg komt het er, weliswaar in een andere
vorm. Door het budget bij ‘de klant’ te leggen, zullen
instellingen moeten concurreren. Terwijl er al heel
veel onzekerheid en onduidelijkheid is. De toekomst
oogt allesbehalve sociaal en warm.
Caroline Copers
afgevaardigd bestuurder Linx+

opinie

Eindejaarsboodschap Minister Beke:
“Trek uw plan”
De Vlaamse Ministers van de verschillende beleidsdomeinen hebben
hun beleidsnota gepresenteerd aan het Vlaams Parlement. Vlaams
Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
Wouter Beke, stelde zijn nota in november voor. De nota borduurt
verder op de vorige beleidsperiode. Vermaatschappelijking staat
opnieuw centraal en de zorgregie komt volledig in handen van het
individu. De gevolgen zijn nog onduidelijk maar de ingeslagen weg
baart ons zorgen.
Die weg, of de Vermaatschappelijking van de zorg, is namelijk niet
nieuw. In Nederland passen ze
deze zorgtrend al langer toe in de
samenleving. Iedereen moet daar
eerst zijn of haar eigen menselijk
zorgvermogen aanspreken alvorens men een beroep kan doen op
de Nederlandse Overheid (of professionele zorg). De gevolgen stonden in de sterren geschreven: privatiseringen, hogere zorgkosten,
extra werkdruk voor professionele
zorgverleners en mantelzorgers, én
een zorgbeleid op twee snelheden.
Vlaanderen is dat model echter
blind aan het kopiëren en dat baart
ons zorgen. Want zelfs vandaag is
de toegang tot zorg alreeds voor
iedereen verschillend. Zo heeft de
één een groot sociaal netwerk en
kan die terugvallen op veel mantel-

zorg, maar de andere niet. Zo heeft
de één voldoende geld om professionele zorg te betalen, maar de andere niet. Voor ieder van ons geldt
een andere mate van zorgkracht.
En dan is het de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Regering om
de zorgkracht van bepaalde personen te versterken. Door dit Nederlandse model over te nemen is
het meer ieder voor zich en minder
professionele ondersteuning van
de overheid.
De Vlaamse inwoner heeft recht op
een sterk en duurzaam zorgbeleid
dat personen met een zorgnood
tijdelijk of continu ondersteunt en/
of opvangt. Een zorgbeleid dat een
grotere verantwoordelijkheid op de
schouders van de samenleving legt
(lees: vermaatschappelijking van
de zorg), en dus de regie bij het in-

dividu, kan echter zorgen voor een
sociale bescherming op twee snelheden. We moeten dan ook heel
waakzaam zijn en de zorgkracht
van iedereen beschermen.
De vermaatschappelijking van de
zorg dreigt een ‘trek uw plan-beleid’
te worden. Als men niet oplet zullen
heel veel mensen niet meer kunnen
rekenen op een zorg op maat. Wij
eisen voldoende garanties voor de
personen met minder zorgkracht
(zoals extra financiering). Zoniet
dan moet het model op de schop,
want iedereen heeft recht op voldoende zorgkracht. Wij zullen ons
laten horen! Samen zorgen we voor
elkaar!
Wij wensen jullie een Rood en
Strijdvaardig 2020!
Caroline Cocquyt
Coördinator ABVV Senioren
Jos Vingerhoed
Voorzitter ABVV Senioren
Ayoubi Benali
Educatief medewerker ABVV
Senioren

© Linx+
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interview

Caroline Cocquyt, het afscheidsinterview
Na een carrière van bijna 10 jaar als coördinator van Linx+ neemt
Caroline Cocquyt afscheid van de organisatie. Ze vertrekt met
een enkeltje richting Portugal, waar ze samen met haar man de
afgelopen jaren een nieuwe vaste stek heeft uitgebouwd. Dat ze
niet over een nacht is gegaan is evident, maar zegt ze: “Het was
een moeilijke, maar het was de juiste beslissing”. Voordat ze de
deur definitief achter zich toetrekt, neemt ze ruim de tijd voor een
afscheidsinterview in haar favoriete magazine. Wij blikken samen
met haar terug op het geweldige parcours dat ze voor de organisatie
heeft gereden en we kijken natuurlijk ook vooruit, naar de nieuwe
beleidsperiode.
We gaan even jouw Portugees
testen: Olà Caroline, está pronto
para entrevista? (Dag Caroline
ben je klaar voor dit interview?),
“(Lacht) Si estou pronta! (Ja ik
ben er klaar voor)”
Het Portugees heb je alvast
onder de knie.
“Dankjewel. Ik probeer zo veel
mogelijk Portugees te praten in het
land zelf, met vrienden, in de winkel, met buren, maar het is een heel
moeilijke taal. Echt een gesprek
aanknopen met de mensen is nog
iets te moeilijk. De taal nog beter
onder de knie krijgen staat alvast

bovenaan mijn to do-lijstje voor
Portugal.”
Je vertrekt naar Portugal, een
land onder leiding van een
linkse en socialistische rege
ring. Heeft dat je keuze niet een
beetje beïnvloed?
“Eigenlijk niet, ik en mijn partner
hebben al zeer lang een band met
Portugal. Mijn partner is voor zijn
werk heel vaak naar Portugal gereisd. Ikzelf heb binnen het project
ervaringsdeskundigen in armoede
en sociale uitsluiting, bijna twintig
jaar geleden, een aantal vormingen gegeven in Portugal. Samen

met collega’s hielpen we mee met
projecten rond armoede en sociale uitsluiting in Lissabon. We probeerden daar de methodiek van
ervaringsdeskundigheid te introduceren. Daarnaast heb ik samen
met mijn man en dochter zo’n twintig jaar geleden een hele grote reis
door Portugal gemaakt. Portugal
heeft dus altijd in onze gedachten
rondgehangen. Toen mijn man op
pensioen ging, besloot hij met een
aftands caravannetje richting Portugal te vertrekken. Ik reisde achterna met het vliegtuig want zo’n
rit naar Portugal in een afgesleten
caravan zag ik niet zitten (lacht).
Samen hebben we daar dan ons
droomhuisje gevonden, in Ourique.”
Mag ik zeggen dat jullie onder
tussen verknocht zijn geraakt
aan Portugal?
“Ja toch wel. Zodra de verbouwingswerken achter de rug waren
zijn we stilletjes aan de regio en de
lokale samenleving beginnen verkennen. Dan pas merk je dat solidariteit in Portugal nog echt een

lees verder op volgende blz.
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van mensen deskundig te maken. In
de loopbaan vóór Linx+ heb ik dus
gewerkt voor en met mensen in armoede. Na twintig jaar werken in
de armoedewereld was het tijd voor
iets anders.”

© Linx+ / Liz Morrison

En dat werd dan uiteindelijk
Linx+?
“Inderdaad. Ik had op alles gesolliciteerd dat ik leuk vond, ook
al had ik niet de ervaring of het diploma. Ik dacht bij mezelf: de eerste die ja zegt, daar ga ik aan de
slag, en dat was het ABVV. Ik ben
dan begonnen als educatief medewerker bij de ABVV Senioren. Voor
het eerst had ik een job van negen
tot vijf. Maar het bloed kruipt waar
het niet gaan kan en al snel begon
mij engagement op te borrelen. Na
tien maanden werd ik de nieuwe coordinator Linx+/ABVV Senioren. Ik
heb even getwijfeld maar uiteindelijk ben ik toch overstag gegaan. Ik
heb er nog geen moment spijt van
gehad.”

“Onze opdracht
voor de toekomst
is mensen opnieuw
verbinden op een
hedendaagse manier.”

opdracht van de
werkwoord is. Menjeugdrechtbank en
sen feesten samen,
Caroline Cocquyt
het toenmalig Comensen koken en
mité voor Bijzondere
eten samen, en mensen helpen elkaar, ze doen met an- Jeugdzorg gewerkt. Ik begeleidde
zes gezinnen, later acht gezinnen,
dere woorden bijna alles samen. Wij
om plaatsing te voorkomen of om
wonen bijvoorbeeld in één van de
meest arme streken van Portugal, na een plaatsing van een kind te
maar door de solidariteit en de sa- zorgen voor een goede herinschamenhorigheid zijn de mensen ge- keling in de thuisomgeving. Ik heb
lukkig en komen ze voldoende rond. in die periode heel veel armoede
en schrijnende situaties meegeZe krijgen ons dus niet meer snel
maakt, maar ik heb ook heel veel
weg uit Ourique.”
solidariteit gezien. Daarna heb ik
Op het moment dat je begin vol
een tiental jaar bij de Link vzw gegend jaar naar Portugal vertrekt
werkt, een organisatie die mensen
ben je bijna 10 jaar aan de slag
uit de generatiearmoede sterker
bij Linx+. Herinner je nog je car
wil maken en ze uiteindelijk greep
rière voor Linx+?
wil laten krijgen op hun eigen leven. Ik deed de procesbegeleiding
“(lacht) Uiteraard. De eerste tien
waarbij werd getracht de ervaring
jaar van mijn loopbaan heb ik in

Je werd ongeveer tien jaar gele
den coördinator van Linx+ in
een volledig andere tijdsperiode.
Wat is voor u als coördinator
het grootste verschil met nu?
“Het grootste verschil met toen
is de invulling van de functie ‘Coordinator Linx+’. Vroeger kon ik
nog meewerken aan activiteiten
en tentoonstellingen, zoals de tentoonstelling ‘Vrouwen in de Groote
Oorlog’ (Een tentoonstelling van
Linx+ uit 2014 over de rol van vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog). Nu is de jobinhoud van Coördinator volledig veranderd en is er
nog maar weinig tijd om zelf creatief aan de slag te zijn. Het is vooral
het beleidsmatige en het netwerken dat veel belangrijker zijn geworden. Het draait vandaag de dag
veel meer om de centen. Dat maakt
dat de politiek meer en meer van
ons verwacht dat we een organisatie leiden zoals een bedrijf.”
Waar moet Linx+ in de toekomst
rekening mee houden om van
belang te blijven?
“Ik kan niet geloven dat mensen
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koud, gevoelloos en onverschillig
geworden zijn. Mensen zijn volgens
mij van nature solidair. Alleen denk
ik wel dat mensen zich op een andere manier solidair zijn gaan tonen. We verenigen ons niet meer
op een klassieke manier, zijnde lid
zijn en blijven gedurende heel het
leven. Neen, mensen verenigen
zich tegenwoordig in burgerinitiatieven en op ad-hoc manieren. Wij
moeten als Linx+ leren hoe we daar
mee om moeten gaan. Onze opdracht voor de toekomst is mensen
opnieuw verbinden op een hedendaagse manier.”

De senioren trekken nu vaker dan
vroeger aan één en hetzelfde zeil
en dat maakt onze boodschap sterker. Zo hebben we de afgelopen jaren echt onze stempel gedrukt binnen het ABVV en erbuiten, in de
verschillende adviesorganen op lokaal, regionaal, nationaal en zelfs
Europees niveau. De ABVV Senioren worden daar, meer dan vroeger, betrokken bij de besluitvorming. Onze impact is trouwens nog
steeds stijgende.”

Het ABVV is en blijft de bevoor
rechte partner van Linx+, is dat
belangrijk?
En hoe kan Linx+ zich daarin
“Dat is heel belangrijk! We nemen
onderscheiden?
professioneel wat meer afstand
van het ABVV en we hebben ui“Onze missie is wel duidelijk
teraard onze verantdaarin. Wij vertrekwoordelijkheid vanuit
ken vanuit de veronhet ‘decreet socioderstelling dat men- “Centen zijn belangrijk, maar uw mensen
cultureel werk’, maar
sen nog steeds heel
dat is een kapitaal
we delen nog steeds
hard moeten werken
dezelfde waarden en
om rond te komen. dat je nooit in centen
kunt uitdrukken.”
dezelfde toekomstviWij hebben in België
sie. Wij geloven heel
dus nog steeds een
Caroline Cocquyt
sterk in het syndicale
arbeiderscultuur. Die
verhaal en het rode
is weliswaar wat mingeweten. Het is dan ook evident dat
der afgelijnd en meer ﬂuïde, want
we een bevoorrechte partner blijvoor veel mensen stopt de arbeid
ook niet na de werkuren. Het is be- ven van het ABVV.”
langrijk om ons af te vragen hoe
Wat gaat jou het meest bijblij
mensen omgaan met die nieuwe
ven van Linx+?
arbeiderscultuur, want dat zegt ook
“Eén hoogtepunt kiezen is heel
iets over onze vrije tijd. En dan zien
moeilijk. Maar wat mij het meest
we dat mensen zich op een andere
gaat bijblijven zijn de mensen
manier verenigen en zien we dat
mensen zich op een andere ma- waarmee ik het Linx+-verhaal samen heb opgebouwd. Ik heb het
nier solidair tonen. Linx+ heeft dan
de opdracht om binnen die veran- ongelofelijke geluk gehad om met
derende arbeiderscultuur die so- heel bekwame en fijne mensen salidariteit te vinden en te onder- mengewerkt te hebben. Tot op vandaag, want ook vandaag heb ik een
steunen. Maar Linx+ heeft ook de
opdracht om de mensen een gewe- enorm sterk én hecht team. Ik weet
ten te schoppen over hoe de hui- dat ik met een gerust hart op het
dige verdeling van vrije tijd en ar- vliegtuig richting Portugal kan vertrekken. Eén tentoonstelling waar
beid scheef zit.”
ik ongelofelijk trots op ben is ‘VrouLinx+ heeft een hele weg afge
wen in de Groote Oorlog’. Daarmee
legd de afgelopen tien jaar,
hebben we echt het nieuwe Linx+
maar de ABVV Senioren komen
kunnen tonen aan de buitenwereld.”
ook van ver.
Wat was een moeilijker
“Dat klopt. De basis was alreeds
moment?
gelegd toen ik hier aankwam, maar
“Dat was het voorlopig negatief
we hebben ons de afgelopen jaren
op verschillende vlakken versterkt. verslag van de visitatie eerder dit

jaar, daar heb ik echt een mentale
tik van gehad. Ik wist dat er aanbevelingen gingen komen, maar een
negatief verslag had ik echt niet
verwacht. Ik voelde mij ongelofelijk
verantwoordelijk voor al die mensen van Linx+; de vrijwilligers, sympathisanten, het personeel, enz.
Gelukkig zijn we dan nog geland
met een positief verslag. Ik denk
wel dat daar het zaadje is gekiemd
voor mijn vertrek naar Portugal.
Het is in die periode dat ik de steun
en liefde van mijn partner heel hard
heb gemist.”
Heb je spijt van bepaalde zaken
in jouw periode bij Linx+?
“Neen, ik ben geen mens van spijt.
Ik heb soms gekke beslissingen genomen in het leven, maar die beslissingen hebben mij gemaakt tot wie
ik vandaag ben. Ik had misschien
bepaalde zaken slimmer kunnen
aanpakken, maar ik heb geen spijt.”
Wat moet de volgende coördina
tor vooral goed kunnen?
“De volgende coördinator moet
vooral de mensen graag zien. Het is
van daaruit dat je trouwe en vaste
professionele relaties kan uitbouwen. Bijvoorbeeld met vrijwilligers
en het personeel, want het zijn zij
die de organisatie draaiende houden. Centen zijn belangrijk, maar
uw mensen dat is een kapitaal dat
je nooit in centen kunt uitdrukken.”
Heb je nog een boodschap voor
onze lezers?
“In de huidige context gaan we iedereen nodig hebben om de andere
stem opnieuw te laten klinken. Die
stem is niet dood. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik ben ervan
overtuigd dat ze dat gaan kunnen.”
Caroline, dank voor dit interview en
veel succes in Portugal!
Laat het engagement daar maar
opborrelen!
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in de KiJKer

BBTK-Antwerpen viert 100-jarig bestaan
met stripboek ‘Lut’
De Bond van Bedienden Technici en Kaderleden (BBTK) van
Antwerpen vierde op 29 september 2019 haar 100ste verjaardag. Om
die mijlpaal kracht bij te zetten beslisten men om het over een andere
boeg te gooien. Het gevolg was geen klassiek historisch boek, maar
een modern stripboek. Een echte aanrader, een verhaal waar je in
‘lut’tele seconden aan verknocht geraakt. Peter Van Gucht schreef het
scenario en Jan Bosschaert maakte de tekeningen.

werpen.be/lut. Dit zijn belangrijke
gebeurtenissen die plaatsvonden in
het verleden van de (Belgische) socialistische vakbeweging. Dat verleden is belangrijk. Je moet weten
waar je vandaan komt om het heden te begrijpen.

gaat over het afdwingen van rechten, na tegenslagen de rug rechten,
liefde, … kortom, niets menselijks is
ons vreemd. Onverwachte allianties
brengen het één en ander in een
stroomversnelling.

Een constante doorheen de geschiedenis, het heden én het stripboek is dat je er beter niet alleen
voorstaat. “Samen sterk!” heeft altijd gewerkt.

De strip heet ‘Lut’ naar één van de
hoofdpersonages. Het is 2035. De
werknemers leven in een nachtmerrie. Na jarenlange rechtse regeringen met harde maatregelen
en te weinig weerwerk van onderuit, werden alle sociale verworvenheden afgeschaft. Iedereen staat er
alleen voor. De veiligheid is ondergeschikt aan winst met een dodelijk arbeidsongeval als gevolg. Het
is de trigger voor actie en verzet.
Het verhaal zelf is universeel en

Doorheen het verhaal verwerkte men 11 ‘sleutelmomenten’. Die
‘sleutelmomenten’ kan je raadplegen via de QR-codes die in de strip
verwerkt zitten. Je kunt ze ook lezen op de website: www.bbtkant-

Het stripboek ‘Lut’ kan je voor
€ 35 verkrijgen in het kantoor van
BBTK Antwerpen (Van Arteveldestraat 9/11 – 2060 Antwerpen)
of in boekhandel ‘De Groene Waterman’ (Wolstraat 7 – 2000 Antwerpen, 03 232 93 94, groenewaterman@groenewaterman.be).

EEN MOOI GESCHENK VOOR
ONDER DE KERSTBOOM!
Jan Bosschaert (tekenaar ‘Lut’)
signeert jouw exemplaar op 21
december 2019 van 14u-16u in De
Groene Waterman.
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WIST JE DAT…
Een ontwerp voor een grootse
brug van LEONARDO DA VINCI
500 jaar geleden ten onrechte
werd verworpen? In 1502 wilden
Ottomanen een brug bouwen
tussen Constantinopel (Istanbul)
en Galata. Het moest en zou de
langste brug ter wereld worden
(280 meter). Het project van
Da Vinci werd afgewezen, maar
volgens onderzoekers van MIT
(Massachusetts Institute of
Technology) had dat ontwerp
perfect standgehouden, zelfs bij
aardbevingen.

In een 400 jaar oude boeddhistische tempel in Japan
tegenwoordig een robot de preek
voorleest? Deze ROBOTPRIESTER Mindar, gemodelleerd naar
de boeddhistische godin van de
genade, zorgt voor zielenheil in het
Kodaji-klooster in Kyoto. Mindar is
gemaakt van aluminium, maar zijn
handen, hoofd en schouders zijn
bedekt met siliconen, om het toch
wat menselijk te houden. De robot
moet de jongeren weer naar de
tempel zien te verleiden.

Dat de KERSTMAN niet altijd
een rood pak heeft gehad?
Een goeie honderd jaar geleden had hij bijvoorbeeld een
donkerblauwe mantel, de kleur
van hoop binnen de kerk. Het
rode pak dateert van begin
de 20ste eeuw, het gevolg
van een geslaagde reclamecampagne van Coca-Cola in
1931. De campagne moest het
idee wegnemen dat Coca-Cola
alleen geschikt was om op
warme zomerdagen te drinken.

PLANTEN, net als mensen, stress ondervinden? Bijvoorbeeld droge, zeer warme
zomers, teveel water, virussen of vervuiling
kunnen stress ontwikkelen. Om om te gaan
met die stress hebben planten unieke
strategieën ontwikkeld. Ze kunnen niet
gaan lopen wanneer ze stress hebben, maar
ze kunnen wel bewegen. Zo kunnen ze zich
bijvoorbeeld naar het licht richten, zoals
kamerplanten die naar het venster toe
groeien of ze kunnen hun wortelstelsel aanpassen om vervuilende grond te vermijden.

Dat de TEDDYBEER zijn naam heeft te danken aan een
oud-president van de Verenigde Staten van Amerika? Op een
bepaald moment in 1902 ging Theodore Roosevelt op beren
jagen in het bos. Hij vond geen beren en de andere jagers
kregen medelijden. De jagers bonden een zwarte beer vast
aan een boom zodat de president toch op een beer kon jagen.
Hij weigerde de beer echter neer te schieten. Al snel kwam
het verhaal in de media via een cartoon van Clifford Berryman.
Daarop inspireerden winkeleigenaars Rose en Morris Michtom
zich om een knuffelbeer te maken met de naam ‘Teddy’s Bear’.
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Gevulde
Portobello’s met
tomatensausje

ROOD RECEPT

Door hun wispelturige vorm, uiteenlopende kleurenpalet en snelle groeiwijze,
komt de paddenstoel vaak voor in
sprookjes, mythen en sagen. Ze mogen
er dan wel mysterieus uitzien, ze zijn
vaak buitengewoon lekker, althans de
eetbare versies. Zo is de Portobello, de
grote variant van de kastanjechampignon,
misschien wel één van de lekkerste. Door
hun iets grotere omvang zijn ze ideaal
om te vullen en te serveren als uniek
feestgerecht. Zie wel dat je de juiste
paddenstoel gebruikt, wij staan niet in
voor de gevolgen. Smakelijk!
BereidinG portoBeLLo ’ s

BereidinG toMAtensAUs

— Verhit de olijfolie in een pan en stoof de
ajuin en look.
— Voeg de tomatenpuree toe en laat even
sudderen op een middelmatig vuur.
— Voeg de tomatenblokjes en de witte wijn
toe.
— Bind de laurier, tijm en rozemarijn samen
met keukentouw tot een kruidentuiltje en
voeg toe aan de saus. Laat gedurende 20
minuten verder sudderen.
— Neem het kruidentuiltje uit de saus en
mix de saus door.

PORTOBELLO’S VOOR 4 PERSONEN
• 400 gram gemengd gehakt
• 1 eigeel
• 1 soeplepel peterselie (ﬁjngehakt)
• 1 teentje knoﬂook (geperst)
• 1 ﬁjngesnipperd sjalotje
• 50 gram geraspte Parmezaan
• 50 gram pijnboompitten
• 1 soeplepel paneermeel
• 1 bol Mozzarella
• 4 Portobello’s
• olijfolie
TOMATENSAUS
• 1 eetlepel olijfolie
• 1 ﬁjngesneden ui
• 1 teentje knoﬂook (geperst)
• 1 takje tijm
• 1 takje rozemarijn
• 1 blaadje laurier
• 1 soeplepel tomatenpuree
• 1 blik tomatenblokjes
• 50 ml witte wijn
BENODIGDHEDEN
• keukentouw
• mixer
• Tefal pan
• champignon borstel

© Linx+

— Meng het gehakt met het eigeel, Parmezaan, peterselie, knoﬂook en het sjalotje.
Kneed goed door elkaar.
— Borstel voorzichtig de portobello’s en snij
het steeltje weg.
— Neem een vuurvaste schotel en vul de
portobello’s met het gehaktmengsel.
Leg bovenop een schijfje mozzarella en
bestrooi met paneermeel en Parmezaan.
Overgiet met een beetje olijfolie.
— Bak gedurende 25 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden.
— Gril de pijnboompitjes in een Tefal
pan (met een druppel olijfolie) en laat
ze lichtjes kleuren, stort even op een
keukenpapier.
— Neem een bord en dresseer de tomatensaus (bereiding zie hieronder). Leg
een takje peterselie op de portobello en
plaats deze op de saus. Strooi de pijnboompitjes erover.
— Tip: lekker met aardappelpuree of
stokbrood.

RADEIS 4 I 2019 9

ROOD KRUISWOORD
1.

De achternaam van de tekenaar van het
nieuwe stripboek dat BBTK-Antwerpen
uitbracht voor hun 100-jarig bestaan.

2. De oplossing van het ‘Rood Kruiswoord’
in de vorige editie van de Radeis.

3

3. De voornaam van de nieuwe voorzitster
van de Europese Commissie.

5

4

4. Het bedrijf ‘La Brugeoise et Nivelles’ is
vandaag beter bekend onder deze naam.

1
6

5. Een grote variant van de kastanjechampignon die je heerlijk kan opvullen. Tip:
Het hoofdingrediënt van het Rood Recept
in deze Radeis.

1

6. Volgend jaar vertrekt Caroline Cocquyt
(coördinator Linx+) definitief naar dit
land.
7. De voornaam van de nieuwe voorzitter
van sp.a.

7
5

8

8

8. De bijnaam van de Belgische hockeyploeg voor mannen die in augustus 2019
voor het eerst in de geschiedenis het EK
wonnen.

2
2

4

6

1

Sonja uit Westerlo is de winnaar van de wedstrijd
in Radeis nummer 3 van 2019, ze vond het juiste
antwoord (eenzaamheid), een onschuldige hand
trok haar naam uit de pot. Ze wint een exemplaar
van het boek Welke toekomst voor onze sociale
zekerheid? van Marc Leemans en Stefaan Decock
(red.).

3

2

3

4

5

6

7

8

STUUR JE OPLOSSING NAAR: info@linxplus.be of
Linx+, Hoogstraat 42, 1000 Brussel en en win een
exemplaar van het stripboek Lut, 100 jaar BBTK-Antwerpen. De winnaar wordt door een onschuldige hand
getrokken uit de inzendingen en persoonlijk verwittigd.
Deelnemen kan t/m 28/02/2020 tot 23 uur 59. Linx+
streeft ernaar om op een wettelijke en correcte manier
om te gaan met jouw persoonsgegevens.

7
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rood roest niet

Een leidersfiguur op en naast de werkvloer
Interview met Luc Matthys
Ben je in een rood nest
geboren?
“Neen, ik ben eigenlijk in een katholiek nest geboren. Vooral mijn
moeder was een overtuigd katholiek. In Maldegem-Kleit, waar ik de
eerste 18 jaar heb gewoond, was
ook totaal geen sprake van enige
vorm van socialisme. Het rode gedachtengoed heb ik vooral van mijn
20 jaar oudere broer gekregen. Hij
werkte in de textiel te Eeklo, en later in het metaalbedrijf SIDMAR te
Zelzate, en militeerde toen alreeds
heel hevig voor het ABVV.”
De golden sixties waren gekend
als jaren van hoge werkgele
genheidscijfers. Heb je daar iets
van gemerkt bij de zoektocht
naar die eerste job?
“Ja, zeker en vast! Toen konden
we echt nog kiezen tussen verschillende aanbiedingen. Ik kon op
vier plaatsen tegelijk beginnen. Bij
een plasticfabriek in Knesselare,
een glasfabriek, de staalfabriek Victor Buyck in Eeklo en bij La Brugeoise et Nivelles (Bombardier).
Ik koos voor de laatste omdat dat
qua woon-werkverkeer veel beter
uitkwam.”
Wanneer ben je juist bij La Bru
geoise et Nivelles beginnen
werken?
“Dat was in september 1968. Ik
had toen net mijn opleiding aan de
vakschool (mechanica en lassen)
achter de rug. Ik ben bij La Brugeoise et Nivelles begonnen als lasser
(arbeider), maar na drie maanden
heb ik een zwaar arbeidsongeval
gehad, waarbij mijn linkerduim afgezet moest worden. Van de verzekering moest ik op een bepaald
moment dan opnieuw halftijds
gaan werken. Ik werd loopjongen
bij La Brugeoise, een manusje van
alles in de burelen van het bedrijf.

GEBOREN 30 mei 1951 te Beernem.
LOOPBAAN September 1968 – juni
2005: werknemer van La Brugeoise
et Nivelles, het huidige Bombardier.
Bruggepensioneerd sinds 1 juni
2005.

de Gewestelijke en Provinciale Seniorencommissie, Lid van de Vlaamse
Seniorencommissie, Lid van de
Commissie Sport en Bewegen van
de Vlaamse Ouderenraad, Lid van
de Vlaamse BBTK Senioren

FUNCTIES Syndicaal afgevaardigde
Bombardier, Lid en Secretaris
Ondernemingsraad Brumeca ( Bombardier), Effectief lid Comité voor
Preventie en Bescherming op het
Werk (CPBW) Bombardier, Voorzitter BBTK Brugge, Rechter Sociale
Zaken van de Arbeidsrechtbank
Brugge, Lid paritair comité voor de
betaalde sportbeoefenaar, Lid van

HOBBIES Altijd voetbalscheidsrechter en assistent-scheidsrechter
geweest. Na de actieve loopbaan 9
jaar in de centrale scheidsrechtercommissie gezeten. Nadien 13 jaar
voorzitter van het bureau arbitrage
in West-Vlaanderen geweest. Eind
vorig seizoen afscheid genomen. Nu
is wielrennen (cyclocross, piste en
op de weg) de grootste hobby.

Men stelde mij voor om in de burelen van de fabriek actief te blijven, maar daar had ik niet het geschikte diploma voor. Dus dan heb
ik een opleiding Sociale en Burgerlijke Arbeidswetgeving gevolgd op
de avondschool. Ik slaagde voor de
opleiding en ik ben dan binnen het
bedrijf van functie veranderd.”
Was die combinatie fulltime
werken en het volgen van
een opleiding toen alreeds
haalbaar?
“Ik moest vier avonden, van telkens drie uur, in de week die opleiding volgen in Brugge. Op dat
moment bestond het systeem van
kredieturen nog niet, maar ik kreeg
van het bedrijf vier halve dagen betaald verlof om mijn examens voor
te bereiden. Dat was toen echt nog
niet vanzelfsprekend. Het bedrijf
heeft mij dus wel echt gesteund om
die opleiding tot een goed einde te
brengen. Moesten ze geweten hebben dat ik de kennis van die opleiding later zou gebruiken voor het
syndicaal werk binnen het bedrijf,
dan hadden ze mij waarschijnlijk
minder gesteund (lacht).”

Wat werd jouw nieuwe functie
binnen het bedrijf?
“Er kwam een plaats vrij op de
personeelsdienst en er kwam een
plaats vrij als de vertegenwoordiger van de personeelsdienst in de
werkplaatsen, of de pointeur (tijdopnemer) zoals men op de werkplaatsen zei. Ik koos voor de functie
van pointeur. Ik kreeg dan onmiddellijk een startersopleiding van
de toenmalige syndicaal afgevaardigde van BBTK, die toevallig de
lesgever was.”
Was dat meteen jouw eer
ste kennismaking met het
delegeeschap?
“Ik kende uiteraard het ABVV
door de verhalen van mijn broer
en ik was alreeds lid bij het ABVV.
Maar het is inderdaad de lesgever
van de startersopleidingen die mij
overtuigde om in de wereld van het
delegeeschap te stappen. Tijdens
de sociale verkiezingen van 1975
stond er iemand op de lijst voor het
BBTK die tijdens de campagne een
andere functie binnen het bedrijf
aannam, namelijk portier (bewaking). Die functie was echter niet te
combineren met het delegeeschap

© Linx+
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“Toen konden we
echt nog kiezen
tussen verschillende aanbiedingen. Ik kon op vier
plaatsen tegelijk
beginnen.”

en dus moest hij afbondssecretaris van
stand doen van zijn
BBTK in Brugge dat
kanidatuur. Ik heb dan
had geregeld, maar
die plaats op de lijst
dat bleek dus niet het
overgenomen en ik
geval. Ik moest direct
Luc Matthys
werd meteen verkozen
alles stopzetten en er
voor het Comité voor
zouden verdere stapPreventie en Bescherming op het
pen ondernomen worden. Achteraf
Werk.”
hebben we daar niets meer van gehoord, maar mijn hart sloeg wel
Wat is jou het meest bijgebleven
even een paar slagen over (lacht).
van de sociale verkiezingen?
Het heeft in ieder geval geen in“In 1979 voerde ik samen met Ro- vloed gehad op de verkiezingsuitland Jannssens campagne voor de
slag, ik en Roland Janssens wersociale verkiezingen van dat jaar. Ik
den met meer dan een 1/3de van de
stond op de lijst voor het Comité
stemmen verkozen.”
voor Preventie en Bescherming
Kreeg je voldoende hulp tijdens
op het Werk en hij op de lijst voor
de eerste jaren als delegee?
de Ondernemingsraad. Op een bepaald moment was ik campagne
“Tijdens de eerste jaren leerde ik
aan het voeren net buiten het be- vooral veel bij van de ontmoetingen
drijfsterrein op publieke grond. Ui- bij de BBTK Jongeren te Brussel, en
teraard ging dat gepaard met veel
kreeg ik vooral hulp van de andere
muziek (geluidsinstallatie op de
syndicaal afgevaardigde binnen het
auto) en kabaal. Plots kwam er bedrijf. BBTK had op het bedrijf één
een auto aangereden en stapten
zetel in de ondernemingsraad en
er twee personen in maatpak uit. één zetel in het CPBW. Roland JansDe twee heren bleken BOB-agen- sens en ik hielpen elkaar dus conten (Bewakings- en Opsporingsbri- tinu, omdat we ook op elkaar waren
gades van de rijkswacht), zij vroe- aangewezen, hij was meer rechtuit
gen achter mijn toestemming van
en ik was meer de diplomaat. Het is
het stadsbestuur. Ik zei dat de vak- pas toen er een nieuwe vakbonds-

secretaris van BBTK Brugge werd
gekozen, namelijk Eddy Clauwaert,
dat de ondersteuning veel verbeterde. Zo begon ik onder impuls
van Eddy met het volgen van de
BBTK-vormingen voor de delegees
en syndicaal afgevaardigden. Daar
leerden we pas echt de kneepjes
van het delegeeschap.”
Wat was voor jou het meest
memorabele moment in het
delegeeschap?
“Op een bepaald moment werd de
Maribel-maatregel ingevoerd, een
dotatie van de overheid om de tewerkstelling binnen de bedrijven te
bevorderen. De ondernemingsraad
moest elke drie maand een formulier ondertekenen waarop het goed
uitvoeren van de Maribel-maatregel stond uitgelegd (dat ging vaak
over
arbeidsduurvermindering,
aanwervingen, enz., in het kader
van de dotaties). Kort na de splitsing binnen het bedrijf (In 1986 besliste men de fabriek op te splitsen
in drie onderdelen: Alluvan, Transportation en Brumeca), deelde de
directeur echter mee dat de kostprijs van de bedienden binnen Brumeca te hoog lag en dat er een plan
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opgesteld ging worden. Er gingen
“In het voorjaar van 2005 waren
twee bedienden ontslagen worden, er opnieuw sociale verkiezingen
vier bedienden moesten terug het
bij Bombardier, de eerste sinds de
statuut van arbeider krijgen en er sluiting van Brumeca (industriële
zouden een aantal overplaatsingen
voertuigen en fijn mechaniek), dat
gebeuren. Daarop blokkeerde ik op
opnieuw onder Bombardier werd
de volgende ondernemingsraad de
ondergebracht. De BBTK-lijst voor
driemaandelijkse
ondertekening
die verkiezingen geraakte echter
van de Maribel-maatregel. Dat ging
niet gevuld. Ik twijfelde heel lang
over miljoenen euro’s aan dotaties
om mij kandidaat te stellen omdat
die op het spel stonden, maar ik
ik in juni van dat jaar op brugpenhield mijn been stijf en ik werd ge- sioen zou gaan. Uiteindelijk heb ik
steund door de BBTK-secretaris van
mij wel kanidaat gesteld voor de
Brugge. De twijfel begon bij mij ook
sociale verkiezingen van 2005. Ik
wel in te slagen omdat het over zo
werd niet herverkozen terwijl ik dat
veel geld ging, geld om de tewerk- ergens wel nog had gehoopt. Het
stelling binnen het bewas een teleurstelling
drijf te bevorderen. Ik
maar ik heb er niet te
“… ik vond het
moest langs de grote
lang van wakker gemijn plicht als
directeur en even heb
legen,
uiteindelijk
delegee om die
ik gevreesd voor mijn
ging
ik
een
paar wedotatie tegen te
job, maar ik vond het
ken
later
op
brugpenhouden zolang
mijn plicht als delegee
sioen, iets wat de anmen met die
om die dotatie tegen
dere werknemers wel
herstructurering
te houden zolang men
wisten.”
dreigde”
met die herstructureWas het dele
ring dreigde. Na enkele
Luc Matthys
geeschap goed com
dagen kwam dan toch
bineerbaar met het
het verlossende geprivéleven?
luid. De directeur smeet een blad
voor mijn neus waarop stond dat
“Dat was niet gemakkelijk. Naast
er geen ontslagen zouden plaats- het delegeeschap en het werk, was
vinden. Ik ging akkoord. Dat vond ik
ik ook 35 jaar lang sociaal rechoprecht één van mijn meest memo- ter voor ABVV-BBTK in de arrabele momenten uit mijn carrière.” beidsrechtbank te Brugge, én was
ik assistent-scheidsrechter in het
Waren er ook dieptepunten in je
voetbal op een heel hoog niveau.
carrière als delegee?
Als rechter heb ik veel goeds kunnen doen voor de gewone mens,
zoals ervoor zorgen dat iedereen kreeg waar hij of zij recht
op had. Als internationale assistent-scheidsrechter moest ik naar
voetbalmatchen op de Wereldberadeis
ker, Olympische Spelen en de Eu4 · 2019
ropa Beker. Mijn vrouw is daardoor
heel vaak alleen geweest en het
was vaak puzzelen om ons dochJAARGANG 14
ter op te voeden en het huishouoktober-november-december 2019
den op orde te krijgen. Ik moet wel
verschijnt driemaandelijks
zeggen dat ze bij Bombardier heel
Afgiftekantoor 9000 Gent
welwillend waren voor mijn carrière
Erkenningsnummer P608427
als assistent-scheidsrechter en als
rechter in de arbeidsrechtbank.”
BC 30003
ABVV-Senioren
Hoogstraat 42 - 1000 Brussel
v.u. Caroline Copers
Voor vragen, opmerkingen,
adreswijzigingen: 02 289 01 80
of dorien.deloof@linxplus.be

Wanneer bent u op brug
pensioen gegaan?
“Dat was in juni 2005, ik was toen
54 jaar. Bij de sluiting van Brumeca
hebben we de unieke kans gekre-

gen om samen met bedienden en
kaders van het moederbedrijf op
brugpensioen te gaan.”
Zou je het delegeeschap
opnieuw doen?
“Absoluut, je kan zo veel betekenen voor de mensen. Vaak gaat
dat dan over het onderhandelen
van akkoorden met de werkgever
die niet direct zichtbaar zijn voor
de werknemers, maar die ontzettend belangrijk zijn op iets langere
termijn.”
Wat is jouw boodschap voor
jonge delegees?
“De jonge delegees moeten ervoor zorgen dat het algemeen belang primeert op het eigen belang.
Ze moeten met iedereen en alle
factoren rekening houden bij de onderhandelingen met de werkgever.
Het is die solidariteit dat we moeten herstellen, veel mensen zijn de
betekenis ervan vergeten.”
Is het herstellen van die solida
riteit de grootste uitdaging voor
het ABVV?
“Inderdaad, het woord solidariteit
moet nieuw leven ingeblazen worden. Onze militanten moeten zich
bewust worden van het belang ervan. Dat wil ook zeggen dat er meer
solidariteit tussen de centrales
moet bestaan, zoals gezamenlijk
acties voeren, hand in hand.”
Ben je nog steeds actief in de
vakbond?
“Ja dat kan ik niet links laten liggen. Ik ben effectief lid van de
Vlaamse Seniorencommissie, lid
van de Commissie Sport en Bewegen van de Vlaamse Ouderenraad,
lid van de Vlaamse BBTK Senioren
en lid van de Gewestelijke én Provinciaal Seniorencommissie. Mijn
broer zei tegen mij toen ik voor de
eerste keer ging militeren voor de
vakbond: “De vakbond, als je daar
aan begint geraak je er nooit van je
leven nog vanaf”. Ik moet hem gelijk geven (lacht).”

Linx+ streeft ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met jouw persoonsgegevens. Wij
doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die we verzamelen over jouw persoon. Je ontvangt deze Radeis als abonnee uit ons adressenbestand. Indien je dit in de
toekomst niet meer wenst, kan je ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen via info@linxplus.be of Linx+
t.a.v. Dorien Deloof, Hoogstraat 42, 1000 Brussel.

