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s-plus

Win!
De zomer is nog niet helemaal voorbij en we denken al aan 
nieuwjaar. Maar daar hebben we een goede reden voor. Namelijk de 
winactie bij het kruiswoordraadsel van deze Radeis. Maak kans op 
2 tickets voor een nieuwjaarsconcert van SPlus! Geen geluk met 
de winactie? Alle info vind je hier: 

Nieuwjaarsconcerten van SPlus 
in het Kursaal Oostende op 1819 
en 20 januari 2022
Feestelijk. Plezierig. Muzikaal. 
Met meer goesting dan ooit! 
Micha Marah krijgt eindelijk De 
Vedet van SPlus.
Op het programma staan: Gène 
Thomas, Micha Marah en Helmut 
Lotti, met een grappige noot van 
het duo Dirk Van Vooren en Pa-

trick Onzia, een internationa-
le verrassingsact onder enthou-
siaste begeleiding van het Lou 
Roman Orchestra en het show-
case ballet en presentatie Luc 
Appermont. 

Nieuwjaarsconcert 2021  
tickets bestellen?
Tickets kosten 34 euro (parter-
re) en 29 euro (balkon) en zijn 

te bestellen via je plaatselij-
ke S-Plus groep of de regionale 
secretariaten.

Dinsdag 18 januari Oost-Vlaan-
deren: 09 333 57 76 en Limburg: 
011 27 83 00. Woensdag 19 ja
nuari West-Vlaanderen, regio 
Brugge: 050 44 79 52 en regio 
Kortrijk: 056 23 03 88. Donder
dag 20 januari Antwerpen (van-
af 8 november): 03 285 43 36 en 
Vlaams Brabant: 02 546 15 92.

Opgelet: dit evenement is enkel 
toegankelijk met een Covid Safe 
Ticket.

edito

Kameraden,

De juiste focus. Dat 
is wat we missen in het 
pensioendebat dat geen 
écht debat is vandaag. Het is 
nochtans wel een belangrijk 
maatschappelijk thema, ook 
al zit het van bij de start 

compleet vast in de loopgraven van de politiek.

Om over de toekomst van onze pensioenen 
te debatteren mogen we niet de fout maken 
alleen te kijken naar het einde van de loopbaan. 
De ganse loopbaan is belangrijk. Niet alleen 
studiemogelijkheden hebben een impact, ook 
onderbrekingen zoals ziekte, werkloosheid of het 
opnemen van zorgtaken maken dat bijzonder weinig 
mensen een volledige loopbaan kunnen realiseren. 
De positie van vrouwen in het pensioendebat 
verdient extra aandacht aangezien zij de voorbije 
decennia en tot op vandaag de rem op hun 
loopbanen hebben gezet om het werk met een 
gezin te kunnen combineren. Daarvoor mogen zij 
nu niet de prijs betalen.

Maar mag het ook gaan om de kwaliteit van onze 
jobs? Over werkbaar werk? We leven immers niet 
allemaal langer. Wie een gans leven zware arbeid 
verricht in slecht betaalde en ongezonde banen heeft 
een veel lagere levensverwachting dan gemiddeld.

En wat met de betaalbaarheid? Dat is de grootste 
dooddoener van allemaal. Betaalbaarheid van 
een sociale zekerheid is een politieke keuze, niets 
meer en niets minder. Wij willen een overheid die 
investeert in de SZ én in werkbare banen met 
goede lonen en gezonde werkomstandigheden. 
Lonen die bijdragen tot de financiering van de SZ

Onze pensioenen behoren tot de laagste van 
Europa. Onze eis voor een minimumpensioen van 
1500 euro voor iedereen, dàt is de juiste focus. En 
betaalbaar bovendien. Als we dat echt willen.

Veel leesplezier.

Caroline Copers 
Algemeen Secretaris Vlaams ABVV

ABVV Senioren 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@abvvsenioren.be of ABVV Senioren t.a.v. Dorien 
Deloof, Hoogstraat 42, 1000 Brussel.
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dossier

Een (einde)loopbaan is geen renbaan
Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) is de opvolger 
van het vroegere brugpensioen. Het stelsel biedt bescherming aan 
oudere werknemers die op het eind van hun loopbaan ontslagen 
worden, bijvoorbeeld als het werk te zwaar wordt of als gevolg van 
een herstructurering. Personen in SWT ontvangen van de werkgever 
een aanvulling bij hun werkloosheidsuitkering, de zogenaamde 
bedrijfstoeslag.

Het ABVV kreeg via zijn dienst-
verlening al enkele maanden ver-
schillende signalen binnen over de 
invulling die de VDAB bemiddelings-
diensten geven aan de ‘aangepaste 
beschikbaarheid’ van SWT’ers. On-
der aangepaste beschikbaarheid 
valt normaal gezien de verplichting 
weg om actief beschikbaar te zijn 
en actief werk te zoeken. SWT’ers 
hebben dan recht op een geperso-
naliseerd actieplan, met opvolging 
op basis van persoonlijke compe-
tenties en ervaringen. 

In de realiteit verloopt de begelei-
ding vaak anders. SWT’ers worden 
sneller opgeroepen dan zelfredza-
me werkzoekenden. Bij de VDAB 
en hun partners zijn er grote regi-
onale verschillen in welke verplich-
tingen worden opgelegd binnen de 

begeleiding. Door de aanhoudende 
stroom aan signalen nam Vlaams 
ABVV het initiatief om een leden-
bevraging te laten uitvoeren door 
onze werklozenwerking (WLW).  

Meer dan 5.000 ABVV leden, in 
SWT of 60-plus en werkzoekend, 
kregen in april 2021 een vragenlijst 
toegestuurd. Deze werd uiteinde-
lijk door meer dan 2.200 personen 
geheel of gedeeltelijk ingevuld. De 
grote respons wijst op de bezorgd-
heid over dit onderwerp. Naast de 
enquête riepen we 60-plussers ook 
op om hun persoonlijke ervaringen 
met VDAB begeleiding met ons te 
delen. Hierop reageerden 97 poten-
tiële getuigen. Een kleine groep van 
deze getuigen brachten we online 
samen om ervaringen en tips uit te 
wisselen. 

Een diepere analyse van de en-
quête geeft enkele verbazende cij-
fers. Door de strenge eisen voor 
toegang tot SWT hebben de res-
pondenten vaak al een zeer lange 
loopbaan achter de rug. 85% heeft 
een loopbaan tussen de 35 en de 
40 jaar. Ook de leeftijdsvereisten 
zijn hoog wat maakt dat 74% tus-
sen de 60 en 63 jaar oud is en 21% 
meer dan 64. 

Wat verder opvalt is dat een grote 
groep slecht of onvoldoende geïn-
formeerd was over het SWT-stelsel. 
Zo geeft 36% van de respondenten 
aan dat ze niet wisten dat SWT een 
invloed had op hun aanvullend pen-
sioen en 38% zegt dat ze liever aan 
het werk waren gebleven als ze het 
hadden geweten wat het statuut 
SWT werkelijk inhield. 

Tot slot valt op dat veel mensen 
aangeven dat de begeleiding heel 
erg wisselt van kwaliteit per gewest 
en per begeleider. Het belang van 
die bevindingen wordt versterkt 
door het feit dat meer dan de helft 
van de respondenten aangeeft dat 
ze zich door het VDAB aanbod (of 
dat van hun partners) verward, ge-
stresseerd of onder druk gezet 
voelt. 

Uit de deelnemers aan de leden-
enquête kozen we een zeer interes-
sante getuige om te interviewen. 
Marleen biedt ons een kijk in haar 
SWT verhaal en alles wat ze er al in 
meemaakte. Dit alles lees je in het 
hoofdinterview van deze Radeis, 
vanaf de volgende pagina. 

Evert Wouters  
Educatief medewerker 
ABVV Senioren 
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interview 

SWT ervaringsdeskundige Marleen
Naar aanleiding van het hoofdthema van deze Radeis ‘Een (einde)
loopbaan is geen renbaan’ organiseerden we een interview met SWT 
ervaringsdeskundige Marleen. Zij is dit jaar 64 en is sinds december 
2017 in SWT na 40 jaar loopbaan. Op het moment dat zij in SWT ging 
was ze 60 jaar. Uit ongenoegen over de manier waarop de SWT voor 
haar verloopt houdt ze al geruime tijd een logboek bij. Educatief mede
werker Evert sprak met haar af op een zonnige nazomer dag in Lier. 

Hallo Marleen, ik begin met wat 
kennismakingsvragen. Waar 
woon je? Welke vorm van onder-
wijs heb je genoten? Hoe zag je 
loopbaan er uit?...
Eigenlijk is mijn echte naam Ma-

ria, vroeger was dat nog een po-
pulaire naam natuurlijk. Iedereen 
noemt me echter Marleen, wat ik 
ook gewend ben. Ik ben 64 jaar 
en ongehuwd. Reeds lang woon ik 
dichtbij Lier en mijn hobby’s zijn 
dansen, werken in de tuin en verre 
reizen maken. 

Om verpleegkundige te worden 
studeerde ik 3 jaar in het Sint-Ber-
lindis in Antwerpen. Mijn loopbaan 
ben ik begonnen in het Sint-Augus-
tinus ziekenhuis. Later ben ik bij het 
Universitair Ziekenhuis van Ant-
werpen (UZA) gaan werken. Daar 
heb ik 33 jaar gewerkt op de dia-
lyse. Wat vaak niet vermeld wordt 
is dat het zware stagewerk begint 
vanaf je 18 jaar en niet meegere-
kend wordt in de loopbaan. 

Achter het weinig zeggende getal 
van 40 jaar loopbaan schuilt veel 
meer dan een aantal gewerkte ja-
ren. 20 jaar lang werkte ik in een 
oproepsysteem en stond ik vaak in 
de nacht en in het weekend te wer-
ken. Dat gold trouwens ook voor 
feestdagen. De laatste jaren werk-
te ik als leidinggevende. Je maakt 
veel mee doorheen de jaren en 
komt soms in aanraking met moei-
lijke situaties. Dat verhaal achter 
die lange loopbaan is zeer belang-
rijk om te vertellen. 

Was het jouw eigen keuze om in 
SWT te gaan? Hoe wist je dat je 
ervoor in aanmerking kwam?
Het was mijn eigen keuze om in 

SWT te gaan. Mijn omgeving vond 
al een tijdje dat ik het verdiende om 
niet meer te hoeven werken en zelf 
voelde ik daar ook wel wat voor. Dat 

gezegd zijnde heb ik wel echt mijn 
droomjob achtergelaten. 

Origineel wat het plan om in 
2018 in SWT te gaan maar de per-
soneelsdienst van het UZA had mij 
ingelicht dat de wetgeving dan zou 
veranderen. Om nog in een voor-
delige regeling te vallen werd het 
dus vervroegd naar december 2017. 
Doordat ik de laatste jaren werkte 
als leidinggevende en dus ook geen 
wachtsystemen deed of in shiften 
werkte viel mijn job niet meer onder 
de zware beroepen. 

Ik heb dus geluk 
gehad want een SWT 
aanvraag moet op 
tijd gebeuren. De per-
soneelsdienst had 
mij heel goed inge-
licht over SWT. Ik was 
op de hoogte van de 
aangepaste beschik-
baarheid. Toch had ik 
het heel anders inge-
schat. Ik had van veel 
mensen gehoord dat zij niet gecon-
tacteerd werden door de VDAB en 
had ook verwacht dat ik niet meer 
hoefde te solliciteren.

Voor welke vragen kon je vanaf 
je SWT terecht bij het ABVV? 
Op mijn laatste werkdag kreeg 

ik een mapje met papieren van de 
personeelsdienst van het UZA. Me-
teen daarna ging ik langs bij het 
ABVV voor hulp. Bij het ABVV zei-
den ze me dat ik me moest inschrij-
ven bij de VDAB en kreeg ik ook een 
dopkaart mee. Dat bleek na een te-
lefoontje een misverstand, de dop-
kaart mocht ik links laten liggen. 

Deed VDAB jou al het voorstel 
om vervroegd met pensioen te 
gaan?
Ik weet niet of die leeftijd er iets 

mee te maken had maar vanaf mijn 
63ste werd ik herhaaldelijk voor-

gesteld om vervroegd pensioen 
te overwegen. Dat is ondertussen 
al redelijk wat keren gebeurd. Uit 
principe ben ik daar écht tegen. Ik 
heb gewerkt om recht te hebben op 
SWT, dan ga ik mezelf dat recht niet 
ontnemen. Wat de VDAB ook lijkt te 
vergeten is dat dit ook een financi-
eel verlies met zich zou meebren-
gen. Een verlies wat toen al snel bij-
na €60 per maand was. 

Je bent in SWT sinds 2017. Heb 
je een verstrenging gemerkt 
in de aanpak van de VDAB 
begeleiding?
Ik heb vooral gemerkt dat waar 

en door wie je wordt opgevolgd 
veel verschil maakt. Daar heeft de 
evolutie van de opvolging doorheen 
de jaren volgens mij minder mee 

te maken. In sommi-
ge grootsteden heb-
ben ze bijvoorbeeld 
hun handen vol aan 
de ‘gewone’ werkzoe-
kenden’. Als SWT’er 
hoor je dan vaak ja-
ren niets. Zelf word ik 
opgevolgd op een an-
dere plaats en daar is 
de opvolging veel in-
tenser. 

Tijdens de coa-
ching-programma’s verloopt alles 
altijd wel zeer gemoedelijk. Ik leg 
uit dat ik moet komen van de VDAB 
maar eigenlijk geen werk meer 
zoek. We maken er dan het beste 
van en doen wat er moet gebeuren. 

Heeft de strenge aanpak zin 
volgens jou? Het is geen geheim 
dat 55-plussers zeer moeilijk 
aan een nieuwe job geraken.
Ze viseren nu zelfs vooral de 

60-plussers. Sommige 50-plussers 
die wél willen werken, daar zitten 
ze minder achter. VDAB focust dus 
duidelijk op SWT’ers, zij worden 
meteen gekoppeld aan een bemid-
delaar. Enthousiaste werkzoekende 
50-plussers krijgen anderzijds veel 
minder strenge begeleiding. Ze 
gaan er bij de VDAB ook vaak van-
uit dat mensen vrijwillig voor SWT 
gekozen hebben en gaan die men-
sen dus sterker proberen active-

“Ik had van veel 
mensen gehoord dat 
zij niet gecontac
teerd werden door 
de VDAB en had 
ook verwacht dat ik 
niet meer hoefde te 
solliciteren.”

Marleen
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ren. Sommige SWT’ers hebben een 
vrijstelling om nog werk te moeten 
zoeken maar zij komen dan uit een 
zwaar beroep of herstructurering.

Een voorbeeld van die stren-
ge controle is de opdracht in ‘mijn 
loopbaan’ om een andere mantel-
zorger te zoeken voor mijn vader 
die bij mij inwoont. Er werd mij let-
terlijk gezegd door de bemiddelaar-
ster dat dit niet langer een reden 
kon zijn om geen werk te zoeken. 
Een absurde situatie. Hij is hele-
maal niet zo hulpbehoevend maar 
moest toch eens naar het zieken-
huis gebracht worden voor een klei-
ne ingreep. Omdat dit juist tijdens 
een coaching moment viel, moest 
ik een afwezigheidsbriefje vragen 
aan de behandelend arts. Dit alles 
terwijl ik dan voor de VDAB wel in 
wijkwerk voor iemand mag gaan 
zorgen via buurtwerk… 

Daarop volgend, is het 
VDAB-beleid op vlak van 
opdrachten te algemeen en hou-
den ze geen rekening met de 
specifieke situatie van SWT’ers? 
Eigenlijk had ik aanvankelijk ver-

wacht dat ze mij met rust gingen 
laten. Dus alle taken kwamen voor 
mij sowieso als een verrassing, op 
maat of niet. Het werk om mijn dos-
sier in orde te maken was natuurlijk 
te verwachten maar daarna werd 
mij gezegd dat ik vrijblijvend naar 
de aangeboden vacatures kon kij-
ken en maar moest reageren als 
mijn absolute droomjob voorbij-
kwam. Die droom vacature kwam 
nooit voorbij. Eigenlijk is de contro-
le die daar tegenover staat wel heel 
streng. Als je zo’n systeem als SWT 
in het leven roept dan moet het ook 
dragelijk zijn. 

Kreeg je veel vacatures die 
niet op maat waren?

Het overgrote deel van de 
vacatures waren helemaal 
niet mijn ding. Een enkele keer 
was er wel eens een gepaste 
vacature, op een dialyse afde-
ling in een ziekenhuis. Maar 
op dat moment ging ik er nog 
van uit dat ik niet moest in-
gaan op vacatures, zoals mij 
in Mechelen gezegd werd. Tot 
mijn verbazing moet ik altijd 
op voltijdse vacatures sollici-
teren, terwijl ik de laatste 8 
jaren werkte aan 80% in het 
kader van tijdskrediet. Toen ik 

dat aankaartte werd mij gezegd dat 
ik een voltijdse uitkering ontvang 
en dus ook moet solliciteren op vol-
tijdse jobs. Indien ik hiervoor niet 
zou solliciteren zou dit tot sancties 
kunnen leiden. 

Al te vaak kreeg ik jobs in de ou-
derenzorg aangeboden. Dat is mis-
schien te begrijpen door de ver-
pleegkundige achtergrond maar ik 
heb nooit in de eerstelijnszorg ge-
staan, altijd in specialisatie (dialyse).

Heel veel mensen krijgen wijk-
werken opgelegd, wat is jouw 
ervaring hiermee? 
Wijkwerk is mij vaak aangeraden 

geweest. Daar merk je ook een gro-
tere aandacht voor regels dan voor 
gezond verstand. Zelf stelde ik voor 
om, gezien mijn achtergrond, te 
vaccineren in een vaccinatiecen-
trum. Iets wat ik trouwens onder-
tussen al een heel aantal keer ge-
daan heb. 

Ik vroeg of dit voor de VDAB niet 
aanvaardbaar was maar het ant-
woord was negatief. Vaccineren 
was geen wijkwerk maar vrijwilli-
gerswerk. Ik mocht dit doen op ei-
gen initiatief maar de VDAB zou 
hiermee geen rekening houden. Ik 
moest beschikbaar blijven voor de 
arbeidsmarkt. In de plaats daar-
van stelden ze voor om wijkwerk te 
doen dat niets te maken had met 
mijn ervaring. Als je dan alternatie-
ven krijgt als; toezicht houden op 
een speelplaats of gras gaan maai-
en dan val je toch wel achterover. 

Het is de wereld op zijn kop dat 
ik geen vrijwilligerswerk mag doen 
wat dicht bij mijn ervaring aansluit 
en wat veel nuttiger is voor ieder-
een. Dan zou ik in de plaats iets 
moeten doen wat voor mij hele-

maal niet nuttig is. Het heeft ook 
niets meer met werkervaring of re-
activering te maken, het is echt ge-
woon bezighouden. Gelukkig was 
vrijwilligerswerk in vaccinatiecen-
tra vrijgesteld van aangifte bij de 
RVA, ik ben blij dat ik me daar nut-
tig heb kunnen maken. 

Welke tips zou je nog geven aan 
mensen die SWT overwegen.
Informeer je écht goed. Eigenlijk 

weet je nog niet genoeg als je weet 
dat je aangepast beschikbaar moet 
zijn. In een basis uitleg over SWT 
komen het wijkwerk en de coaching 
programma’s niet aan bod. Dat zijn 
zaken waar ik nu effectief mee te 
maken krijg. Ik had in het begin 
niet verwacht dat ik zo’n zaken zou 
moeten doen of echt nog werk zou 
moeten zoeken. Je wordt wel echt 
in het oog gehouden en als je ‘niet 
meewerkt’ (lees: niet ingaat op va-
catures) worden sancties ook zeker 
vermeld. Dat gezegd zijnde had ik 
opnieuw voor hetzelfde pad geko-
zen, de opdrachten zijn doenbaar 
en ik neem het er gewoon bij. 

Ik volg nu nog een coaching pro-
gramma van 9 maanden en over 11 
maanden mag ik op pensioen… Dan 
vraag je je natuurlijk wel af wat dit 
de maatschappij allemaal kost. De 
zeer persoonlijke begeleiding, de 
cursussen,… en dat allemaal voor 
iemand die op een zucht van haar 
pensioen is. Het is soms een schril 
contrast tegenover de werklozen, 
ook de 55-plussers, die vaak wel 
nog willen werken en qua VDAB be-
geleiding veel minder goed af zijn. 
De redenering is dan: hoe meer 
je wilt werken hoe minder hulp je 
krijgt en hoe minder je wilt werken 
hoe meer je geactiveerd moet wor-
den en dus hoe meer aandacht je 
krijgt, maar daar zit toch iets heel 
erg scheef. 

Heel erg bedankt voor dit interview 
Marleen. Jouw getuigenis geeft 
ons een schat aan informatie om 
de situatie van mensen in SWT 
beter te begrijpen. We wensen je 
nog veel succes met de laatste 
SWT maanden en wensen je alvast 
een zeer deugddoend pensioen toe. 
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actualiteit

En opnieuw stijgen de energieprijzen…
Het zal velen allicht zijn opgevallen. Ook wie de media niet op de voet 
volgt en gewoon zijn energierekeningen bekijkt. De energieprijzen zijn 
opnieuw gestegen. Het is helaas niet zo gemakkelijk om één oorzaak 
voor die stijging aan te duiden. Een complexe structuur maakt dat 
verschillende spelers deels verantwoordelijk zijn voor de hoge prijzen 
die we vandaag kennen. 

De stijging van de elektriciteitsfac-
tuur in de voorbije jaren was vooral 
het gevolg van beleidsbeslissingen. 
De regeringen hebben kosten voor 
beleid doorgeschoven naar de elek-
triciteitsfactuur die eigenlijk be-
ter zouden betaald worden uit de 
begroting (met belastinggeld dus). 
Het gaat om overheidssteun voor 
groene stroom en energie-armoe-
debeleid. Die kosten werden vooral 
verpakt in de netkosten, nl. de kos-
ten die we betalen om elektriciteit 
te vervoeren over het elektriciteits-
net (van bij de centra-
le tot bij je thuis). 

De huidige prijsstij-
ging heeft niets te 
maken met die net-
kosten maar alles met 
een prijsstijging van 
de zuivere energie op 
de energiemarkten. 

Het gaat dus over een stijging van 
de prijs die leveranciers zoals Elec-
trabel of Luminus vragen voor gas 
en elektriciteit. Regeringen hebben 
daar weinig of geen invloed op. De 
vrije markt speelt daar. Die wordt 
momenteel beïnvloed door een 
heropleving van de economie maar 
ook door de kosten die gascentrales 
maken omdat Europa ze verplicht 
om CO2-uitstootrechten aan te ko-
pen. Die prijs is de laatste jaren fors 
gestegen. Verder laat Rusland mo-
menteel de gaskraan iets rijkelijker 

vloeien richting Chi-
na dan richting Eu-
ropa. Helaas is het 
slechte nieuws daar-
mee nog niet voorbij. 
Doorgaans liggen de 
energieprijzen – door 
hoger verbruik – nog 
hoger in het najaar. 

WAT KAN JE ZELF DOEN?
In eerste instantie, geen overhaas-
te beslissingen nemen. Experts ra-
den aan om op dit moment niet van 
leverancier te veranderen als je 
geen nieuw contract moet afsluiten 
en nog een voordelig vast contract 
hebt. Voorlopig brengen de hoge 
energieprijzen geen extra kosten 
mee voor die groep. Wie een varia-
bel contract heeft, of een vast con-
tract dat binnenkort afloopt of erg 
duur is, vergelijkt best zeer grondig 
alle opties. Dat is voor veel men-
sen het geval. Volgens de federale 
energieregulator CREG heeft meer 
dan 40 % van de Belgische gezin-
nen één van de tien duurste con-
tracten op de markt. De V-test van 
de Vlaamse energieregulator VREG 
kan je helpen om die vergelijking te 
maken. Weet dat je altijd van con-
tract kan veranderen, mits je een 
opzeggingstermijn van één maand 
in acht neemt. De CREG geeft nog 
als tip dat je een hoge jaarlijkse af-
rekening (eindafrekening) kan ver-
mijden door het maandelijkse voor-
schot iets te verhogen. 

SAMENAANKOOP
Vakbondsleden hoe-
ven we niet meer uit 
te leggen dat men-
sen samen veel ster-
ker staan dan alleen. 
We verspreiden dan 
ook graag nog eens 
de boodschap om 
Samensterker(.be) 
in het oog te houden 
voor groepsaanko-
pen die echt een ver-
schil kunnen maken. 
Ook hier geldt de tip, 
bekijk steeds goed de 
voorwaarden. 

“Als de huidige trend 
aanhoudt, kan de 
impact op de energie
factuur nog aanzien
lijk hoger zijn.”

CREG (Commissie 
voor de Regulering 
van de Elektriciteit 
en het Gas)

FO
TO

: S
H

U
TT

ER
ST

O
C

K



RADEIS 3 I 2021  7

BACK TO WORK Nette mensen 
succesvoller zijn? Dat beweert 
in elk geval opruimgoeroe Marie 
Kondo in haar nieuwste boek 
‘Opgeruimd!’. Het kan dus zeker 
lonen om na de vakantie je werk-
plek nog eens onder handen te 
nemen. Stap één, gooi of geef 
alles weg waar je niet gelukkig van 
wordt. Verder kan het ook enorm 
helpen om je digitale rommel 
om te ruimen. Kijk dus zeker ook 
eens naar je mailbox, ongebruikte 
bestanden, enzovoort.

SCHAFTTIJD project van AMSAB 
- De ABVV Senioren niet de enige 
zijn die gek zijn van schafttijd? 
Amsab (het Instituut voor Sociale 
Geschiedenis) startte recent met 
een onderzoek naar de manier 
waarop werknemers door de jaren 
hun (middag)maal nuttigden. 
Natuurlijk is er ook veel aandacht 
voor wat de pot schaft; een boter-
ham met schelle van de zeuge op 
het hoppeveld of twee volle tel-
looren soep in een klein arbeiders-
huis. Meer over het project kan je 
ontdekken op www.schafttijd.org. 

LGBTI In 2011 werd Elio Di 
Rupo de eerste openlijk 
homoseksuele premier van 
België en zelfs in de hele 
wereld. Hij werd daarmee 
een rolmodel voor velen.

LIMBURG Verschillende Linx+ zomertips ook nog per-
fect ná de zomer te beleven zijn? Neem een kijkje op 
linxplus.be. Wij geven als tip een Anders Bekeken rond-
rit in Limburg. De streek wint de laatste jaren aan popu-
lariteit als toeristische bestemming maar je kan ze ook 
ontdekken door de ogen van het rijke arbeidersverleden. 

DAGBLAD VOORUIT Edward Anseele sr. zes 
maanden de cel invloog wegens een artikel in het 
dagblad Vooruit? Het artikel zou zo succesvol 
zijn geweest dat het aanzette tot onrust. Bij zijn 
vrijlating werd hij als een held gehuldigd. “Op het 
Belfort wappert de stiekem gestoken rode vlag 
en een ontzaggelijke stoet trekt naar het over-
volle feestlokaal in de Chartreuzenstraat, dat wel 
100 maal te klein was”.

WIST JE DAT…
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SCHAFTTIJD

ingrediënten voor vier

 — 2 rookworsten
 — 150 g gerookt spek
 — 1 prei
 — 1/2 bloemkool
 — 1 wortel
 — 3 rapen
 — 200 g spruiten
 — 500 g aardappelen 
(loskokend)

 — 3 uien
 — 2 teentjes knoflook
 — 6 deciliter kippenbouillon
 — boter
 — 4 blaadjes laurier
 — 4 takjes tijm
 — 2 kruidnagels
 — 1/4 bussel peterselie
 — peper & zout

Maaltijdsoep met 
aardappelen en rookworst
Het werk onderbreken en een maaltijd nuttigen om aan te sterken 
kan enorm veel kracht geven. Dat is zeker het geval met deze maal-
tijdsoep. Soep en aardappelen blijven goedkope energieleveranciers. 
Dat zijn ze trouwens al eeuwen lang voor iedereen die met een kleine 
portemonnee een grote maag moet vullen. Grijp dus zeker terug naar 
dit recept eens de dagen wat kouder worden..

voorbereiding

 — Ontdooi en verwarm 6 dl kippenbouillon. Je kan ook zelf een ketel 
verse bouillon klaarmaken

de hutsepot

 — Pel en halveer de uien. Snij ze in halve ringen. Kneus en pel de knof-
look. Snipper de tenen fijn en plet ze met een mes.

 — Spoel de prei en snij het wit in stukken. Schil de wortel en de rapen 
en snij ze in stukken.

 — Verdeel de bloemkool in roosjes. Maak de spruiten schoon en hal-
veer ze.

 — Smelt een klont boter in een hoge soepketel. Stoof de uien.

 — Snij het spek in reepjes en bak het even mee. Doe er dan de prei, 
knoflook, bloemkool, wortel, rapen en spruiten bij.

 — Giet er warme bouillon bij tot de groenten onder staan. Voeg even-
tueel wat water toe. Kruid met laurier, tijm, kruidnagel, peper en 
zout.

 — Schil de aardappelen en snij ze in blokjes. Doe ze bij de groenten en 
zet een deksel op de ketel. Laat een uur op een laag vuur sudderen.

 — Snipper de peterselie en snij de rookworst in stukken.

 — Serveer de hutsepotsoep met stukjes worst en werk af met gesnip-
perde peterselie.

wist je dat…
De rusttijd tijdens de arbeid waarin 
ook wat gegeten of gedronken wordt, 
noemen we ‘schafttijd’.
Vandaag spreken we wel eerder van 
de middagpauze of de lunchpauze. 
Het woord komt waarschijnlijk van 
‘schofttijd’. Schoven komt niet voor 
in onze schrijftaal maar kreeg in dia-
lecten de betekenis van verschuiven, 
uitstellen, ophouden met werken om 
daarna terug te beginnen. Waar-
schijnlijk onder invloed van ‘wat de 
pot schaft’, ging schoven over in 
schaften.
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1. Het hoofdthema van deze Radeis was 
‘een (einde)loopbaan is geen renbaan’. 
Veel aandacht ging uit naar de SWT rege-
ling. Voor wat staat de W in SWT?

2. De snelle digitalisering van ons leven 
maakt dat veel mensen moeilijk kunnen 
omgaan met alle nieuwigheden. Onze 
vrienden van S-Plus maakten daarom 
de pagina ’S-Plus’ klikt op hun website 
www.s-plusvzw.be. Maar hoe noem je 
– naar analogie van het woord analfa-
beet – iemand die niet kan omgaan met 
digitale media?

3. De vakantie is voorbij. De kans is groot 
dat je opnieuw een heel aantal automa-
tische antwoorden hebt gekregen op 
mailtjes: ‘Ik ben er even niet. Ik ben terug 
na mijn verlof’. Met welke uit het Engels 
ontleende term noemen we zo’n mail. 
Een ‘Out of …’

4. Toen Edward Anseele na zijn gevangenis-
straf werd vrijgelaten trok de uitzinnige 
stoet naar het feestlokaal. Die plaats zou 
trouwens 100 maal te klein zijn geweest 
voor de verzamelde menigte. In welke 
straat lag dit feestlokaal?

5. Çavaria is de Vlaamse belangenverde-
diger van LGBTI-mensen en koepel van 
LGBTI-organisaties. Voor wat staat de L 
in letterwoord?

6. De ABVV-Experten geven op hun website 
dit jaar 7 lees- kijk- en luistertips. Die vind 
je terug op hun website www.abvv-exper-
ten.be. Welk woord wordt tegenwoordig 
vaak gebruikt om een vaste reeks luis-
terfragmenten te benoemen? Je vindt ze 
onder andere terug op apps zoals Spotify 
en YouTube. 

7. Op vrijdag 28 mei 2021 organiseerden 
BTB en ABVV-Metaal een actie: een tour-
rit met vier bussen langs Vlaamse wegen. 
Met deze gemeenschappelijke vakbond-
sactie vroegen ze als BTB samen met de 
kameraden van ABVV-Metaal aandacht 
voor de acute situatie van twee noodlij-
dende sectoren, met name de Vlaamse 
busbouw-en touringcarsector. Deze actie 
noemde de …-actie.

8. E-commerce kent een ongeziene groei 
door de corona crisis. Sommige bedrijven 
willen dan ook graag uitbreiden. Ook in 
België zijn er plannen voor zo’n uitbrei-
ding. Een Chinese internetgigant heeft 
al langer zijn zinnen gezet op een stuk 
grond ten noorden van de luchthaven 
van Luik. Wat is de naam van deze inter-
netgigant? Kleine tip: 40 rovers.

ROOD KRUISWOORD

STUUR JE OPLOSSING NAAR info@abvvsenioren.be  
of ABVV Senioren, Hoogstraat 42, 1000 Brussel en 
win twee VRIJKAARTEN VOOR EEN NIEUWJAARS
CONCERT van S-Plus. De winnaar wordt met een 
onschuldige hand getrokken uit de inzendingen en 
wordt persoonlijk verwittigd. Deelnemen kan t/m 
26/11/2021 tot 23 uur 59. ABVV Senioren streeft 
ernaar om op een wettelijke en correcte manier om 
te gaan met jouw persoonsgegevens.

ETIENNE uit 
Kalmthout is de win-
naar van de wedstrijd 
in Radeis nummer 2 
van 2021, hij vond het 
juiste antwoord ooie-
vaar, een onschuldige 
hand trok deze naam 
uit de pot. Hij wint 
een exemplaar van 
het boek EXTREEM
RECHTS van Vincent 
Scheltiens en Bruno 
Verlaeckt. Proficiat!
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rood roest niet

Samen sta je sterker! 
Interview met Marcella Bocquaert

Hoe heb je de corona periode 
tot nu toe ervaren?
De corona tijd is voor mij redelijk 

goed verdraagbaar geweest. In de 
eerste weken beviel de rust en het 
wegvallen van de gejaagdheid me 
wel. Het viel me ook op dat mensen 
opnieuw meer goedendag zeiden. 
Het deed me soms zelfs denken aan 
mijn kindertijd. Ook de natuur werd 
door velen opnieuw ontdekt. Nooit 
zag ik zoveel wandelaars, vaak zelfs 
ganse gezinnen. Dat was best mooi 
om te zien. 

Verder ben ik geopereerd ge-
weest en heb ik van de corona 
rust gebruikgemaakt om terug op 
krachten te komen. Al heb ik me 
nooit opgesloten. Als tijdverdrijf 
ging ik vaak een koffietje halen en 
maakte ik een praatje met mensen, 
op afstand natuurlijk. Dat praatje 
was nodig want met veel mensen 
verloor je het contact. In die onze-
kere tijd is het dan wel moeilijk als 
je van sommigen voor een lange 
periode geen nieuws hoort. 

Het is voor veel mensen een zwa-
re tijd geweest maar ik ben blij dat 
er zoveel gedaan is om de schade 
zo klein mogelijk te houden. Het is 
met name echt niet makkelijk ge-
weest voor rusthuizen. De strijd 
was vaak zwaar tegen een gemene 
ziekte die we – ook vandaag niet – 
mogen verwarren met één of ander 
griepje. 

Wat mij wel stoorde was het ge-
brek aan één coördinatiepunt voor 
gans het land. Soms zag je een poli-
tiek opbod tegen elkaar en dat kan 
echt niet. De mensen en hun wel-
zijn moeten altijd voorop staan. 

Bij de terugkeer naar het nor-
male leven hoop ik zoveel mogelijk 
mensen terug te zien in goede ge-
zondheid en ik wens alvast mijn op-
rechte deelneming uit te drukken 
aan iedereen die geliefde personen 
verloren heeft. 

Kom je uit een rood nest?
Ik kom zeker en vast uit een rood 

nest maar heb verschillende kanten 
van het politieke spectrum gezien. 
Dat gezegd, de Belgische Socialis-
tische Partij (BSP) is ooit de keuze 
geworden en ook altijd gebleven. 

Mijn vader is omwille van zijn 
overtuigingen ooit politiek gevan-
gene geweest. Al was van radicali-
teit geen sprake. Iedereen was al-
tijd welkom bij ons thuis om een 
praatje te doen. Gelijk welke over-
tuiging je had of welk geloof. De 
pastoor kon je bij ons ook ontmoe-
ten. Wij zelf waren humanisten, dat 
begrepen sommige mensen dan 
weer niet. Er waren altijd socia-
le gedachten maar het belang van 
verbinding en luisteren naar elkaar 
waren minstens even belangrijk. Ie-
dereen moest in zijn waarde gezien 
worden als mens. 

Mijn vader werkte vroeger voor 
het Dagblad Vooruit. Ik heb dat al-
tijd een zeer goed dagblad gevon-
den met veel noodzakelijke infor-
matie. Dat is iets wat ik vandaag de 
dag mis. En ook bij de dagbladen 
was er thuis pluralisme op te mer-
ken. Er waren meerdere dagbladen 
en zo leerden we een vergelijk te 
maken. “lees tussen de lijnen” zei 
mijn vader & “denk zelf na en leer 
je eigen beeld te vormen”. 

Mijn moeder werkte in de textiel-
sector (linnen) als meestergast. In 
haar bedrijf was ze actief in de on-
dernemingsraad, veiligheidsraad 
en ze was syndicaal afgevaardigde. 

Mijn zus en ik waren al van kleins 
af aan bij de turners van Voor-
waarts. Daar kregen we ook nog 
dansles van Lilly de Munter die ons 
klaarstoomde voor verschillende 
turn- en dansoptredens. Gent had 
in die tijd verschillende socialisti-
sche turngroepen maar ook heel 
wat andere vrijetijdsgroepen. Zelf 
was ik nog lid van de Rode Valken, 

een volksdansgroep en een zang-
groep. 

Persoonlijk vind ik het heel erg 
dat veel hiervan verloren gegaan is. 
Bruisende socialistische werkingen 
zijn o zo belangrijk om de jeugd te 
verbinden. Veel Rode Valken waren 
later te vinden in de politiek, van 

GEBOREN in Sint-Amandsberg op 
21 januari 1942. 
SYNDICALE FUNCTIES EN MAN
DATEN Naast ondervoorzitter op 
Vlaams niveau, ook op regionaal 
en provinciaal niveau voorzit-
ter bij de ABVV senioren. Verder 
nog actief in de Regionale raad 
in Gent en in de Regionale Oude-
renraad Gent. Tot slot ook nog lid 
van Vooruit. 
HOBBY’S Wandelen, boeken 
lezen, musea bezoeken, cultuur- 
en muziekactiviteiten meepikken.
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Lees verder op volgende blz.

gemeentepolitiek tot alle andere 
niveaus. 

Van vroeger herinner ik me ook 
de volkshuizen. Dat waren zeer fij-
ne plaatsen met veel plezier. In ver-
kiezingstijd gingen mensen mee-
helpen met het aanplakken van 
affiches. Als kind ben ik vaak mee 
geweest met mijn vader. Het aan-
plakken gebeurde soms in het don-
ker, goede verlichting was nog niet 
overal aanwezig. Bij de uitslag van 
de verkiezingen was er altijd een 
grote samenhorigheid, iedereen 
werd dan één familie. 

De volkshuizen mogen ook niet 
vergeten worden voor hun auto-
busreizen. Met zo’n reizen trokken 
veel mensen, vaak voor een eerste 
maal, naar zee. Dat was een ech-
te belevenis! Op 1 mei werd vanuit 
alle volkshuizen opgeroepen om 
samen te komen in één grote op-
tocht. Vooral het samen zingen is 
me bijgebleven, en ik denk niet al-
leen bij mij. 

Tot slot heb ik ook nog heel mooie 
herinneringen aan Ons Huis en aan 
de Vooruit in Gent. In Ons Huis kwa-
men de arbeiders zaterdagavond 
dansen en ik heb daar nog als kind 
op de tafels gedanst. Op zondag 
middag werd er ook heel vaak ge-
danst in de vooruit. Er was altijd wel 
wat te believen in Gent en wat op-
viel was steeds opnieuw die samen-
horigheid. 

Kan je ons wat meer vertellen 
over je professionele loopbaan?
Ik begin bij mijn studies. Die had-

den ook meteen een sociaal gehalte. 
Ik koos voor de opleiding verpleeg-
kunde, die heb ik door omstandig-
heden echter niet kunnen afma-
ken. Het studeren zelf was geen 
probleem maar crèches bestonden 
nog niet met het gevolg dat ik geen 
opvang voor de kinderen vond. Zo 
ben ik terechtgekomen in de tex-
tielsector onder andere als bobijn-
ster. Na een tijdje kon ik ook aan de 
slag om prototypes van nieuwe ma-
chines uit te testen en werkte ik als 
meestergast. 

De combinatie van gezin, werk en 
het syndicale engagement was niet 
altijd gemakkelijk. Daarvoor moet 

je met verschillende mensen goed 
overeenkomen. Het hoeft geen be-
toog dat je jezelf als vrouw steeds 
moet bewijzen, zowel in je job als in 
het syndicale werk. Al snel in mijn 
job stond ik op de lijst van het ABVV 
en werd ik verkozen voor de onder-
nemingsraad en de veiligheidsraad. 
Later was ik ook syndicaal afge-
vaardigde. Met de textielsector heb 
ik veel deelgenomen aan de studie-
weken. Dat was vaak op zondag-
morgen, gezamenlijk met verschil-
lende bedrijven. Daar heb ik heel 
wat geleerd wat ik kon 
toepassen in het be-
drijf. Om het syndica-
le werk te doen moet 
je altijd goed geïnfor-
meerd zijn. 

In de jaren 60 is Vol-
vo gekomen naar Gent. 
Daar was veel werk en 
ook werk voor vrou-
wen. Voor een bete-
re verloning zijn veel 
mensen van ons be-
drijf toen daar begon-
nen. Om het textielbedrijf finan-
cieel gezond te houden werden 
gastarbeiders aangeworven. Sa-
menwerken met hen was zeker niet 
altijd gemakkelijk maar er zijn wel 
veel vriendschappen ontstaan en 
sommigen hebben zich ook syndi-
caal ingezet. 

In de jaren 70 ging de textielsec-
tor achteruit en volgden er enorm 
pijnlijke herstructureringen. Daar 
ben je als mens echt niet goed van, 
dat doet écht pijn. Op dat moment 
ben je met niets minder bezig dan 
familie uit elkaar halen. Het leidt 
ook tot spanningen, wat soms men-
sen tegenover elkaar zet. 

Ik maakte ook mee dat ons be-
drijf door een holding werd over-
genomen. Vanaf dat moment on-
derhandel je niet meer direct met 
de eigenaar, die zweeft ergens ver 
weg van je bedrijf en krijg je niet te 
zien. Dat maakt het des te gemak-
kelijker om winst boven mensen te 
plaatsen en steeds meer te willen 
produceren. Nieuwe machines wor-
den geïntroduceerd, mensen wor-
den verder uit elkaar gezet, de mo-

gelijkheid om te praten valt weg en 
alles wordt individueler. 

In 2000 maakte ik een sluiting 
mee. Dat is pure ellende… Des te 
meer omdat wij werk genoeg had-
den en er al veel gedaan was om 
het water te zuiveren. Er werden 
veel pogingen gedaan om zoveel 
mogelijk te recupereren. Een cura-
tor probeerde ook nog een over-
name te doen. Op syndicaal gebied 
spreek je dan niet van succes of te-
genslag, je doet je werk en probeert 
alles zo goed mogelijk op te lossen. 

Dat is vaak met vallen 
en opstaan en dan ver-
der gaan. 

Hoe zag jouw sociaal 
engagement er uit na 
je loopbaan?
Na de sluiting in 2000 
ben ik nog 4 jaar in 
brugpensioen gegaan 
om dan uiteindelijk op 
mijn 64 jaar met pen-
sioen te gaan. Ik ben 
altijd actief gebleven, 

bijvoorbeeld bij de senioren van 
De Brug in Gent. En ook met vak-
bondswerk ben ik nooit gestopt. 
Momenteel ben ik ondervoorzitter 
van de Vlaamse Seniorencommis-
sie. Daarbuiten ben ik ook actief in 
de werkgroepen rond de Vlaamse 
Seniorencommissie, Federale com-
missie brug- en gepensioneerden, 
de provinciale commissie en ande-
re vergaderingen. 
Toen de textielsector mee opgeno-
men werd in de Algemene Centrale 
ben ik ook daar actief gebleven. Zo 
bleef ik op de hoogte wat er gebeur-
de, bijvoorbeeld in de bedrijven. 
Met ABVV Gent werkte ik mee aan 
projecten en aan publicaties over 
verschillende thema’s. Het was in-
teressant om te zien dat de proble-
men van bijvoorbeeld oudere werk-
lozen tegenover die van jongeren 
soms heel gelijklopend waren. Met 
de opgedane kennis is veel werk 
verzet, ook bij de VDAB. 
Met samenlevingsopbouw was er 
ooit een samenwerking om armen 
het woord te laten nemen. De ken-
nis die je daar opdoet is enorm. Het 
opent ogen en leert je anders kij-

“Het was interes
sant om te zien 
dat de problemen 
van bijvoorbeeld 
oudere werklozen 
tegenover die van 
jongeren soms 
heel gelijklopend 
waren.” 

Marcella
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ken naar dingen. Maar ook over de 
complexiteit van armoede leer je 
veel. Mensen zijn niet zomaar of rijk 
of arm. Er zijn verschillende soor-
ten armoede, verdoken armoede 
is daar één van. Ik zie mezelf dan 
als een persoon die zoveel moge-
lijk informatie kan doorgeven door 
te zien dat het bij de juiste men-
sen terechtkomt. Je leert snel dat 
de politiek niet altijd mee is met het 
verhaal, daarom heb je ook de vak-
bond nodig. 

Wat zijn volgens jou de uitdagin-
gen voor de vakbond?
Het ABVV heeft veel kennis maar 

het zou zichzelf best eens op de 
rooster mogen leggen. Dat kan 
soms het beste door een wit blad 
te nemen en alle sterke en zwakke 
punten op te lijsten. 

Interne samenwerking is ongelo-
felijk belangrijk, zo kan je ook veel 
sterker naar buiten komen. De druk 
op de vakbonden is nog altijd groot. 
Velen willen de vakbonden defini-
tief uitschakelen. 

Met corona is bewezen dat de 
vakbond broodnodig is en dat ze 
wel degelijk goed werk kan leveren. 
Verder bouwen op het elan van de 
goede dienstverlening is een must. 
Niet iedereen is mee met het digita-
le verhaal. Dicht bij de mensen blij-
ven staan is daarom heel belangrijk. 
Veel mensen worden niet bereikt, 
ook jongeren en daar is nog veel 
werk aan de winkel. Een vakbond 
kan maar sterk zijn als we goed sa-

menwerken en de o zo noodzakelij-
ke informatie goed laten doorstro-
men. 

We hebben het voordeel dat we 
sterk genoeg zijn als vakbond om 
de politiek in de goede richting te 
kunnen beïnvloeden. Soms gebeurt 
dat ook letterlijk doordat syndica-
listen de overstap zetten naar kabi-
netten of rechtstreeks naar het po-
litieke toneel.

Welke boodschap zou je geven 
aan jongeren (syndicalisten)?
Jonge syndicalisten zou ik aanra-

den om zoveel mogelijk vormingen 
te volgen. Probeer zoveel mogelijk 
samen te werken en informatie te 
laten rondgaan. Jongeren moeten 
goed begrijpen dat het veel moeilij-

ker ligt dan vroeger om iedereen te 
bereiken met jouw boodschap. Het 
is vaak ook moeilijker onderhan-
delen. Maar met vallen en opstaan 
kom je er altijd. En vooral, samen 
sta je sterker! 

Dat gezegd kunnen jongeren en 
ouderen ook gerust samenwerken 
en overleggen. Er zijn altijd gelij-
kenissen te vinden in de noden van 
beiden. 

Heel erg bedankt voor het fijne 
interview Marcella. We kijken 
samen met jou uit naar een 
strijdvaardig najaar. We onthouden, 
samen sterker! 
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