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MENSEN IN ARMOEDE WORDEN EXTRA HARD 
GETROFFEN DOOR DE CORONACRISIS

3   
Interview met Anne Van Lancker:  

“Het armoedebeleid verkeert in  
code rood.”

De 13de armoedebarometer van decenniumdoelen bevestigt wat we eigenlijk al langer wisten: 
het federale en het Vlaamse armoedebeleid faalt. De armoedecijfers zijn betreurenswaardig voor 
een welvaartstaat als België. Ongeveer 1,8 miljoen Belgen leefden in armoede op het moment 
dat de coronacrisis nog moest losbarsten, dat cijfer zal nu heel waarschijnlijk verder stijgen. 
Nochtans is het perfect mogelijk om via gerichte maatregelen de armoede drastisch te verlagen 
en zelfs te halveren op 10 jaar tijd. ©
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opinie

Welvaartsomslag 
Bijna geruisloos ging de datum van 15 september 2020 voorbij.  
De dag waarop de sociale partners een advies moesten presenteren 
aan de federale regering over de omvang en de toewijzing van de 
welvaartsenveloppe 2021-2022. Werkgevers houden de boot af omdat 
ze het debat daarover willen koppelen aan de onderhandelingen over 
het interprofessioneel akkoord 2021-2022 (IPA). De bal ligt nu in het 
kamp van de regering, zij hebben één maand de tijd om een advies 
voor te leggen aan de sociale partners.

Het mechanisme van de welvaart-
senveloppe werd in 2004 door de 
toenmalige federale regering in het 
leven geroepen om de historische 
ontkoppeling tussen de stijging van 
de lonen en de stijging van de so-
ciale uitkeringen terug te dringen. 
Door het toepassen van een wette-
lijk afgebakend budget tracht men 
de sociale uitkeringen niet achter-
op te doen lopen op de loonevo-
lutie. Dat budget wordt dan toe-
gepast in de vorm van allerhande 
maatregelen zoals het optrekken 
van minimumuitkeringen, verho-
gen van de berekeningsplafonds en 
het verhogen van het vakantiegeld 
voor gepensioneerden.
De welvaartsenveloppe werd in 
haar korte geschiedenis reeds ze-
ven maal toegepast. Een korte te-

rugblik op die voorgaande envelop-
pes leert ons dat het mechanisme 
kampt met enkele weeffouten. Zo 
werd nog nooit de datum van 15 
september (in het jaar vóór de pe-
riode van toepassing), voor het uit-
brengen van een advies, gehaald, 
werd er al tweemaal stevig be-
spaard op het budget (2014-2015 
en 2017-2018) en zijn er te weinig 
middelen voorhanden om alle so-
ciale uitkeringen welvaartsvast te 
houden, daardoor ligt de focus te-
recht op de oudste en de laagste 
uitkeringen.
Moeten we de welvaartsenvelop-
pe dan afschaffen? Neen zeker en 
vast niet, want de verhogingen die 
om de twee jaar toegepast worden 
maken een wereld van verschil voor 
de meest kwetsbaren in onze sa-

menleving. We moeten wel af van 
de structurele problemen in de toe-
passing van de enveloppe. Laten 
we alvast beginnen door het wette-
lijk beschikbaar budget volledig te 
benutten en de termijn van 15 sep-
tember te respecteren. Als dat laat-
ste niet lukt omdat de werkgevers 
dwarsliggen, dan moet de federale 
regering het budget automatisch 
toepassen.
Met de toepassing van de welvaart-
senveloppe behouden we de socia-
le kwaliteit van de uitkeringen. Maar 
vergis u niet, het is ruim onvoldoen-
de om grote groepen uitkerings-
gerechtigden boven de armoede-
drempel te trekken. Ongeveer 1,5 
miljoen mensen in België leven van 
een inkomen onder de armoede-
drempel. Die strijd tegen armoede 
win je niet met een welvaartsen-
veloppe, maar wel met een wel-
vaartsomslag. Van een beleid ge-
richt op kapitalisatie van welvaart, 
meer naar minder mensen, naar 
een beleid van herverdeling van 
welvaart, meer naar meer mensen.

Ayoubi Benali
educatief medewerker  
ABVV Senioren

edito

Kameraden,

Het is bijna niet te geloven maar 
we zijn ongeveer een half jaar in 
coronatijden met alle problemen 
van dien. Bubbels, isolement, 
inkomensverlies, om nog maar te 
zwijgen over ziekte en overlijdens.

Heel veel helden hebben onze 
bedrijven draaiende gehouden: 

logistiek en distributie, warenhuizen, schoonmaak, 
bewaking, postbodes, huisvuilophalers, de ganse zorg-
sector, politie, brandweer… en samen met onderwijs, 
horeca, toerisme en zovele anderen wordt er hard 
gewerkt, mét mondmasker en met grote onzekerheid 
voor de toekomst.

Onze ouderen in de woonzorgcentra hebben het hard 
te verduren… maanden van isolement en gebrek aan 
fysiek contact, dat hakt in op mensen.

We hoopten op een momentum van verandering. We 

dachten dat een terugkeer naar de pre-coronaperiode 
niet meer zou gebeuren. Welnu, we zullen duidelijk 
moeten zijn. Een terugkeer naar hoe het was is 
niet meer wenselijk. We willen duurzame en sociale 
oplossingen voor deze crisis, niet de terugkeer naar 
oude recepten. Als socialisten geloven we nog steeds 
in de maakbaarheid van de samenleving. Maar het 
zal niet zonder slag of stoot gaan. Het zijn niet de 
werknemers en sociale uitkeringstrekkers die deze 
crisis gaan betalen!

Op 10 september heeft het federaal ABVV een nieuwe 
voorzitter gekozen: Thierry Bodson. We wensen hem 
alle succes en rekenen op de verderzetting van een 
reeds jarenlange goede samenwerking!

De uitdagingen zijn groot. Samen sterk is geen loze 
slogan!

Caroline Copers 
afgevaardigd bestuurder Linx+
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interview

Anne Van Lancker, voorzitster Decenniumdoelen

“Het armoedebeleid verkeert in code rood.”
Iets meer dan een half jaar na de corona-uitbraak is het duidelijk 
dat het water bij veel mensen aan de lippen komt. De 13de armoe-
debarometer van Decenniumdoelen windt er geen doekjes om, alle 
armoedecijfers staan diep in het rood. Alle schuld op het coronavirus 
steken is te gemakkelijk want de cijfers zijn al jaren niet goed. Waar 
faalt het federale en Vlaamse armoedebeleid en hoe moet het beleid 
de groeiende armoede in ons land dan wel aanpakken? Ik legde mijn 
oor te luister bij Anne Van Lancker, voorzitster van decenniumdoelen. 

Sinds begin dit jaar ben je voor-
zitster van Decenniumdoelen. 
Kan je nog eens kort vertellen 
aan onze lezers wat Decennium-
doelen inhoudt?
ANNE: Decenniumdoelen is een 

consortium van middenveldorgani-
saties die allemaal hetzelfde doel 
hebben, namelijk armoede en so-
ciale ongelijkheid bestrijden. De 
sterkte van Decenniumdoelen is de 
link tussen kleinschalige (armoe-
de)organisaties zoals lokale initi-
atieven of welzijnsactoren, en het 
meer institutionele middenveld zo-
als de vakbonden of de mutualitei-
ten. Dergelijke samenwerking geeft 
een grotere megafoon naar de me-
dia en het beleid.

We zijn ondertussen iets meer 
dan een half jaar na de coro-
na-uitbraak in België. Wat is jou 
het meest bijgebleven van de 
hele periode?
ANNE: Dat crisissen zoals de co-

ronacrisis de kwetsbare kant van 
de samenleving het eerst blootlegt. 
Mensen in kwetsbare situaties zijn 
in crisistijd een beetje zoals een ka-
narie in een koolmijn, als het fout 
gaat, zijn zij de eerste slachtof-
fers. De eerste getroffenen waren 
de mensen zonder een degelijk ar-
beidsstatuut (precaire contracten, 
flexwerkers, schijnzelfstandigen, …) 
die geen toegang hebben tot de tij-
delijke werkloosheid en buiten het 
brede sociale vangnet vallen. Ook 
mensen met een zeer laag inkomen 
werden extra hard getroffen: de 
toegang tot bepaalde sociale dien-
sten werden afgesloten, de woon-
situatie was ondragelijk tijdens de 

lockdown en het afstandsonderwijs 
was voor velen een utopie. Deze 
kwetsbare mensen zijn de eerste 
slachtoffers van een crisis en ze 
worden nog eens het ergste ge-
raakt.

Mensen in of nabij armoede 
worden in deze coronacrisis 
dubbel zo hard geraakt.
ANNE: Ja en wat ons dan zo ma-

teloos stoort is dat de Vlaamse Re-
gering beslissingen neemt die dan 
niet gelden voor mensen die al in 
armoede verkeren. Bijvoorbeeld, 
de verhoging van de kinderbijslag 
vanuit het groeipakket, die geldt 
enkel en alleen voor personen die 
tijdelijk werkloos werden of hun in-
komen tijdens de crisis verminderd 
zagen. Hebben mensen in armoe-
de dan niet die toeslag nodig voor 
hun kinderen? Dat is toch wel god-
geklaagd. Net zoals de discussie 
over, en media-aandacht voor de 
tweedeverblijvers. Er zijn mensen 
die opgesloten zaten met kleine 
kinderen in beperkte behuizingen 

die zelfs niet naar een park moch-
ten gaan. Kunnen we daar dan ook 
aandacht aan schenken? De selec-
tieve verontwaardiging over wie er 
nadeel ondervindt bij coronamaat-
regelen is wel heel groot.

Waren de andere maatregelen 
van de federale regering en de 
Vlaamse regering, net zoals de 
kinderbijslag, onvoldoende voor 
mensen in armoede?
ANNE: Het is bijvoorbeeld goed 

dat de federale overheid een tij-
delijke toelage heeft gegeven aan 
de OCMW’s om de toevloed aan 
mensen, die aanvullende steun no-
dig hadden, op te vangen. Meer en 
meer OCMW’s werken namelijk met 
een onlinetool (REMI) om op maat 
van iedere gebruiker een referen-
tiebudget voor een menswaardig 
inkomen te berekenen. Voldoet dat 
budget of het inkomen van de ge-
bruiker niet aan een menswaar-
dig inkomen, dan geeft het OCMW 
aanvullende steun. Dat de federa-
le overheid tijdelijk tussenkomt is 
goed, maar in principe zou die fe-
derale steun er structureel moeten 
zijn, namelijk in de vorm van een 
garantiefonds. Hetzelfde met de tij-
delijke stop op de degressiviteit in 
de werkloosheidsuitkeringen om-
dat het onmogelijk werd om werk 
te vinden. Maar denken ze nu wer-
kelijk dat het verbeterd is op de job-
markt? Zonder de tijdelijke werk-
loosheid waren er nu veel meer 
mensen in volledige werkloosheid. 
Die degressiviteit in de werkloos-
heidsuitkeringen moet voorgoed 
verdwijnen.

Wat te denken dan van de 
Vlaamse maatregelen?
ANNE: Wat mij vooral stoort in de 

Vlaamse maatregelen, zoals de toe-
lage in de energiefactuur en in het 
groeipakket, is de nadruk op de ‘ei-
gen schuld, dikke bult’-slogan. Er 
wordt een onderscheid gemaakt 

lees verder op volgende blz.
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WIE IS ANNE VAN LANCKER ?
Anne Van Lancker was 15 jaar 
Europees Parlementslid (1994 – 
2009) voor sp.a waar ze zich 
vooral toespitste op sociaal beleid, 
werkgelegenheid, gelijke  kansen, 
ontwikkelingssamen werking en 
vluchtelingenbeleid. Nu is ze 
coördinator voor het Belgisch 
team van het European Social 
Policy Network, voorzitster van 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 
sinds begin 2020 voorzitster van 
Decenniumdoelen.
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tussen mensen die door corona in 
de werkloosheid zijn gevallen en 
mensen die al langdurig werkloos 
zijn of moeten leven van een laag 
inkomen. Mensen die al in de mise-
rie zaten, willen ze niet helpen want 
dat heeft niets met corona te ma-
ken. Alsof mensen het aan zichzelf 
te danken hebben dat ze in armoe-
de leven? Elke politicus zou eens 
een paar maanden in een armoede-
situatie moeten overleven en pro-
beren om daaruit te geraken.

Het blijkt wel vaker dat poli-
tici geen flauw idee hebben van 
de leefwereld van mensen in 
armoede.
ANNE: Inderdaad en dat zie je 

bijvoorbeeld ook in de maatrege-
len die genomen werden. De ‘Hel-
lo Belgium Railpass’ van de NMBS 
is een goed voorbeeld. 
Tot en met 30 septem-
ber 2020 kon je zo’n 
Railpass digitaal aan-
vragen. Maar mensen 
in armoede hebben 
niet altijd gemakkelijk 
toegang tot het inter-
net of media-instan-
ties en de kans is dus 
groot dat zij dit niet te 
weten komen. Het is daarom nuttig 
om opgeleide ervaringsdeskundi-
gen in armoede en sociale uitslui-
ting te betrekken in administraties 
en organisaties om te duiden op 
dergelijke valkuilen in het beleid.

Of een armoedetoets?
Anne: Ja absoluut, maar evengoed 
een automatische toekenning 
daar waar het mogelijk is. Het zou 
bijvoorbeeld niet meer dan logisch 
zijn dat OCMW ’s actief op zoek 
gaan naar mensen in armoede 
en samen met hen bepaalde 
aanvragen indienen. De non take 
up van sociale voordelen is vaak 
heel groot bij net die mensen die 
het hard nodig hebben.

We hebben al gewezen op 
enkele lessen voor de toekomst, 
maar wat zijn voor jullie de 
belangrijkste armoedelessen uit 
de coronacrisis?
ANNE: Met Decenniumdoelen 

hebben we vijf armoedelessen ex-

tra uitgelicht: mensen een waar-
dig inkomen garanderen, voorzien 
in degelijke huisvesting, toegang 
tot de gezondheidszorg voor ieder-
een, onderwijskansen voor elk kind 
en een veerkrachtige samenleving 
met een duidelijke stem voor het 
middenveld.

Lessen waar de Vlaamse rege-
ring niet op zit te wachten als 
we naar het Vlaamse Regeerak-
koord uit 2019 kijken. In de 12de 
armoedebarometer van Decen-
niumdoelen staat: “Mensen in 
armoede verdwenen van de 
radar van deze nieuwe rege-
ring”. Is er een jaar later al zicht 
op verbetering?
ANNE: Integendeel, het is nog 

verergerd. Tot voor kort zat Vlaan-
deren in code oranje voor armoe-

de, nu met coro-
na zit men in code 
rood. De nieuwe lo-
kale armoedebaro-
meter toont aan dat 
het op alle vlakken 
verslechtert. Er zijn 
nog weinig gemeen-
ten in Vlaanderen die 
(bijna) armoede-vrij 
zijn (minder dan 2 % 

mensen in armoede). Lokale be-
sturen hebben dan wel een aan-
tal handvaten om armoede te ver-
minderen in de gemeente, maar 
de bulk van de armoedemaatre-
gelen die genomen moeten wor-
den, gebeurt door hogere overhe-
den (sociale huisvesting, inkomen, 

…). Vlaanderen moet investeren in 
die hefbomen die mensen erboven-
op kunnen helpen. Dat wil zeggen 
investeren in persoonsgerichte be-
geleiding en ondersteuning van or-
ganisaties, zoals VDAB, ten aanzien 
van mensen in een zwakke arbeids-
marktpositie. Maar evengoed in-
vesteren in sociale huisvesting en 
onderwijs. Zolang die keuze niet 
wordt gemaakt, zal onze armoede-
barometer rood kleuren.

Of de Vlaamse regering veran-
dert de definitie van armoede 
zoals in het Regeerakkoord ver-
meld staat. De cijfers worden 
dan opgesmukt en er moet min-
der geïnvesteerd worden.

ANNE: Dat hangt ervan hoe men 
armoede dan gaat definiëren. De 
referentiebudgetten bijvoorbeeld, 
die volgens het REMI-systeem op-
gesteld worden, blijken in België 
hoger te zijn dan de minimumuitke-
ringen en zelfs ietsje boven de ar-
moedenorm te liggen. Dus moest 
men kiezen om armoede niet meer 
te definiëren ten opzichte van het 
gemiddelde of het mediaaninko-
men, maar wel ten opzichte van 
de korf van goederen en diensten 
die mensen nodig hebben (dus eer-
der vanuit noden dan vanuit inko-
men), dan zullen ze ontdekken dat 
ze mensen nog meer zullen moe-
ten geven. De uitkeringen die we 
in België geven, zijn helemaal niet 
overdreven. Natuurlijk kunnen ze 
nog altijd beslissen om de defini-
tie op een minder wetenschappelij-
ke manier te benaderen om zo de 
armoedecijfers op te smukken. Het 
zal dan echter snel duidelijk zijn dat 
die armoedenorm niet weet wat 
mensen nodig hebben om te kun-
nen leven in waardigheid.

Waarom lukt het de stad 
Kortrijk te realiseren wat Vlaan-
deren en België niet kun-
nen, namelijk een succesvolle 
armoedebestrijding. Wat is hun 
succesrecept?
ANNE: Kortrijk haalt gewoon al-

les uit de kast om mensen in kwets-
bare situaties te ondersteunen. Zij 
hebben bijvoorbeeld als één van 
de eerste steden gekozen voor het 
systeem van referentiebudgetten 
(REMI). Daarnaast heeft de stad de 
sociale diensten versterkt, resoluut 
gekozen voor het pad van outre-
achend werken tot in elke wijk en 
brugfiguren ingezet in het onder-
wijs. Kortrijk doet het echt fantas-
tisch. Maar sta mij toch enige chau-
vinisme toe door te zeggen dat 
Gent ook puik werk levert. Alleen 
is het als grote centrumstad moei-
lijker om dezelfde doelen te reali-
seren dan Kortrijk, en ik wil daar-
mee zeker niet de pluimen van 
hun hoed nemen. Een centrumstad 
botst nu eenmaal op een bikkelhar-
de realiteit en op eigen houtje kan 
men daar onmogelijk armoede uit-
roeien. Daarom ook dat de VVSG 
(Verenging Van Steden en Gemeen-

“Elke politicus 
zou eens een paar 
maanden in een 
armoedesituatie 
moeten overleven en 
proberen om daaruit 
te geraken.”

Anne Van Lancker
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ten) een noodkreet 
heeft geslagen naar 
de Vlaamse regering, 
want de steden en ge-
meenten kunnen de armoede niet 
alleen aanpakken.

Het motto van Decenniumdoe-
len is: ‘armoede halveren op 10 
jaar tijd’. Dat doel lijkt heel ver 
weg te liggen als we de cijfers 
in de armoedebarometer erbij 
nemen. Is het nog een realis-
tisch doel?
ANNE: Ik denk dat we bewijzen 

met onze twintig werken in vijf 
hoofdstukken (je kan de werken en 
hoofdstukken vinden op de web-
site www.komafmetarmoede.be) 
dat het een realistisch doel is. Als 
je ziet hoeveel rijkdom er in ons 
klein land aanwezig is, en dan heb 
ik het niet over de spaarcentjes van 
de middenklasse maar wel de echte 
toplaag, dan moet het toch moge-
lijk zijn om komaf te maken met ar-
moede. Iedereen begint ondertus-
sen wel het nut in te zien van een 
belasting op grote vermogens. De 
lasten op arbeid moeten naar bene-
den maar de lasten op vermogens 
moeten toch wel naar omhoog bij-

gesteld kunnen wor-
den? Het feit dat we 
armoedebarometer 
na armoedebarome-

ter bewijzen dat de samenleving ar-
moede voorlopig niet kan oplossen, 
heeft alles te maken met de foute 
politieke keuzes en niets met on-
mogelijkheid in het programma.

Denk je dat we optimistisch 
mogen zijn voor de toekomst 
als we het stemgedrag van de 
Vlaming erbij nemen?
ANNE: Rechtse partijen heb-

ben ook wel begrepen dat mensen 
recht hebben op een waardig pensi-
oen maar langs de andere kant zijn 
het wel serieuze meritocraten met 
het verhaal dat je armoede aan je-
zelf te wijten hebt. De mensen die 
stemmen op die partijen hebben 
het dubbele in die boodschap niet 
door en dat is gevaarlijk. Maar als 
je vandaag de dag op het terrein 
kijkt, dan kan je de warme solida-
riteit niet ontkennen en dan ben ik 
optimistisch. Meer en meer mensen 
die zich inzetten om armoede te be-
strijden, zijn ook mensen die zich in-
zetten om vluchtelingen op te van-
gen in de lokale gemeenschappen 

en dat doet heel veel deugd. Men-
sen op het terrein maken geen on-
derscheid tussen iemand met een 
kleurtje of iemand zonder.

Je bent sinds begin dit jaar 
voorzitster van Decenniumdoe-
len, kan je al terugblikken op dat 
uitzonderlijke half jaar?
ANNE: (lacht) Ik had eigenlijk ge-

pland om mijn partners binnen De-
cenniumdoelen te bezoeken en een 
diepgaand gesprek met hen te voe-
ren over onze samenwerking. Nu 
valt dat dus een beetje in het wa-
ter en proberen we digitaal zo veel 
mogelijk op te lossen. Langs de an-
dere kant heb ik op die korte tijd 
een partnerschap gezien dat met 
heel veel engagement en inzet zich 
smijt om mensen te ondersteunen 
in deze coronacrisis, en dat stemt 
mij gerust en gelukkig voor de toe-
komst. Nu nog hopen dat alle voor-
stellen en engagementen gehoor 
krijgen bij de respectievelijke be-
leidsmakers.

Hartelijk dank voor dit gesprek 
Anne en veel succes!

Anne Van Lancker  
© EUROPEAN UNION 2015 - SOURCE EP

“Tot voor kort zat 
Vlaanderen in code 
oranje op het vlak 
van armoede, nu met 
corona zit men in 
code rood.”

Anne Van Lancker
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Thierry Bodson is nieuwe ABVV-voorzitter
Op 10 september 2020 werd Thierry Bodson aangesteld als nieuwe 
voorzitter van het ABVV. Dat gebeurde tijden een uitzonderlijk 
federaal comité in openlucht, met mondmaskers en de nodige afstand.

Voordien was Thierry Bodson al-
gemeen secretaris van het Waals 
ABVV. In juni werd hij aangeduid als 
tijdelijk voorzitter om Robert Verte-
nueil op te volgen. Nu is hij dan offi-
cieel verkozen als ABVV-voorzitter. 
In zijn toespraak zegt hij te besef-
fen dat er door de coronacrisis heel 
wat uitdagingen op de plank liggen, 
maar dat we die samen aankunnen. 
Samen staan we sterk.

Nog op het federaal comité werd 
Patricia Vermoote aangesteld als 
nieuwe federaal secretaris. Zij 
vervangt Jean-François Tamellini 
die Thierry Bodson opvolgt als al-
gemeen secretaris van het Waals 
ABVV.

De nieuwe samenstelling van het 
Federaal Secretariaat van het ABVV 
ziet er als volgt uit: Thierry Bodson 
(Voorzitter), Miranda Ulens (Alge-

meen Secretaris), Raf De Weerdt 
(Federaal Secretaris), Patricia Ver-
moote (Federaal Secretaris), Estel-
le Ceulemans (Federaal Secretaris), 
Caroline Copers (Federaal Secreta-
ris) en Jean-François Tamellini (Fe-
deraal Secretaris).

actualiteit

Tijdelijke premie voor gepensioneerden met IGO of GI
Gepensioneerden met een gewaar-
borgd inkomen voor bejaarden (GI) 
of een inkomensgarantie voor ou-
deren (IGO) ontvangen een bijko-
mende premie van € 50 per maand. 
De premie wordt toegekend voor de 

maanden juli tot en met december 
2020 (zes opeenvolgende maan-
den), wat dus een totaalbedrag van 
€ 300 betekent. De uitkeringsge-
rechtigde hoeft zelf geen stappen 
te ondernemen want de premie 

wordt automatisch gestort door 
de pen sioenkas. Belangrijk nog: de 
premie is vrijgesteld van elke fisca-
le en sociaalrechtelijke inhouding 
(bedrijfsvoorheffing, ZIV-inhouding 
en solidariteitsbijdrage).

Bijbetalen in belastingen? Contacteer ons.
De belastingaangiftes in de perso-
nenbelasting en de aanvullende be-
lasting voor de inkomsten van 2019 
(aanslagjaar 2020) moesten ten 
laatste op 30 juni 2020, voor de pa-
pieren aangifte, of 16 juli 2020, voor 
de online aangifte, ingevuld en ver-
stuurd zijn. Een groot deel van de 
bevolking kreeg een vereenvoudig-
de aangifte via mail.
Via onze leden en de regionale wer-
kingen kregen we het signaal dat 

een groot aantal gepensioneerden 
plots veel meer moesten bijbetalen 
in de belastingen (voorlopige bere-
kening). We confronteerde de fede-
rale pensioendienst met deze infor-
matie en zij zagen twee oorzaken. 
De pensioenverhogingen maakten 
dat sommige gepensioneerden bo-
ven de belastingvrije som terecht-
kwamen en de samensmelting van 
databanken van werknemers in de 
privé en de publieke sector. De pen-

sioendienst stelde voor om indivi-
duele dossiers door te sturen ter 
controle.
Daarom deze oproep: Moet jij op-
merkelijk meer bijbetalen in de be-
lastingen en weet je niet goed hoe 
dat komt? Stuur dan een mailtje 
naar info@linxplus.be met vermel-
ding van jouw naam en rijksregis-
ternummer of neem rechtstreeks 
contact op met de pensioendienst 
via de gratis pensioenlijn 1765.
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WIST JE DAT…

Het honderd jaar geleden is dat de OLYM-
PISCHE SPELEN in Antwerpen plaats-
vonden? Het waren de eerste naoorlogse 
Olympische Spelen waarbij 29 landen 
deelnamen aan in totaal 22 sporten. Bel-
gië was goed voor maar liefst 14 x goud, 
11 x zilver en 11 x brons, vooral in het 
boogschieten blonken de Belgen uit (8 x 
goud, 4 x zilver en 2 x brons). Het is ech-
ter de finale in het voetbal tussen België 
en Tsjechoslowakije dat met de aandacht 
ging lopen. Nog voor de pauze blaast de 
scheidsrechter de wedstrijd af omdat Tsje-
choslowakije het terrein verlaat, ze zijn 
misnoegd over de arbitrage. Het is tot op 
de dag van vandaag de enige finale van 
een groot voetbaltornooi die niet wordt 
uitgespeeld. België wint met 2–0.

MOSSELBANKEN als golfbrekers kunnen helpen bij kustverde-
diging? De mosselbanken of oesterriffen breken de golven op de 
vooroever waardoor de golfslag en de erosie van de achtergelegen 
zachte oever verminderd. Dit noemen we een vorm van ‘eco-engi-
neering’ of ‘bouwen met natuur’, de natuur wordt ingezet om risico’s 
het hoofd te bieden. Met de gekende zeespiegelstijging door het 
smelten van de ijskappen, kan de mosselbank in de toekomst dus 
goed van pas komen.

Vóór het ontstaan van de wekker een 
PORDER de mensen wakker maakte om 
te gaan werken? Tijdens de Industri-
ele revolutie bestonden er geen wek-
kers of elektriciteit en dus moesten de 
arbeiders op een andere manier wakker 
gemaakt worden. Zowel de arbeiders als 
de fabriekseigenaars schakelden daarom 
porders in. De porder liep een woonwijk 
in en tikte met een lange stok tegen het 
slaapkamerraam van de arbeider. Hij 
‘porde’ met andere woorden de arbeider 
wakker. Pas na de Tweede Wereldoorlog 
verdween de porder uit het straatbeeld 
en nam de wekker zijn plaats in.

In de tuinen van een van de duurste 
straten in België de eerste offici-
ele VOETBALWEDSTRIJD werd 
gespeeld? De wedstrijd tussen Ant-
werp FC en Sporting Club Bruxelles 
werd gespeeld op 10 november 1895 
ter hoogte van het woonblok van de 
Cogels-Osylei, de Uitbreidingsstraat, 
de Velodroomstraat en de Generaal 
Capiaumontstraat. Antwerp won de 
partij met 8–0, maar het was FC Lié-
geois die de eerst titel, op het einde 
van het seizoen, van de Belgian 
Football Club Association in de lucht 
mocht steken.

De LYNX terug in ons land is? Eind augustus heeft een 
onbemande wildcamera in de Semoivallei een foto kunnen 
maken van de katachtige. Het is bijna tweehonderd jaar 
geleden dat de lynx nog werd waargenomen in België. De 
lynx heeft een gevlekte vacht met typische pluimpjes op 
de oren en een korte staart. Ze zijn heel schuw en leven 
solitair in heel uitgestrekte en bosrijke gebieden, daarom 
worden ze ook wel eens “het spook van het bos” genoemd.
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SCHAFTTIJD

ingrediënten

voor 2 personen

mosselen natuur

 — 2 kg mosselen
 — 1 grote ui
 — selder
 — peterselie
 — peper en zout

mosselsaus

 — 4 eetlepels mayonaise
 — 1 eetlepel mosterd
 — 1 eetlepel azijn
 — beetje mosselvocht

Mosselen met friet
Begin juli is het mosselseizoen van start gegaan 
en dat zijn wij niet uit het oog verloren. Het zwarte 
goud uit de, liefst Zeeuwse, zee kan al sinds jaar 
en dag menig Belg bekoren. Het liefst serveren we 
deze schelpdelicatesse met een potje smaakvolle 
mosselsaus en, hoe kan het ook anders, een stevige 
portie friet. De jaarlijkse mosselsouper van de 
lokale vereniging, sportclub of jeugdbeweging zal 
er door corona deze keer niet in zitten. Maar niet 
getreurd, met onderstaand eenvoudig recept durf 
je makkelijk uit je schelp treden en zelf een heerlijk 
mosselfeest voor vrienden of familie te organise-
ren, uiteraard volgens de laatste coronarichtlijnen.

bereiding

Mosselen natuur
 — Spoel de mosselen driemaal in koud water en verwij-
der de reeds open mosselen.

 — Snij de ui en selder in grove stukken.
 — Doe een derde van de gesneden groenten in een 
hoge kookpot. Vul verder aan met de gewassen 
mosselen en leg bovenaan de rest van de gesneden 
groenten.

 — Voeg enkele takjes peterselie toe.
 — Voeg peper en een weinig zout toe.
 — Doe het deksel op de kookpot en zet op het vuur.
 — Breng het geheel aan de kook en schud af en toe de 
pot door elkaar.

 — De mosselen zijn klaar als ze opengaan (ongeveer 
na 10 minuten).

 — Serveer met een portie 
frieten, de mosselsaus en 
eventueel een slaatje.

Mosselsaus
 — Meng de mayonaise, 
mosterd, azijn en het 
mosselvocht door elkaar.

wist je dat

Iedereen kent wel de vuist-
regel “mosselen eet je alleen 
in maanden met een ‘r’ in de 
naam”. Dat is ondertussen 
achterhaald, door gekoeld 
vervoer kan je nu ook genie-
ten van mosselen in juli en 
augustus. Een betere vuis-
tregel is “mosselen eet je 
alleen in het seizoen met 
een ‘r’ in de naam”, dus 
de zomer, de herfst en de 
winter. April en mei zijn de 
voortplantingsmaanden.
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1. De oplossing van het ‘Rood Kruiswoord’ 
in de vorige editie van de Radeis. 

2. Lydia (Rood Roest Niet) is haar carrière 
begonnen in dit bedrijf te Lommel. 

3. Op 10 september 2020 werd Thierry als 
nieuwe voorzitter van het ABVV gekozen. 
Wat is zijn achternaam?

4. Voor het Rood Roest Niet – interview trok 
onze journalist naar Gent. In dit prach-
tige vakbondsgebouw op de Vrijdags-
markt vond het interview plaats. 

5. In Yerseke (Nederland) bevindt zich de 
belangrijkste mosselveiling van Europa. 
In welke Nederlandse provincie bevindt 
dit pittoreske dorp zich?

6. Op pagina 3 hebben we het in het inter-
view met Anne Van Lancker uitgebreid 
over armoede in België. Van welk plat-
form is Anne voorzitster? 

7. sp.a verandert binnenkort naar deze 
nieuwe naam. 

8. Vroeger was dit een afvalberg van opge-
hoopte stenen, nu is het een heuvel waar 
je op kan wandelen. Een levende herinne-
ring van het steenkoolmijnverleden van 
Beringen. Tip: lees het Rood Roest Niet – 
interview nog eens goed door.

ROOD KRUISWOORD

STUUR JE OPLOSSING NAAR: info@linxplus.be of 
Linx+, Hoogstraat 42, 1000 Brussel en WIN EEN 
MUSEUMPAS* De winnaar wordt met een onschuldige 
hand getrokken uit de inzendingen en wordt persoonlijk 
verwittigd. Deelnemen kan t/m 27/11/2020 tot 23 uur 
59. ABVV Senioren streeft ernaar om op een wettelijke 
en correcte manier om te gaan met jouw persoonsge-
gevens. * Met de museumpas in de hand kan jij een jaar 
lang gratis terecht in maar liefst 177 musea in heel België, 
wanneer je wil en hoe vaak je wil. Ook tijdelijke tentoon-
stellingen kan je met de museumpas gratis of met fikse 
korting bezoeken. Voor meer informatie surf naar  
www.museumpassmusees.be.

ANDRÉ uit Hasselt is de winnaar van 
de wedstrijd in Radeis nummer 2 van 
2020, hij vond het juiste antwoord (kli-
maatneutraal), een onschuldige hand 
trok zijn naam uit de pot. Hij wint een 
exemplaar van het boek Klimaat en 
sociale rechtvaardigheid van Sacha 
Dierckx. Proficiat!

De Mercator te Oostende 
© LINX+/FABIENNE GIROLAMI
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Het is maandagmorgen 10 uur en ik sta voor één van de mooiste 
gebouwen van Gent en omstreken, “Ons Huis” op de Vrijdagmarkt. 
Telkens opnieuw ben ik onder de indruk van de monumentale arduinen 
voorgevel met prachtige rondboogvensters. Het gebouw ademt een 
en al geschiedenis, de perfecte locatie dus voor een gesprek over het 
syndicale verleden van één van onze leden. Ondanks het mondmasker 
herkennen we elkaar snel, via een zij-ingang en de metalen trappenhal 
banen we ons een weg naar de vergaderzaal. Strikte hygiënemaatre-
gelen en afstandsregels nemen we erbij, wij zijn vooral blij dat er nog 
eens fysiek wordt afgesproken.

De volledige lockdown ligt al 
even achter ons, maar hoe heb 
jij die periode ervaren?

“Het moeilijkste vond ik de kin-
deren en kleinkinderen niet zien of 
vastpakken. Maar voor het overige 
heb ik mij heel druk proberen bezig 
te houden met van alles en nog wat 
zodat ik niet te veel kon stilstaan 
bij heel het coronagebeuren. Ik heb 
bijvoorbeeld heel veel online verga-
derd alhoewel ik dat verschrikkelijk 
vind. Ik ben dan ook heel blij dat we 
voor dit interview fysiek hebben af-
gesproken. (lacht)”

Ben je in een rood nest 
geboren?

“Ja en nee. Mijn vader was een 
mijnwerker in de mijn van Zolder 
en we woonden achter de mijnterril 
(vroeger een afvalberg van opge-
hoopte stenen, nu een heuvel om 
op te wandelen) in de mijnwerkers-
buurt van Beringen. Ik heb dan ook 
de strijd van de mijnwerkers vanop 
de eerste rij meegemaakt. Mijn va-
der nam telkens deel aan de stakin-
gen voor betere loon– en arbeids-
omstandigheden, maar hij was niet 
gesyndikeerd dus hij kreeg geen 
stakingsvergoedingen, een heel 
moeilijke periode voor ons gezin. 
Maar hij heeft zich na enige tijd wel 
gesyndikeerd. Die sociale strijd van 
de mijnwerkers, vooral van mijn va-
der, hebben mij geïnspireerd om la-

ter ook het syndicale engagement 
op te nemen.”

Wanneer ben je beginnen 
werken?

“Op 16-jarige leeftijd ben ik be-
ginnen werken bij Philips Lommel. 
Ik werkte in de afdeling waar men 
telefooncentrales maakte. Dat was 
een volledig nieuwe afdeling bin-
nen Philips en men zocht dus veel 
nieuw personeel om die te beman-
nen. Ik heb dan gesolliciteerd en 
kort daarna was ik aangenomen. 
Eigenlijk waren er in die tijd veel 
openstaande vacatures, dat is van-
daag helemaal anders.”

Heb je op Philips het ABVV 
leren kennen?

“Ja inderdaad. Ik zat voordien bij 
het ACV omdat mijn moeder mij 
lid had gemaakt en omdat mijn va-
der als mijnwerker bij die vakbond 
zat. Op 16-jarige leeftijd stond ik 
nog niet stil bij de verschillen tus-
sen de vakbonden. Maar ongeveer 
na zes jaar werken bij Philips had 
ik een serieuze aanvaring met de 
hoofddelegee van het ACV over de 
toepassing van de arbeidsduurver-
mindering. We gingen van 42-uur 
werken (ook op zaterdag om de 
twee weken), naar een cao van 40-
uur (zonder zaterdagwerk) tot ver-
volgens een nieuwe arbeidsover-
eenkomst. Voor die nieuwe cao was 

een grote discussie ontstaan tus-
sen het ACV en het ABVV over de 
toepassing van de vermindering, 
namelijk in uren of in verlof. Het 
ABVV wou minder uren per week 
werken en het ACV wou opsparen 
in verlof en ik was akkoord met het 
ABVV, hun argumentatie was veel 
sterker. Ik heb dan een publieke ru-
zie gehad met de hoofddelegee van 
het ACV. Hij wou niets weten van 
mijn argumenten, hij luisterde ge-
woonweg niet. Een delegee van het 
ABVV had die ruzie gezien en hij 
vroeg zich af of ik niet bij het ABVV 
wou aansluiten. Op die manier ben 
ik er dan ingerold.”

Was je de volgende soci-
ale verkiezingen dan meteen 
kandidaat?

“Meteen een jaar na mijn lidmaat-
schap bij het ABVV heb ik meege-
daan met de sociale verkiezingen. 
Ik was verkozen in het Comité voor 
Veiligheid en Gezondheid (nu be-
ter bekend als Comité voor Preven-
tie en Bescherming op het Werk, 
CPBW). De eerste jaren was ik al-

GEBOREN 16 april 1954 in Balen, 
opgegroeid in Beringen

LOOPBAAN 1970–1981 arbeider 
Philips Lommel; 1982–1989 Cultu-
rele Centrale en Werklozenwerking 
ABVV Waasland; 1989–2014 vor-
mingsmedewerker ABVV Waasland 
(later ABVV Oost-Vlaanderen), in 
2014 op brugpensioen en sinds 2019 
gepensioneerd

FUNCTIES Lid CPBW Philips Lommel; 
syndicaal afgevaardigde Philips Lom-
mel; syndicaal afgevaardigde ABVV 
Oost-Vlaanderen; lid CPBW ABVV 
Oost-Vlaanderen; lid Ondernemings-
raad ABVV Oost-Vlaanderen; gepen-
sioneerd bestuurslid BBTK Waasland; 
lid federaal comité BBTK en ABVV; 
lid regionale seniorenraad Waas en 
Dender; lid provinciale seniorencom-
missie Oost-Vlaanderen

HOBBIES kamperen, reizen, politiek/
syndicaal engagement en Solidaridad 
(Linx+-afdeling)

rood roest niet

Vormingsmedewerker  
met een hart voor solidariteit

 Interview met Lydia Bruggeman
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leen lid van het CPBW, pas nadien 
kwam ik in de reserve van de syn-
dicale afvaardiging terecht. Tot slot 
werd ik dan aangeduid als syndicaal 
afgevaardigde.”

Kreeg je voldoende hulp in die 
eerste jaren als delegee?

“Het is nooit gemakkelijk als de-
legee, zeker niet die eerste jaren. 
Maar we hadden op Philips een 
sterke ploeg die goed aan elkaar 
hing. We ondersteunden elkaar 
wanneer iemand vragen of proble-
men had, en we hadden een sterke 
hoofddelegee die alles goed coördi-
neerde en organiseerde. Als nieuw-
komer, enigste effectief verkozen 
vrouw en de jonge leeftijd heb ik 
dus veel geluk gehad door een der-
gelijke ploeg opgevangen te wor-
den. Ik herinner mij bijvoorbeeld 
het eerste punt dat ik op de agenda 
van het CPBW ging brengen. Men 
had mij recht tegenover de direc-
teur van Philips Lommel gezet om 
mij te intimideren. De 
directeur zei: “En me-
vrouw Bruggeman 
gade gij de wereld 
veranderen?”. Ik ant-
woorde: “De wereld 
kan ik nog niet veran-
deren, maar ik ga pro-
beren om een stukje 
van Philips te veran-
deren.” Vanaf dat mo-
ment kreeg ik respect 
binnen de vergadering. Het is door 
het vertrouwen en de hulp van 
het syndicaal team (goede voor-
bereiding) dat ik die vergadering 
goed heb volbracht en respect heb 
afgedwongen.”

Heb je ook veel geleerd uit de 
vormingen voor delegees?
“Ja daar heb ik veel uit geleerd. 

Ik ben zeer snel in de provinciale 
vormingen gestapt die op zater-
dag doorgingen. Daarnaast heb ik 
ook drie weken de vormingen van 
ABVV Metaal in Melreux gevolgd, 
een dorpje in de Ardennen. Op 
beide vormingen heb ik veel ken-
nis en vaardigheden opgedaan die 
ik gedurende mijn hele syndicale 
loopbaan heb kunnen gebruiken.”

Zijn er zaken die 
je ten goede hebt 
veranderd op de 
werkvloer?

“Ja er zijn wel een 
aantal zaken die we veranderd heb-
ben en waar ik trots op ben. Zo 
stond er bijvoorbeeld een tinma-
chine op onze afdeling die niet goed 
werkte. De werkruimte werd bij het 
aanzetten van die machine altijd 
gevuld met een vieze damp. Men 
riep mij bij het aanzetten van de 
machine dan heel toevallig naar het 
bureau zodat ik de damp niet zou 
opmerken. Na hevig protest, dat 
een dik half jaar duurde, hebben ze 
de machine in een apart kot gezet, 
ver weg van ons. We hebben op die 
manier heel veel kleine zaken ten 
goede van de werknemers kunnen 
veranderen op de werkvloer.”

Wat was voor jou een diepte-
punt in je carrière als delegee?

“Dat was de herstructurering bij 

Philips, waarbij heel onze afdeling 
naar Nederland werd verplaatst. 
Meer dan 200 werknemers, hoofd-
zakelijk laaggeschoolde vrouwen, 
werden op die manier afgedankt in 
Lommel. Vooral de manier waarop 
ikzelf als delegee en al die andere 
werknemers zo op straat werden 
gezet zal ik nooit vergeten. Het is 
jammer dat door automatisering 
en het kapitalistisch systeem zo-
maar honderden werknemers hun 
baan kunnen verliezen, zonder dat 
er oplossingen werden gezocht. Ik 
heb die negatieve ervaringen mee-
genomen naar mijn job als vor-
mingsmedewerker bij het ABVV.”

Na het ontslag bij Philips ben je 
bij het ABVV terechtgekomen.

“In de periode van mijn ontslag 
bij Philips liep het ook moeilijk in 
mijn huwelijk. We besloten uitein-
delijk om te scheiden en ik ben 
dan met mijn kinderen in Temse 
(Oost-Vlaanderen) gaan wonen. 

“Het is zo belang-
rijk om te beseffen 
dat we in een 
samenleving leven 
met tegengestelde 
belangen.” 

Lydia Bruggeman
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JAARGANG 15

juli-augustus-september 2020
verschijnt driemaandelijks

Afgiftekantoor 9000 Gent

Erkenningsnummer P608427

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 

Op dat moment was er niets meer 
dat mij in Lommel hield. Het ABVV 
Waasland (nu ABVV Oost-Vlaan-
deren) was op de hoogte van mijn 
verhuisplannen. Ze hebben dan ge-
vraagd of ik een project rond soci-
ale verkiezingen wou begeleiden 
en opvolgen. Op die manier ben ik 
mijn tweede carrière, bij het ABVV, 
begonnen. Ik heb achtereenvolgens 
bij de Culturele Centrale en Werk-
lozenwerking gewerkt, en de laat-
ste 25 jaar heb ik als vormingsme-
dewerker gewerkt (opleiden van 
militanten).”

Hoe heb je die periode als vor-
mingsmedewerker bij het ABVV 
beleeft?

“Dat was de job van mijn leven. Ik 
heb weinig gedacht om nog iets an-
ders te doen dan vormingsmede-
werker. Ik heb heel veel mooie mo-
menten meegemaakt en ik had een 
heel goed contact met de militan-
ten. Sommige militanten wouden 
geen vormingen meer volgen zon-
der mij (lacht). Ik gaf graag ideo-
logie in mijn vormingen zodat de 
militanten goed wisten in wat voor 
maatschappij zij leven en waar de 
vakbond voor staat. Het is zo be-
langrijk om te beseffen dat we in 
een samenleving leven met tegen-
gestelde belangen.”

Was je ook syndicaal actief bin-
nen het ABVV?

“Ja uiteraard. Ik heb in het CPBW 
en de Ondernemingsraad gezeten 

van het ABVV Waasland en dan 
later het ABVV Oost-Vlaanderen, 
daarnaast was ik ook syndicaal af-
gevaardigde. Zo hebben we meege-
werkt aan een functieclassificatie 
van het IPW-personeel in het ABVV 
en hebben we verschillende cao’s 
afgesloten. Maar de secretaris 
stond ook wel achter onze projec-
ten en we hebben altijd goed kun-
nen samenwerken, ondanks dat we 
af en toe botsten, maar dat moet 
kunnen hé (lacht).”

Was het moeilijk om het dele-
geeschap te combineren met 
het privéleven?

“In het begin bij Philips was het 
moeilijk. Het was niet zo evident 
om twee kleine kinderen en een 
man die in ploegen werkte, te com-
bineren met het syndicale werk. 
Mijn toenmalige man steunde mij 
ook niet in het delegeeschap en dat 
maakte het natuurlijk nog een stuk 
moeilijker. Maar ik heb doorgebe-
ten en dankzij de hulp van mijn ou-
ders en mijn zus, voor bijvoorbeeld 
kinderopvang, heb ik toch kunnen 
volhouden. Ik probeerde ook zoveel 
mogelijk bijeenkomsten bij mij thuis 
te organiseren en ik nam mijn kin-
deren vaak mee naar de vormingen. 
Na mijn scheiding en mijn nieuwe 
job bij het ABVV ging het wel een 
stuk makkelijker, omdat mijn hui-
dige man mij hard steunde en zelf 
delegee was bij Boelwerf.”

Zou je het delegeeschap 
opnieuw doen?

“Ik zou het absoluut terug opnieuw 
doen. Ik ben er bij Philips meteen 
hard ingevlogen en soms ben ik wel-
eens figuurlijk met mijn hoofd tegen 
de muur gebotst. Maar uit zo’n mo-
menten leer je ook veel en ik moet 
eerlijk zeggen, het is ook wel de aard 
van het beestje, als ik ergens voor ga 
dan ga ik er ook volledig voor.”

Ben je nog steeds actief in het 
ABVV?
“Ik ben nog zeer actief binnen het 

ABVV, zowel binnen het gewest als 
binnen de centrale (BBTK). Ik ben 
gepensioneerd bestuurslid bij BBTK 
Waasland, lid van het federaal co-
mité BBTK, lid federaal comité 

ABVV, lid regionale seniorenraad 
Waas en Dender en Lid provinciale 
seniorencommissie Oost-Vlaande-
ren. Ik kan het vakbondsleven echt 
niet afgeven, dat zit in het bloed.”

Wat is je boodschap voor 
nieuwe delegees?

“Tijdens mijn vormingen gaf ik al-
tijd de volgende boodschap mee 
aan de militanten: “loop niet voor 
je kunt stappen.” Syndicaal werk 
moet je in stapjes opbouwen, je kan 
niet alles van in het begin realise-
ren. Die kleine stapjes zijn ook grote 
overwinningen, het is belangrijk om 
dat te onthouden. Daarnaast is het 
werken in een ploeg een enorme 
meerwaarde, dat heb ik bij Philips 
ook ervaren. Het is belangrijk om je 
ideologisch te scholen en tot slot is 
het uitermate belangrijk om te blij-
ven communiceren met je achter-
ban, leg zaken uit voor je beslissin-
gen neemt.”

Wat is er veranderd met pakweg 
20 jaar geleden?
“Het syndicalisme is moeilijker ge-

worden door de digitalisering van 
de maatschappij. Het is vandaag de 
dag een uitdaging om mensen fy-
siek, nu zeker met corona, op te roe-
pen tot actie. In veel sectoren, zoals 
de thuiszorg, ziet men de militanten 
niet dagelijks en zijn de contacten 
tussen collega’s heel beperkt. Maar 
moeilijk gaat ook en het mag geen 
excuus zijn om de achterban niet 
op te zoeken en aan te spreken, bij-
voorbeeld via digitale weg.”

Zie je naast die digitalisering 
nog een uitdaging voor het 
ABVV?
“Ik vind het belangrijk dat we 

het belang van de vakbond in deze 
maatschappij blijven benadrukken 
en dat we de solidariteit herstellen. 
Dat doen we door duidelijke stand-
punten in te nemen en ons hard te 
verzetten tegen de verrechtsing, 
racisme en de opgang van extreem-
rechts. We moeten jongeren over-
tuigen van ons rood syndicaal ver-
haal en hen in beweging zetten om 
vakbondswerk te doen.”
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