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 TOM VAN AKEN 

Z
e is net 30 geworden, gewezen MNM-sidekick 
Nasrien Cnops. En toch heeft ze de voorbije 5 jaar 
al meer meegemaakt dan veel van haar leeftijdge-

noten samen. In het Preekhoekje in Bonheiden – volkser 
kan een kroeg niet worden - praat ze met Avanti! over het 
plotse BV-schap, over haar warme familiale roots en over 
die gitzwarte periode in 2014.
 
Je ziet Nasrien, en eigenlijk zie je een knappe, zelfzekere 
jonge vrouw. Tot je er een uurtje mee aan tafel gezeten 
hebt, en je haar verhaal hebt gehoord. Een verhaal dat 
vanaf de eerste minuut boeit, of het nu over haar blitz-
carrière in de media ging, of over haar depressie. “Het 
hoefde niet meer voor mij. Overal werd ik afgewezen. 
Ik ben toen gaan liggen, en ben zes maanden blijven 
liggen”, bekent Nasrien.
 
In je tienerjaren was er nochtans
geen vuiltje aan de lucht.
Nasrien: “Helemaal niet. Ik kom uit een warm, 
familiaal nest. We konden het allemaal goed met 
elkaar vinden en kwamen niets te kort. De feestda-
gen waren pure fun! Da’s nog altijd zo. Ik droomde 
van de typische meisjesdingen. Ik wilde zangeres 
worden, actrice, maar ook dierenarts. Het in-
gangsexamen drama werd helaas een maat voor 
niets, dus besloot ik om journalistiek te volgen. 
Dat lag me enorm goed. Ook de groep van 
studenten en docenten was heel fi jn.”
 
Op zich heb je je droom wel verwezenlijkt. 
Je zingt, hebt geacteerd, en werkt als 
dierenartsassistente.
Nasrien: “Dat zou je kunnen zeggen, 
maar dan maar half-en-half. Ik zing 
nog altijd, maar heb er mijn job niet 
van kunnen maken. Het acteerwerk 
was miniem, en ik ben geen dieren-

Gewezen mnm-dj
Nasrien Cnops doet
openhartig haar verhaal

 ‘IK, DE VROLIJKE 

NASRIEN
CNOPS,
IN EEN DEPRESSIE
BELAND? NO WAY!’
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arts, maar wel dierenartsas-
sistente geworden. Ik kan best 
veel, maar ik blink in weinig uit. 
Zingen en presenteren blijven 
wel dromen van me.”
 
 SIDEKICK OP DE RADIO 

 
Na je �tudies, werd je gebom-
bardeerd tot �idekick van Peter 
Van de Veire op de �adiozender 
MNM. Plotseling de �howbizz 
in. Viel dat mee?
Nasrien: “En zeggen dat ik 
aanvankelijk  aan de stem-
proeven meedeed om ver-
keersanker te worden (lacht). 
Die proeven draaiden in eerste 
instantie op niets uit. Maar zes 
maanden later ging de tele-
foon. Peter had mijn stemtest 
gehoord, en wilde me als zijn 
nieuwe sidekick.”
 
Een �hock?
Nasrien: “Eerder de start van 
een enorme rollercoaster. Ik 
heb die periode echt over mij 
heen laten komen. BV heb ik 
me nooit gevoeld. Ik vond het 
gewoon leuk wat ik mocht doen 
en was heel erg gefocust op 
mijn job.  Al die extra’s, zoals 
fotoshoots, beschouwde ik als 
een enorme surplus.”
 
Zo’n job �preekt tot de verbeeld-
ing van veel jongeren. Voelde je 
dat ook zo aan?
Nasrien: “Dat was ook wel zo. 
Ik ben blij dat ik dat heb mogen 
meemaken. Maar zelf stond ik 
er niet zo bij stil. Ik vroeg heel 
vaak raad aan collega’s, want 
van nature ben ik vrij onzeker. 
Bovendien was het een heel 
veeleisende job. Dat heeft  wel 
sporen nagelaten bij mij. Maar 
ik heb er vooral goede herinne-
ringen aan, hoor. En dan vooral 
mijn deelname aan ‘Stars for 
Life’, een zangwedstrijd op Eén.”
 
 DRUPPEL 

 
2014 was niet je beste jaar. Ont-
slagen bij Mnm, de breuk met je 
toenmalige vriend. Je belandde 
in een behoorlijk zwart gat.
Nasrien: “Het moment dat hij 
me dumpte, dat was de druppel 
die de emmer deed overlopen. 
Toen hoefde het allemaal niet 
meer voor mij. Mijn geluk was 
op, dacht ik.”

Je belandde in een depressie, 
en je was nog maar 25. Hoe 
reageerde je op die diagnose?
Nasrien: “Ik kon mijn oren niet 
geloven. Ik, de vrolijke spring-
in’t-veld Nasrien? Depressie, 
dat zat echt niet in mij. Maar 
kijk, toch was het waar. Dokters 
zeiden me dat het logisch was 
dat ik me voelde zoals ik me 
voelde, door de aaneenscha-
keling van slechte gebeurte-
nissen. Maar dat ik zo diep zat, 
vonden zelfs zij niet normaal. 
Nog altijd ben ik daar vatbaar 
voor. Onze huidige, harde, pres-
tatiegerichte maatschappij is 
daar ook een bepalende factor 
in. Je moet voltijds werken, 
trouwen, kinderen hebben, 
gezond eten, hobby’s hebben 
én gelukkig zijn, ook op sociale 
media. Dat legt een behoorlijke 
druk op de schouders van een 
twintiger, vind ik.”

 GROTE DRUK OP JONGEREN 

Leidt onze huidige maatschappij 
tot meer druk op jongeren?
Nasrien: “Ik ben daarvan over-
tuigd. Ik denk dat veel jongeren 
het moeilijk hebben. Velen 
onder hen weten aan het einde 
van hun tienerjaren niet wat 
ze met hun leven willen doen. 
Alles is moeilijk, alles is zwaar. 
Zo ken ik een meisje, 15 is ze. Ze 
wordt gepest op school omdat 
ze weinig volgers heeft  op insta-
gram. Waar zijn we in godsnaam 
mee bezig? Maar ik beken, ik 
post ook veel dingen op sociale 
media. Op dat vlak ben ik wel 
een beetje een kuddedier.”

Eigenlijk zeg je dat de ver-
wachtingen te hoog liggen?
Nasrien: “Inderdaad. Als ik 
iemand tegenkom, krijg ik vaak 
dezelfde vragen voorgescho-
teld. Hoe gaat het met je job, 
wanneer ga je trouwen en denk 
je nog niet aan kindjes? Drie 
vragen, allemaal vragen over 
dingen die ik ‘moet’ doen. Een 
simpele ‘Hoe gaat het met je’, 
dat zou ik pas echt fi jn vinden. 
Idem voor studenten die tel-
kens weer de vraag krijgen hoe 
de punten op school zijn, wat 
ze nu gaan doen met hun leven 
en waar ze over vijf jaar willen 
staan. De druk wordt soms heel 
groot.”

Even terugspoelen naar jouw 
zware periode. Je dronk veel, 
ging elke dag uit tot ’s ochtends 
vroeg en je papte aan met ver-
schillende jongens.
Nasrien: “Je zal schrikken, 
maar ergens ben ik blij dat ik 
die periode heb meegemaakt. 
Ik heb altijd vaste vriendjes ge-
had. Die ‘speelsere’ tijd was op 
sommige vlakken dus ook best 
fi jn. Maar over mijn drinkgedrag 
ben ik echt gedegouteerd. Dat 
ging véél te ver. Vooral omdat 
ik toen antidepressiva slikte, en 
slaappillen. Daar dan nog eens 
drank bij, dan weet je dat het 
fout kan afl open.”
 

Heb je nooit gedacht dat het op 
een keer wel eens echt fout kon 
gaan?
Nasrien: “Vaak zelfs. Maar 
ik zat zo ongeloofl ijk diep, dat 
ik dat niet zo erg zou hebben 
gevonden. Ik heb ook aan zelf-
moord gedacht, maar dat kon 
ik mijn familie niet aandoen. 
Dat was zowat het enige dat me 
tegenhield om van een brug te 
springen. Het leven van mijn 
mama zou ook kapot zijn, en 
dat kreeg ik niet over mijn hart. 
Gelukkig dat ik zo’n familie heb, 
en dat ik intussen een topper 
van een lief heb, waardoor het 
toch de juiste kant is opgegaan.”
 

“Ik kom uit een warm, 
familiaal nest.”
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 ‘IK TEGEN DE REST’ 

 
Je hebt een boek geschreven over 
je depressie: ‘Ik tegen de �est’. 
Had je de drang om jouw ver-
haal te delen of op te �chrijven? 
Nasrien: “Toen ik op facebook 
een tekstje had geschreven 
over een schip dat was gezon-
ken, wat een metafoor was, 
merkte het programma Van 
Gils & Gasten dat op. Ze nodig-
den me uit om mijn verhaal te 
komen doen. Leo Bormans, een 
professor die bezig is met alles 
rond ‘geluk’, zat ook aan tafel. 
Hij vroeg me of ik het zag zitten 
om mijn volledige verhaal op 
te schrijven. Hij kende iemand 
bij een uitgeverij en stelde ons 

aan elkaar voor. Zo is dat boek 
er gekomen. Mijn doel was: als 
ik ook maar één iemand kan 
helpen, dat is het de moeite 
waard geweest. Ik wou mensen 
bewust maken van het feit dat 
‘je slecht voelen’ geen misdaad 
is. Integendeel. Met de juiste 
hulp kunnen je problemen echt 
wel opgelost geraken.”
 
Genoeg over je depressie. � jd 
voor wat plezantere zaken. 
Je bent onlangs 30 geworden. 
� oficiat!
Nasrien: “Dankjewel! Maar 
eigenlijk ben ik daar amper mee 
bezig. Ik ben al blij dat ik een 
toplief heb, en dat we samen 
absoluut een kinderwens heb-

ben (lacht). We zien wel hoe het 
allemaal loopt. Het belangrijk-
ste is dat wij er allebei klaar 
voor zijn. Dat merk ik als ik mijn 
metekindje Ragnar in mijn ar-
men houd. Dan smelt ik, hoor! 
Na Rock Werchter beginnen we 
eraan (lacht).”
 
Tot �lot: wat wens je de jongeren 
van vandaag toe?
Nasrien: “Volg je eigen gevoel. 
Trek je niet te veel aan van wat 
anderen over jou denken, of van 
wat ze van je verwachten. En 
probeer gelukkig te zijn met de 
kleine dingen!”
 
Bedankt Nasrien! 
Een fijn 2019 gewenst! 

Heb je vragen over 
zelfdoding, dan kan je 
terecht op het telefoon-
nummer 1813 of op 
www.zelfmoord1813.be

Wil je graag een exemplaar 
winnen van ‘Ik tegen de rest’, 
het boek van Nasrien Cnops dat 
werd uitgegeven bij Lannoo? 
De redactie van Avanti! kan 5 
exemplaren wegschenken. Stuur 
voor 30 april 2019 een e-mail naar 
avantiredactie@gmail.com en 
zeg ons waarom jij graag dit boek 
wil winnen! Vergeet niet om je vol-
ledige adres te vermelden zodat we 
het boek ook kunnen toesturen.
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 SEBASTIAAN KOK 

De prioriteit 
is: zinvol 
werk doen



W
erk zoeken, 
de inschake-
lingsuitkering, 

jeugdvakantie, mijn eerste 
contract… als schoolver-
later gaat er een nieuwe 
wereld voor je open. Wat 
moet je doen als je afstu-
deert en waarop moet je 
letten bij je eerste job? We 
zetten een aantal belang-
rijke punten op een rijtje.

 SCHRIJF JE IN BIJ 

 DE VDAB OF ACTIRIS 

Doe dit zo snel mogelijk 
na je studies (vanaf 30 
juni), voor je werkt. Je kan 
dit online doen op de site 
van de VDAB (Vlaanderen, 
www.vdab.be) of van Actiris 
(Brussel, www.actiris.be). 
Zo ben je in orde met de 
werkloosheid, kinderbijslag 
en ziekteverzekering. Als je 

afstudeert in juni of juli en je 
schrijft  je in voor 10 augustus, 
dan begint je beroepsinscha-
kelingstijd te lopen vanaf 1 
augustus. Pas na 310 dagen 
(12 maanden) heb je recht op 
een inschakelingsuitkering, 
op voorwaarde dat de VDAB 
vindt dat je genoeg inspan-
ningen hebt gedaan om werk 
te vinden.

 SCHRIJF JE IN BIJ 

 EEN ZIEKENFONDS 

Iedereen die werkt, een 
werkloosheids- of inschake-
lingsuitkering ontvangt, moet 
zich aansluiten bij een zieken-
fonds, bijvoorbeeld via de site 
van de Christelijke Mutuali-
teit (CM). Die zorgt ervoor dat 
je bij ziekte wordt vergoed en 
dat je voor doktersbezoeken 
en medicatie terugbetalingen 
krijgt.

 JE EERSTE JOB 

CONTRACT
Zorg dat zoveel mogelijk 
afspraken in het arbeidscon-
tract staan. Deze arbeidsover-
eenkomst wordt door jou en 
je werkgever ondertekend 
en bevat minimaal naam en 
adres van jezelf en je werkge-
ver, datum van de start van je 
contract, waar je werkt, welk 
soort werk je doet, je uurroos-
ter, het type van contract (on-
bepaalde/bepaalde/… duur) 
en je loon (en premies).
Geen idee hoe hoog je 
eerste loon moet zijn? 
Startersloon.be helpt je 
verder!

VAKANTIE
Als je nog geen 25 jaar bent,  
in 2018 je studies beëindigde 
en minstens 1 maand hebt 
gewerkt, heb je dankzij het 

systeem van jeugdvakantie 
in 2019 recht op 4 weken 
vakantie. Dit geldt enkel in 
de privésector. De vakantie 
vraag je aan met 2 formulie-
ren: C103 werkgever en C103 
werknemer. Deze kan je down-
loaden op de site van het ACV: 
www.acv-online.be. 
 
 MEER WETEN? 

De vakbond antwoordt op al 
je werkvragen en helpt je ver-
der. ACV-Enter is het ACV-lid-
maatschap voor jongeren, 
studenten en schoolverlaters 
in beroepsinschakelingstijd, 
vanaf 15 tot 25 jaar. En dit 
volledig gratis! Surf naar 
www.acv-enter.be of www.
facebook.com/acvjongeren.
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I
s de jeugd van tegenwoordig 
verwend of lui? Ze blijkt vooral 
ongerust over de professione-

le toekomst. Dat is af te leiden uit 
onderzoek dat de vakbond ACV in 
2018 deed in samenwerking met de 
Université catholique de Louvain 
(UCL). Meer dan 6.000 Belgische 
jongeren tussen 18 en 30 jaar vertel-
den over hun verwachtingen, wensen 
en teleurstellingen.

Jongeren zijn sterk bezig met hun profes-
sionele toekomst. Niet alleen voor het 
inkomen, zo blijkt. Want ongeveer 7 op 10 
zegt toch graag te willen werken, ook wan-
neer dat inkomen niet nodig is. Een hoog 
loon is niet het belangrijkste wat jongeren 
zoeken in een job. Voor 82% is dat loon een 
belangrijk of heel belangrijk aspect. Maar 
meer dan naar een goed loon zijn bijna alle 
jongeren (97%)  op zoek naar een interes-
sante job of een baan die hen zekerheid 
geeft. Flexibiliteit om de werkuren en -da-
gen te kiezen staat het laagst op de 
prioriteitenlijst, al geeft nog de 
helft aan dat toch te apprecië-
ren in een job.

 DROOM EN 

 WERKELIJKHEID 

De verwachtingen staan in contrast met 
wat de bevraagden in hun job vinden. 
Minder dan 4 op 5 vindt zijn of haar job 
inhoudelijk interessant, terwijl ze nog voor 
een minder grote groep (69%) zekerheid 
biedt. Slechts 2 op 5 zegt een goed loon te 
krijgen voor die job. Het grootste verschil 
tussen droom en werkelijkheid ligt bij de 
doorgroeimogelijkheden. 7 op 10 jongeren 
hopen op een job met promotiekansen. In 
werkelijkheid krijgt slechts een kwart die 
kans wanneer ze aan de slag zijn. Gevolg: 
in totaal is minder dan 3/4 eigenlijk globaal 
tevreden over de huidige job. Studenten 
met een baan vinden dan weer zelden een 
studentenjob die inhoudelijk aansluit bij de 
studies of toekomstplannen.

Naast de inhoud van de job beantwoordt 
ook het arbeidscontract niet altijd aan de 
verwachtingen. Maar de helft van alle wer-
kende jongeren heeft een voltijds contract 
van onbepaalde duur. Dat is niet altijd een 
eigen keuze. 2/3 van de jongeren moet ge-
noegen nemen met deeltijds werk terwijl 
voltijds eigenlijk de voorkeur geniet. 

 GENOEG GELD? 

Op de vraag hoe het met de financiële si-
tuatie gesteld is, antwoordt minder dan de 
helft (46%) van de jongeren in een goede of 
heel goede situatie te verkeren. Wanneer 
de vraag aan werkzoekenden wordt ge-
steld, wordt het plaatje nog schrijnender: 
de helft van de werkzoekenden zegt dat 
zijn of haar financiële situatie slecht of heel 
slecht is.

Ook studenten werken, meer dan 9 op 
10 studenten zelfs. Zowat de helft van de 
studenten verdient graag in de loop van het 
jaar wat bij. 1/3 doet dat enkel in vakan-
tieperiodes. Toch is dat werk voor slechts 
een kleine groep een belangrijke bron van 
inkomsten om de studies te betalen. Wat er 
wordt verdiend, wordt vooral besteed aan 
hobby’s, kleine uitgaven, grotere projecten 
en reizen. 

 ZORGELOZE TOEKOMST? 

De enquête toont dat de ‘zorgeloze jeugd’ 
niet (meer) bestaat. Meer dan 3/4 van alle 
jongeren maakt zich in meer of mindere 
mate zorgen over de toekomst. Niet alleen 
studenten of werkzoekenden zijn onzeker. 
De helft van alle werkenden twijfelt of het 

mogelijk is om na de 
huidige job een 

minstens even 
goede baan te 
vinden. 4 op de 
5 zijn boven-

JONGEREN WORSTELEN 
FLINK MET HUN 
PROFESSIONELE TOEKOMST
Groot verlangen naar interessante job 
of baan die zekerheid geeft

 NILS DE NEUBOURG 
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dien ook nog eens bang om de huidige job 
te verliezen.

 TIJDELIJKE CONTRACTEN 

Tijdelijke contracten zijn voor jongeren 
vaak een struikelblok in hun loopbaan. De 
helft  van alle werkzoekende 18- tot 30-jari-
gen is op zoek naar werk omdat het vorige 
tijdelijke contract eindigde. De grootste 
moeilijkheid bij het zoeken naar nieuw 
werk zijn te veeleisende werkgevers, zegt 
76%. Maar te weinig politieke aandacht 
voor werkzoekenden of een slechte econo-
mie worden ook genoemd in meer dan de 
helft  van de gevallen. 

Financieel is het voor werkzoekende 
jongeren niet altijd even makkelijk. 2 op 3 
vertrouwen op een werkloosheidsuitkering. 
Maar voor een kwart van de jongeren is het 
evenzeer nodig om hun spaargeld al aan 
te spreken. Meer dan 9 op 10 is naar eigen 
zeggen (heel) bezorgd om die inkomsten-
bron te verliezen.

97,
2%

Int
ere

ssa
nt 

we
rk

96
,5%

We
rkz

eke
rhe

id

82
,3%

Ho
og 

loo
n

77,
5%

We
rk 

wa
arb

ij j
e p

ers
oon

lijk
 co

nta
ct 

heb
t m

et 
and

ere
n

77,
0%

We
rk 

wa
arb

ij j
e a

nde
ren

 ka
n h

elp
en

75,
3%

Zel
fst

and
ig k

unn
en 

we
rke

n

74,
1%

We
rk 

dat
 nu

ttig
 is 

voo
r d

e m
aat

sch
app

ij

69
,1%

Go
ede

 pr
om

oti
eka

nse
n

56
,8%

Mo
me

nte
n o

f d
age

n w
aar

op 
je w

erk
t k

unn
en 

kie
zen Bron illustraties en gra� eken:

enquête bij jongeren ACV-CSC i.s.m. UCL (2018)

IN WELK STATUUT 
WERKEN JONGEREN?

A  51% · Voltijds loontrekkende, contract van onbepaalde duur
B  19% · Voltijds loontrekkende, contract van bepaalde duur
C  10% · Deeltijds loontrekkende, contract van onbepaalde duur
D  8% · Deeltijds loontrekkende, contract van bepaalde duur
E  1% · Zelfstandige of freelancer
F  1% · Stagiair(e)
G  6% · Interim
H  1% · Leerovereenkomst
I  3% · Andere

ZIJN JONGEREN ONGERUST
OVER HUN TOEKOMSTIG
BEROEPSLEVEN?

A  25% · Ik ben nogal ongerust
B  33% · Ik ben een beetje ongerust
C  21% · Ik ben helemaal niet ongerust
D  2% · Onmogelijk om te kiezen
E  19% · Ik ben erg ongerust

HOE IS HUN FINANCIËLE
SITUATIE?

A  41% · Goed
B  38% · Niet goed of slecht
C  12% · Slecht

D  3% · Heel slecht
E  1% · Onmogelijk om te kiezen
F  5% · Heel goed

WAT VINDEN JONGEREN
BELANGRIJK IN HUN JOB?
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GELD VERDIENEN
ALLEEN VOLSTAAT

NIET VOOR VELE
JONGEREN

K
eer op keer komt uit 
onderzoek naar vo-
ren dat geld niet ge-

lukkig maakt. Uit deze on-
derzoeken blijkt dat meer 
geld nauwelijks meer geluk 
oplevert op lange termijn. 
Zodra we voldoende geld 
hebben om fatsoenlijk te 
kunnen leven, brengt meer 
geld geen geluk meer. Toch 
lijkt het steeds alsof geld 
al onze problemen op kan 
lossen.

Ook voor jongeren is voldoe-
ning in het werk veel belang-
rijker geworden dan (veel) geld 
verdienen. Jonge werknemers 
vinden het belangrijk dat ze 
hun talenten – vaardigheden 
en competenties – kunnen 
inzetten voor een interessant 
en uitdagend takenpakket. Het 
gevoel dat ze hierin nog kunnen 
doorgroeien en zichzelf voort 
blijven ontwikkelen, is ook een 
sterke motivator. De nieuwe 
generatie verandert ook sneller 
van job dan vorige generaties.
Het vertrouwen dat ze van 
leidinggevenden krijgen om 
dat takenpakket zelfstandig te 
regelen, speelt ook een grote 
rol. Ze willen genoeg rustpau-
zes kunnen inlassen, maar ook 

een goede balans vinden tussen 
werk en privéleven. Om die 
laatste reden is zekerheid voor 
hen ook belangrijk.
En hoewel ze autonomie 
nastreven, hechten ze ook veel 
belang aan verbondenheid.  
Zowel met hun leidinggeven-
den als met hun collega’s en het 
bedrijf waarvoor ze werken. Een 
goede sfeer op het werk, steun 
van collega’s en waardering van 
leidinggevenden zijn toch voor 
velen factoren die erg bepalend 
lijken voor de arbeidsvreugde.

 PRIORITEIT IS ZINVOL WERK 

Dé prioriteit voor jonge werk-
nemers blijkt het gevoel dat ze 
zinvol werk doen, werk waarop 
ze trots kunnen zijn. ‘Groene 
bedrijven’ scoren hierdoor ook 
beter. Daarom is het noodza-
kelijk dat een werkgever ook 
duidelijk maakt aan zijn werk-

nemers waar het bedrijf voor 
staat en waar het naartoe wil. 
Het wordt nog beter wanneer 
werknemers ook eff ectief 
inspraak krijgen in de strategie 
die het bedrijf wil toepassen om 
zijn doelstellingen te realiseren. 
Wanneer werknemers aanvoe-
len dat hun waarden en normen 

niet overeenstemmen met die 
van het bedrijf waarvoor ze 
werken, krijgen ze het gevoel 
dat ze zichzelf bedriegen en zal 
dit innerlijke onrust veroorza-
ken. 
Werken wordt dus gewoon 
plezant als het jou in staat 
stelt om jezelf te ontplooien en 

 FREDERIK VERMEULEN 

“Je moet jezelf kunnen ontplooien”
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Wat denkt de jongere in de �traat?
 
Eve (27), 
communicatiemedewerker
“Voor mij is de balans werk 
en privé het belangrijkste. In 
het begin vond ik m’n loon 
belangrijker maar nu is het 
toch vooral de tijd met m’n 
vrienden en thuis die meer 
prioriteit heeft  gekregen. ‘Less 
is more’ is voor mij absoluut 
van toepassing. Iets minder 
werken voor iets minder loon 
maar wel meer me-time.”

Frederique (22), 
magazijnier
“Ik vind het belangrijk dat 
er een goede sfeer is en fi jne 
collega’s. Geld maakt je niet 
gelukkig want dat hou je niet 
vol. Een mooi loon is mooi 
meegenomen maar motiveert 
me persoonlijk niet op lange 
termijn.’’

Tim (30), 
Verkoper
“Ik hecht veel belang aan 
goede collega’s. Om eerlijk te 
zijn is dat het enige wat me 
op de been houdt. M’n loon is 
geen quote waard maar ik ben 
wel goed in m’n job. Dat vind 
ik ook belangrijk en vanzelf-
sprekend m’n leidinggevende 
ook.’’

niet alleen een manier is om 
aan geld te geraken. Maar dat 
betekent ook – en laat dit een 
tip zijn – dat niet alleen je werk-
gever of je collega’s hiervoor 
verantwoordelijk zijn, maar in 
grote mate ook jijzelf! 
Virgin-opperhoofd Richard 
Branson ontkent dat hij geluk-
kig werd door professioneel 
succes. Het was volgens hem 
omgekeerd: door gelukkig te 
zijn, ging hij succes boeken. Vol-
gens de Nederlandse prof Ab 
Dijksterhuis valt daar weten-
schappelijk iets voor te zeggen: 
‘’Gelukkige mensen zijn produc-
tiever en creatiever. Ze kunnen 
ook beter samenwerken met 
collega’s. Deze troeven stellen 
hen in staat om een succesvolle 
carrière uit te bouwen.”
Jij moet voor jezelf dus uitma-
ken wat jij belangrijk vindt en 
welke waarden en normen voor 
jou de moeite zijn om na te 
streven. 
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 WAT IS LOON? 

Loon is wat je als werknemer krijgt 
in ruil voor het werk dat je levert. 
Het kan gaan om de puur fi nanciële 
elementen: het uurloon, het week- 
of maandloon, aangevuld met je 
vakantiegeld, 13de of 14de maand of 
misschien zelfs een bonus aan het 
einde van het jaar. Je loon kan vast 
zijn of veranderlijk. In het laatste 
geval verdien je dan geld in func-
tie van de geleverde resultaten of 
prestaties.
In je loonpakket kunnen ook 
niet-fi nanciële componenten zitten. 
Bijvoorbeeld extralegale voordelen 
zoals een bedrijfswagen, een laptop 
of gsm, een groepsverzekering of 
hospitalisatieverzekering, kortin-
gen bij de aankoop van producten 
of diensten, de mogelijkheid om 
gebruik te maken van kinderopvang, 
strijkdiensten, een fi tnesszaal.
Vraag bij je sollicitatie welke loonele-
menten deel uitmaken van het totale 
loonpakket dat de werkgever geeft . 

 WAT IS HET VERSCHIL 

 TUSSEN BRUTO- EN 

 NETTOLOON? 

Het brutoloon is het loon dat in het 
arbeidscontract wordt overeenge-
komen tussen de werkgever en de 
werknemer. Op het brutoloon wordt 
geld afgehouden voor de sociale ze-
kerheid. Door deze sociale bijdragen 
te betalen helpen we met zijn allen 
om vervangingsuitkeringen en aan-
vullende uitkeringen te fi nancieren. 
Een vervangingsuitkering krijg je 
bijvoorbeeld als je je werk verliest, 
ziek wordt of met pensioen gaat. Bij 
aanvullende uitkeringen kan je den-
ken aan centen om medische ver-
zorging en geneesmiddelen terug te 
betalen en aan kinderbijslagen.
Als werknemer betaal je een zoge-

naamde RSZ-bijdrage van 13,07 
procent. Dit bedrag wordt elke 

maand door de werkgever van 
het brutoloon afgehouden. De 
werkgever stort deze centen 
door naar de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid.
De werkgever betaalt ook de 
zogenaamde werkgeversbij-

drage aan de RSZ. Die bijdrage 
verschilt naargelang de grootte 

van de onderneming en het statuut 
van de werknemer.
Het nettoloon is het bedrag dat je als 
werknemer krijgt na aft rek van de 
13,07 procent werknemersbijdrage 

Alles wat je wil weten over jouw

BEREID JE GOED VOOR ALS JE ONDERHANDELT

 DIANE PARDON 

E
indelijk afgestudeerd. 
Geen ‘papers’ meer 
om af te werken of 

dikke cursussen om achter 
je kiezen te duwen. Je bent 
op zoek naar je eerste job. 
Of misschien heb je onder-
tussen je eerste arbeidscon-
tract al ondertekend. Welk 
loon mag je verwachten? En 
hoe zit het met extralegale 
voordelen zoals een be-
drijfswagen, een laptop, een 
gsm? Wat moet jij weten 
over je loon? En waarmee 
moet je rekening houden? 
We zetten het graag voor 
jou op een rij.
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voor sociale zekerheid en van de be-
drijfsvoorheffing op het brutoloon. De 
bedrijfsvoorheffing is de belasting die 
elke maand wordt afgehouden van je 
loon. Ze wordt berekend op het belast-
bare brutoloon. Je moet dit zien als een 
voorafbetaling voor je belastingen.
Het nettoloon is dus wat je overhoudt 
als je het brutoloon vermindert met 
de werknemersbijdrage voor de RSZ 
en met de bedrijfsvoorheffing. Dit 
nettoloon is het bedrag dat je als be-
diende aan het einde van de maand 
krijgt als effectief loon.

 BESTAAT ER ZOIETS ALS 

 EEN GEGARANDEERD 

 MINIMUMLOON? 

De minimumlonen worden in België 
niet bepaald door de wet. Ze worden 
afgesproken in collectieve arbeids-
overeenkomsten of cao’s, die tot 
stand komen in paritaire comités. 
In een paritair comité overleggen 
en onderhandelen vakbonden en 
werkgevers met elkaar. Een paritair 
comité is bevoegd voor een sector of 
subsector zoals de voedingsindustrie, 
de socioculturele sector, de banken.
Je loon kan in elk geval niet lager 
zijn dan het gewaarborgd minimum 
maandinkomen (GGMMI) van de 
Nationale Arbeidsraad. Dit GGMMI 
is niet hetzelfde als een minimum 
maandloon. In het GGMMI zitten 
immers ook bepaalde sommen 
die in de loop van het jaar worden 
uitbetaald. Zo worden bijvoorbeeld 
een eindejaarspremie of dertiende 
maand mee in aanmerking genomen 
om na te gaan of het GGMMI wordt 
gerespecteerd.
Het GGMMI voor werknemers van 18 
jaar bedraagt 1.562,59 euro (bruto). 
Voor werknemers die al minstens 12 
maanden anciënniteit hebben in de 
onderneming én minstens 20 jaar 
oud zijn bedraagt het GMMI 1.622,48 
euro (bruto).
Wil je weten wat jouw werkgever 
minimaal moet betalen? Dan moet 
je nagaan welke minimumlonen van 
toepassing zijn in je sector. En die wor-
den bepaald door het paritair comité. 
Je vindt de minimumlonen op www.
minimumlonen.be. Vraag zo nodig bij 
je sollicitatie ook na onder welk pari-
tair comité de onderneming valt.  

 KAN JE ONDERHANDELEN 

 OVER DE HOOGTE VAN JE  LOON? 

Als de werkgever betaalt op basis van 
een loonbarema heb je weinig of geen 

ruimte om te onderhandelen. Je kan 
dan proberen om aan te tonen dat je 
al bepaalde relevante ervaring hebt 
die moet worden meegenomen om je 
instaploon te bepalen (bijvoorbeeld 
op basis van de studentenjobs of 
werkstages die je hebt gedaan of er-
varingen bij vorige werkgevers). Maar 
in zulke systemen liggen de lonen en 
ook de opslagen meestal vast. Er is 
weinig of geen ruimte om te negoti-
eren. Maar je bent wel zeker van het 
loon dat je zal krijgen!
Als de werkgever betaalt op basis van 
een loonvork of als hij de loonhoogte 
sterk laat bepalen door de markt, heb 
je meestal wat meer ruimte om te 
onderhandelen. 

 HOE WEET JE OF JE EEN 

 CORRECT LOON ONTVANGT? 

Ga na of de sectoraal overeenge-
komen minimumlonen worden 
gerespecteerd. Je kan de minimum-
barema’s per sector raadplegen op 
www.minimumlonen.be of opvra-
gen bij je vakbond.
Vraag na of er in de onderneming 
wordt beloond op basis van een bare-
ma of loonvork en de loonafspraken 
zijn vastgelegd in een ondernemings-
cao. Informeer bij de personeels-
dienst en/of de vakbondsafgevaar-
digden in de onderneming of je loon 
overeenkomt met de loonschalen of 
loonvorken die op ondernemingsvlak 
werden vastgelegd en geldig zijn voor 
de collega’s die dezelfde of een verge-
lijkbare job doen.
Ga ook na of het loon voor jouw job 
marktconform is. Betalen verge-
lijkbare bedrijven voor dezelfde job 
een gelijkaardig loon? Of word je, in 
vergelijking met de markt, beter of 
slechter betaald? 

Bij de LBC-NVK kunnen we je infor-
meren over de sectorale minima, 
de loonschalen die van toepas-
sing zijn in de onderneming en de 
marktconformiteit van je loon. Op 
basis van een aantal parameters 
berekenen we een startersloon voor 
jou. Je kan online een formulier 
invullen op www.lbc-nvk.be of via 
www.startersloon.be

 HOE BEPAALT DE WERKGEVER JOUW LOON? 

De werkgever kan gewoon de minimumlonen 
van de sector volgen. Maar in heel veel bedrij-
ven wordt een eigen loonbeleid ontwikkeld en 
wordt een hoger loon betaald. In grote lijnen 
zijn er 3 types van verloning die worden toege-
past: 

De werkgever betaalt je loon op basis van het 
barema dat in de onderneming van toepassing is:
een barema is een loontabel waarin je kan aflezen 
hoeveel loon je krijgt op basis van de functie die je 
uitoefent en op basis van je ervaring of anciënniteit 
in de onderneming of sector. Het loon dat je krijgt ligt 
dan vast. In de loontabel is ook bepaald wanneer je 
opslag krijgt (bijvoorbeeld elk jaar of om de twee jaar) 
en hoe groot die opslag zal zijn. Werknemers in een 
zelfde functie en met een gelijk aantal jaren ervaring 
of anciënniteit krijgen hetzelfde loon. De periodieke 
opslag is voor elke werknemer gegarandeerd. 

De werkgever hanteert een loonvork:
wanneer er met zo’n vork wordt gewerkt, is er een 
minimum- en maximumloon per functie of functie-
groep bepaald. Wie start, begint meestal tegen het 
minimumloon van de vork. Als je relevante ervaring 
kan aantonen, kan de werkgever je tegen een hoger 
instaploon laten starten. Hoe je evolueert tussen 
minimum en maximum van de vork hangt af van je 
vaardigheden, prestaties en de geleverde resultaten. 
Wie goed presteert, kan sneller groeien. Wie minder 
goed presteert, zal trager groeien. Of je een opslag 
krijgt en hoe groot die zal zijn is afhankelijk van het 
beschikbare loonbudget en de beoordeling door je lei-
dinggevende/werkgever. Opslagen zijn niet gegaran-
deerd. Ze moeten letterlijk elk jaar worden verdiend. 

De werkgever bepaalt je loon op basis van markt-
vergelijking:
je werkgever gaat na wat ‘de markt’ betaalt voor een 
vergelijkbare functie en ervaring en bepaalt op basis 
van de markt de hoogte van je loon. De vergelijking 
gebeurt op basis van salarisenquêtes en marktver-
gelijkingen. Naargelang de regio en de sector waarin 
je gaat werken kan je loon hoger of lager zijn. Maar 
natuurlijk nooit lager dan het sectoraal bepaalde 
minimumloon. De werkgever beslist zelf waar hij zich 
wil positioneren in die markt. Soms zal hij niet meer 
maar ook niet minder willen betalen dan de concur-
rentie. Soms zal hij eerder lage lonen willen bieden 
omdat er een groot aanbod aan arbeidskrachten is 
voor een bepaalde job. En soms zal hij hogere lonen 
willen geven, bijvoorbeeld om de beste kandidaten te 
kunnen strikken.

Ook in dit systeem zijn opslagen niet gegaran-
deerd. De markt bepaalt of je loon nog marktcon-
form is of kan worden aangepast.
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GRAAG
GEDAAN!

WOUTER, JOLIEN EN LOUISE VERTELLEN OVER HUN BONDGENOOT, DE VAKBOND

Soms beland je als werknemer in omstandigheden die je zelf niet meer kan oplossen. Ook dan is 
het goed om te weten dat de vakbond klaar staat voor je. Wouter, Jolien en Louise kregen het alle-
maal lastig bij hun werkgever. Maar de LBC-NVK wist raad en leverde een prima service op maat.

 TOM VAN AKEN 
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Louise Desimpelaere
51 JAAR, WERKZOEKENDE, WERKTE IN EEN WOONZORGCENTRUM

“In 2010 ben ik aangeworven bij het woon-
zorgcentrum. Niet als zorgkundige want 
dat statuut had ik niet, wel deels als verzor-
gende en deels als hoofdverantwoordelijke 
linnen en naad. Per week werkte ik zo’n 
kleine 23 uren. Tijdens het weekend was ik 
alleen als verzorgende aan de slag.”
“Ik had een heel veelzijdig takenpakket. Ik 
deed het naai- en herstelwerk, volgde de 
privéwas op, bracht de kamers in orde na 
overlijdens, ik deed de was en de strijk, en 
nog veel meer. Bijna 9 jaar lang heb ik dat 
gedaan, tot ons woonzorgcentrum werd 
overgenomen. Van de ene dag op de andere 
werd ik in de keuken gezet, als logistiek me-
dewerkster. Mijn taken als verzorgende of 
als verantwoordelijke linnen en naad waren 
plots niet meer belangrijk.

Nadat ik een arbeidsongeval had in de 
keuken, heeft  de nieuwe directie mij in de 
waskelder gezet. Van maandag tot vrij-
dag deed ik alleen maar de was. En dit in 
erbarmelijke omstandigheden. Ik had geen 
contact meer met de bewoners of met 
collega’s. Mijn job, die ik 9 jaar lang met 
plezier gedaan heb, werd volledig uitgehold 
tot niets… Het was alsof ik niemand was. 
Lichamelijk en mentaal ging ik eronder 
door. Ik ben te rade gegaan bij de arbeids-

geneesheer en de vakbond. Nu, 5 maanden 
later, ben ik er nog niet van hersteld. Ik 
hoop maar dat ik kan stempelen, want op 
mijn C4 staat dat ik niet meer voldoe aan 
de eisen van het woonzorgcentrum.”
 
“Ik ben al ACV-lid sinds 1990, toen ik in het 
onderwijs werkte. Het is dankzij de hulp en 
steun van de mensen bij de rechtskundige 
dienst en de goede persoonlijke opvolging 
van mijn dossier dat er toch is kunnen wor-
den bemiddeld voor mij, hoewel de situatie 
quasi onhoudbaar was geworden. Enkel 
jammer dat de C4 niet meer te veranderen 
was. Ook vandaag kan ik, als werkzoeken-
de, nog altijd bij het ACV terecht met al 
mijn vragen.”

GRAAG
GEDAAN!

WOUTER, JOLIEN EN LOUISE VERTELLEN OVER HUN BONDGENOOT, DE VAKBOND

 TOM VAN AKEN 

Jolien Maertens
28 JAAR, ‘SALES ADVISER’ H&M

“Door mijn rugproblemen (een hernia) en 
de arbeidsomstandigheden ben ik in sep-
tember halft ijds terug naar school gegaan. 
Ik werk ook nog steeds halft ijds bij H&M. 
Ik was aangesloten bij een andere vakbond 
dan de LBC-NVK, maar daar werd ik van het 
kastje naar de muur gestuurd. Daar zeiden 
ze me dat ik ofwel mijn ontslag moest 
geven, ofwel moest proberen om me te 
laten ontslaan om medische redenen. Elke 
keer opnieuw, bij elke vraag die ik stelde, 
kreeg ik dat als antwoord. Ik had het gevoel 
dat de medewerker bij die andere vakbond 

niet erg gemotiveerd was om me te helpen. 
Er werd bovendien ook nooit aangegeven 
dat ik recht had op tijdskrediet. Dat ben ik 
pas te weten gekomen via een collega, die 
aangesloten is bij het ACV.”

“Ik vind het heel jammer dat ik niet meteen 
de juiste info kreeg. Die kreeg ik wel bij het 
ACV, waar ze echt hebben geluisterd naar 
mijn verhaal.  Ik heb me dus meteen lid ge-
maakt. Het is dankzij de hulp en steun van 
de vriendelijke ACV-medewerker dat ik in 
september mijn opleiding heb kunnen star-
ten door tijdskrediet op te nemen. Ik raad 
ieder van mijn collega’s aan lid te worden 
van het ACV. Met nog meer aangesloten 
werknemers kunnen we nog meer bereiken 
om het op de werkvloer nog aangenamer 
te maken.”

Wouter Biesmans
27 JAAR, DSP DESIGN INGENIEUR BIJ NXP

“Ik ben nu ruim anderhalf jaar lid van de LBC-
NVK. Mijn vorige werkgever wilde me om 
dringende redenen ontslaan, wat absoluut 
niet rechtvaardig was. Dus besloot ik de 
hulp in te roepen van de vakbond. En ik moet 
zeggen dat ze me heel goed hebben gehol-
pen. Mijn toenmalige leidinggevende wou 
wijzigingen doorvoeren in het arbeidsregle-
ment, maar ze communiceerde deze wijzi-
gingen heel gebrekkig aan mijn collega’s. Ik 
heb toen het initiatief genomen om hen te 
informeren, wat me door de zaakvoerster 
niet in dank werd afgenomen. Ze besliste 
toen eenzijdig om mij om dringende reden te 
ontslaan. Onterecht, volgens mij.”
“Ik heb toen het zekere voor het onzekere 
gekozen, en heb me via de LBC-NVK laten 

adviseren over mijn dossier. Een medewerk-
ster van de juridische dienst heeft  contact 
opgenomen met mijn vorige werkgever. 
Helaas leidden deze pogingen nergens toe, 
zodat gerechtelijke stappen nodig waren. 
Ik was nog geen 6 maanden lid van de LBC-
NVK, waardoor ik zelf de kosten van deze 
gerechtelijke procedure moest dragen.”
“De LBC-NVK heeft  me alleszins heel goed 

geholpen. Jullie medewerkster heeft , op 
basis van mijn verhaal, een brief opgesteld 
aan mijn vorige werkgever, met daarin een 
berekening van de opzegvergoeding en 
de argumentatie waarom een ontslag om 
dringende reden in mijn geval niet kon. Ze 
was heel strijdvaardig, en nam het écht voor 
me op. Ze heeft  me bovendien een goede 
advocaat aangeraden. Dat heeft  me de 
moed gegeven om door te zetten.”
“Ik kan iedereen aanraden om lid te worden 
van de vakbond. Zeker als je in een kleiner 
bedrijf werkt, waar er geen ondernemings-
raad is. De LBC-NVK heeft  naar me geluis-
terd, advies gegeven en bemiddeld. Ik had 
echt het gevoel dat ik er niet alleen voor 
stond.”

Nadat ik een arbeidsongeval had in de 

niet erg gemotiveerd was om me te helpen. 

‘De Lbc-Nvk gaf 
me de moed om 
door te zetten’

‘ Goeie oplossing
dankzij kennis

van Acv’

‘Het Acv heeft
echt geluisterd

naar mijn verhaal’
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 “MUZIEK MAKEN VIND IK BANGELIJK” 

JORDAN FEYEN (24) werkt als monteur bij 
het compressorenbedrijf Atlas Copco in 
Wilrijk (Antwerpen). “Ik probeer zoveel 
mogelijk de dingen te doen die ik super-
graag doe”, vertelt Jordan. “Waar 
ik voldoening uit haal? Muziek 
maken is dan écht wel de passie 
waar ik het meeste plezier 
aan beleef. Het geeft  me een 
enorme vrijheid om, zonder 
gebonden te zijn aan regels, 
muziek te creëren en nieuwe 
sounds te maken.”
“Buiten mijn job probeer ik zo-
veel mogelijk met muziek bezig 
te zijn. Nieuwe tracks en sounds 
bedenken, vooral dan techno. 
Sommigen noemen mijn muziek house, 
maar ik laat me niet zo graag in een hokje 
steken. Op een bepaald moment haalde 
mijn muziek een best hoog niveau, en toen 
heb ik platen kunnen releasen via labels als 
Steyoyoke en Inner Symphony.”
“Mijn artiestennaam is Subconscious, en 
zo ben ik ook te vinden op facebook. Ik 
draaide al in Antwerpse 
clubs en ontdekte zo 
dat ook dat me erg 
bevalt. Producen 
en draaien 
gaan eigenlijk 
hand in hand. 
Je maakt mu-
ziek vanuit 
een bepaal-
de emotie en 
energie. Het 
is bangelijk als 
je die energie kan 
overbrengen naar 
het publiek en als je 
ook energie terugkrijgt.”

 “BEHANDEL MENSEN WAARDIG, 

 OOK VLUCHTELINGEN” 

LIZE VAN DYCK (32) werkte vier jaar fulltime 
bij Fairtrade Belgium en kreeg uiteindelijk 

de kriebels om weer uit te 
vliegen. In het verleden 

gaf ze Nederlandse 
les aan anderstalige 

nieuwkomers en 
draaide ze mee 
op ecologische 
boerderijen.
De schrijnende 
berichten over 

de vluchtelingen-
crisis troff en haar 

diep. Lize vertrok uit-
eindelijk naar Lesbos. 

Ze zette zich in bij Pikpa 
Camp en daarna ook bij One Happy 

Family, waar vluchtelingen even kunnen 
ontspannen door aan sport of yoga te doen, 
te tuinieren of taalcursussen te volgen. “ 
Eén van mijn favoriete taken was assisteren 
bij de zwemlessen. Een Spaans reddings-
team komt elke zomer naar Lesbos om 
mensen opnieuw in contact te brengen met 

het water. Velen onder hen zijn getrau-
matiseerd door de bootovertocht en 

bang van de zee. Het was fantas-
tisch om vrouwen, kinderen en 

mannen te zien openbloeien 
in het water en hen trots hun 
net aangeleerde schoolslag of 
crawl te zien tonen.”
“Als je mensen behandelt 

met een beetje waardigheid 
en respect, is dat voor hen al 

genoeg om je te bedanken met 
een glimlach, een maaltijd of een 

warme omhelzing. Mensen die het 
minste hebben, delen vaak het meest.”

Soms krijg je de 
indruk dat deze 
wereld alleen maar 
draait rond ‘geld’, 
‘werk’ en ‘succes 
oogsten’. Maar 
dat is een serieuze 
vernauwing van 
de werkelijkheid. 
Veel jongeren zijn 
niet alleen bezig 
met studies, werk 
of geld verdienen. 
Ze hebben 
ook een hoop 
idealen, dromen, 
verlangens. 
Jordan, Lize, 
Lucy, Koen en 
Myrthe vertellen 
over de idealen 
en dromen die 
belangrijk zijn in 
hun leven.

IDEALEN
Die heb je in alle �oorten
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 “ANDEREN HELPEN MET HUN 

 GEZONDHEID, DAT MAAKT ME DIEP 

 GELUKKIG” 

LUCY MUJAYA (27) is van Tanzani-
aanse afk omst maar woont nu 
in België. “Momenteel doe 
ik parttime jobs, ik werk 
in depots, op het veld, in 
fabrieken. ‘s Avonds volg ik 
lessen Nederlands.”
“Verder ben ik vrijwilliger, 
onder meer bij het Instituut 
voor Tropische Geneeskun-
de, 11.11.11 en de holebi-or-
ganisatie çavaria. Daar werk ik 
mee aan projecten die te maken 
hebben met hiv/aids, asiel, vluchte-
lingen en migratie op basis van seksuele 
geaardheid en gender-identiteit. Ik geef 
ook lessen Swahili aan Belgen die vrijwilli-
gerswerk gaan doen in Tanzania.”
“Nu is het één van mijn dromen om een 
doctoraat in de gezondheidszorg te beha-
len. Ik zou graag een boek schrijven, een 
kindje krijgen en mijn eigen gezinnetje 
uitbouwen. Ik wil ook meer van mezelf 
houden en een gelukkig leven leiden.”
“Ik zet me graag in voor de gezondheid en 
het welzijn van andere mensen en gemeen-
schappen, in het bijzonder in 
de ontwikkelingslanden. 
Aan de universiteit 
van Dar es Sa-
laam in Tanzania 
behaalde ik al 
een universitair 
diploma. Maar 
hier kan ik daar 
alleen iets mee 
doen als het ook 
wordt erkend. Het 
duurt best lang om 
dat geregeld te krijgen.”

 “MEER KANSEN VOOR IEDEREEN!” 

KOEN DE CNODDER (31) is een jonge stoere 
kerel die bewust stil staat bij 

het leven. “Als ik over 
mijn idealen nadenk, 

kan ik zeggen dat ik 
het héél belangrijk 

vind om te probe-
ren méér kansen 
te geven aan an-
deren. Vooral dan 

aan diegenen die 
minder kansen krij-

gen in het leven dan 
ikzelf. Als we alles een 

beetje beter verdelen, 
moet het toch mogelijk 

zijn om iederéén aan een mens-
waardig bestaan te helpen?!”
“Ik werk als verkoper bij de super-
marktketen Colruyt. Als vakbonds-
afgevaardigde tracht ik collega’s te 
helpen. Dat engagement is er niet 
alleen op de werkvloer maar ook 
wanneer we onderhandelen over cao’s 
of vergaderen met onze vakbondsaf-
vaardiging. Beetje bij beetje probeer ik zo, 
samen met anderen, ervoor te zorgen dat 
op zijn minst de mensen in onze onderne-

ming het goed hebben. Ik neem deel aan 
vakbondsbetogingen en ik draag 

ook mijn steentje bij in de jon-
gerenwerking van de vakbond 

LBC-NVK.”
“Verder engageer ik me in de 
politiek. Een andere manier 
om me zoveel mogelijk in 
te zetten voor een betere 

wereld.”
“Gewoon tegen bijna alle 

mensen een goeiedag zeggen 
is ook iets wat ik tracht te doen. 

Je zou ervan verschieten hoeveel 
positieve reacties dat uitlokt!”

 “GEEN VERWIJTEND VINGERTJE, 

 WEL LEKKER ETEN OP TAFEL” 

MYRTHE PEIJNENBORG (32) werkt als 
adviseur bij Rikolto België (ex-Vredeseilan-
den). “Wij willen dat alle Vlaamse lagere en 
middelbare scholen tegen 2021 een gezond 
en duurzaam voedingsbeleid hebben. Dat 
is broodnodig. Nu is 1 op de 5 minderjarigen 
in België te dik.”
“De school is dé plek om kinderen be-
wust te maken van gezond en duurzaam 
voedsel. Goed eten op school draagt bij aan 
betere schoolprestaties, minder 

schooluitval en een 
gezondere leef-

stijl. Kinderen 
zijn ook de 

consumen-
ten van 
morgen. 
Laten we 
werken 
aan een 

eetcultuur 
waarbij er 

respectvol 
wordt omge-

sprongen met eten 
en de mensen die ervoor zorgen.”
“Zelf eet ik al sinds mijn twaalfde geen 
vlees meer. Toen mijn grote zus vegetariër 
werd, wilde ik niet achterblijven.”
“Als ik hierover praat met anderen, ga ik 
niet voortdurend de confrontatie aan. 
Zoiets werkt vaak averechts. Je wordt 
dan al gauw in een ongekruid tofuhoekje 
geduwd. Privé tracht ik vrienden en familie 
te overtuigen door goed voedsel op tafel te 
zetten. Want niets zegt zoveel als een bord 
dampend lekkers. Daar kan geen verwij-
tend vingertje tegenop.”

IDEALEN  DENIS BOUWEN  
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H
oewel er maar 24 
uren in een dag zijn, 
slagen sommigen 

erin om voor of na de werk-
uren iets bij te studeren, 
of om tijdens het studeren 
een extra zakcent te verdie-
nen. Hoe? Planning is alles. 
Studenten en werknemers 
zullen het in de praktijk he-
lemaal anders aanpakken, 
maar weet dat je er niet 
alleen voor staat.

Wie werkt en tegelijk studeert, 
heeft  er zijn of haar persoon-
lijke redenen voor. Sommigen 
zitten met fi nanciële noden, 
anderen mikken op geestelijke 
verrijking of willen ‘gaten’ uit 
het verleden vullen. Wat de 
reden ook is, besef dat er tal van 
oplossingen bestaan om jouw 
persoonlijke doelstellingen te 
bereiken. Voltijds dagonderwijs, 
fl exibele leertrajecten, lessen 
bijwonen, zelfstudie of via een 
Open Universiteit. De mogelijk-
heden zijn er alvast. Door het 

WERKEN ÉN STUDEREN?
Het kan, met een   goed plan!

� ies
31 JAAR, WOONT SAMEN 
MET ZIJN VRIENDIN

• Studeert  sociaal werk, heeft  
geen andere diploma’s.

• Werkt  loopt momenteel 
stage in ontmoetingscentrum 
‘Den Teirling’.

• Financieel  zijn studiebeurs 
is aangevraagd, maar voorlo-
pig nog niet goedgekeurd. Hij 
ontvangt een werkloosheids-
uitkering van 940 euro.

• Zijn verhaal  “Ik studeer bij 
om een diploma te behalen, 
om op termijn in de geeste-
lijke gezondheidszorg te kun-
nen werken. Toen ik werken 
en studeren combineerde, 
had ik nog amper tijd voor 
een sociaal leven. Ook had 
ik veel minder tijd voor mijn 
vriendin. Nu ik voltijds stage 
volg, lukt het al iets beter, 
maar ik ben blij dat ik nog 
geen kinderen heb. In feite 
studeer ik echt graag, dus ik 
ga volledig voor dat diploma 
sociaal werk. De sociocultu-
rele sector is helemaal mijn 
ding.”

WERKEN ÉN STUDEREN?
Het kan, met een   goed plan!
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voordelige studentenstatuut 
kan je zelfs tot 475 uren werken 
per jaar waarbij je een lagere 
bijdrage betaalt aan de sociale 
zekerheid. 
 
 MAXIMAAL RECHTEN EN 

 PENSIOEN OPBOUWEN 

 
Wil je toch maximaal rechten 
opbouwen, ook op het vlak van 
pensioen, dan kies je het beste 
voor een gewoon werknemers-
statuut. Studenten kunnen een 
toelage van de Vlaamse over-

heid aanvragen, en indien nodig 
extra ondersteuning krijgen van 
het OCMW.

Maar ook voor werknemers zijn 
er tal van gunstige steunmaat-
regelen, zoals tijdskrediet of 
betaald educatief verlof. Wie 
weet kom je wel in aanmerking 
voor sociale promotie of kan je 
gebruik maken van een oplei-
dingskrediet of opleidings-
cheques? Wij lieten alvast 3 
jongeren aan het woord.

WERKEN ÉN STUDEREN?
Het kan, met een   goed plan!  TOM VAN AKEN 

Laura
26 JAAR, WOONT SAMEN 
MET HAAR VRIEND

• Studeert  heeft  een diploma ‘leef-
groepenwerking’ en ‘specifi eke 
lerarenopleiding

• Werkt  voltijds, als opvoeder in 
het buitengewoon onderwijs

• Financieel  sinds september 2018 
werkt ze voltijds en verdient ze 
1.700 euro per maand. Haar vriend 
studeert en ontvangt maandelijks 
een uitkering van 850 euro. Ze 
wonen al een aantal jaar samen 
en kwamen vroeger amper rond, 
maar sinds een aantal maanden 
kunnen ze nu ook wat sparen. 

• Haar verhaal  “Ik heb een aantal 
jaren zowat 7 dagen op 7 gewerkt, 
om de eindjes aan elkaar te 
kunnen knopen. De combinatie 
van mijn studies en mijn werk ging 
niet vanzelf, integendeel. Heel 
lang werkte ik elk weekend en in 
elke schoolvakantie. Mijn vriend 
en ik moesten elkaar continu 
fi nancieel ondersteunen om rond 
te komen. Het belangrijkste voor 
mij en voor ons is dat ik nu een 
goed en vast maandinkomen heb, 
waardoor onze fi nanciële zorgen 
weg zijn.”

Kelly
32 JAAR, WOONT SAMEN 
MET CARO

• Studeert  combineerde in 2012 een 
job als verpleegkundige met de mas-
teropleiding verpleeg- en vroedkun-
de. Combineerde in 2015 een job als 
hoofdverpleegkundige met een 1-jari-
ge omscholing naar verpleegkundige.

• Werkt  als zelfstandig verpleegkundi-
ge

• Financieel  ze heeft  nooit echt 
fi nanciële problemen gehad, omdat 
ze haar studies steeds combineerde 
met een vaste job. Uiteraard vergt de 
combinatie werken en studeren veel 
van je tijd, en van die van je partner. 
“Maar mijn partner heeft  me altijd 
gesteund.”

• Haar verhaal  “Als ik nu terugkijk 
op mijn combinatie van werken en 
studeren, ben ik trots op mezelf. Ik 
had nooit gedacht dat ik het zou vol-
houden, maar het is me gelukt. Ik ga 
niet zeggen dat het altijd rozengeur 
en maneschijn is geweest, want je 
sociaal leven (vooral als je een part-
ner hebt) krijgt een fl inke deuk. Een 
goeie raad: planning is alles! Alleen 
zo creëer je de nodige ruimte om te 
ontspannen met mensen die je graag 
hebt.”

voordelige studentenstatuut 
kan je zelfs tot 475 uren werken 
per jaar waarbij je een lagere 
bijdrage betaalt aan de sociale 
zekerheid. 

 MAXIMAAL RECHTEN EN 

 PENSIOEN OPBOUWEN 

Wil je toch maximaal rechten 
opbouwen, ook op het vlak van 
pensioen, dan kies je het beste 
voor een gewoon werknemers-
statuut. Studenten kunnen een 
toelage van de Vlaamse over-

heid aanvragen, en indien nodig 
extra ondersteuning krijgen van 
het OCMW.

Maar ook voor werknemers zijn 
er tal van gunstige steunmaat-
regelen, zoals tijdskrediet of 
betaald educatief verlof. Wie 
weet kom je wel in aanmerking 
voor sociale promotie of kan je 
gebruik maken van een oplei-
dingskrediet of opleidings-
cheques? Wij lieten alvast 3 
jongeren aan het woord.

WERKEN ÉN STUDEREN?
Het kan, met een   goed plan!  TOM VAN AKEN 

Laura
26 JAAR, WOONT SAMEN 
MET HAAR VRIEND

• Studeert  heeft  een diploma ‘leef-
groepenwerking’ en ‘specifi eke 
lerarenopleiding

• Werkt  voltijds, als opvoeder in 
het buitengewoon onderwijs

• Financieel  sinds september 2018 
werkt ze voltijds en verdient ze 
1.700 euro per maand. Haar vriend 
studeert en ontvangt maandelijks 
een uitkering van 850 euro. Ze 
wonen al een aantal jaar samen 
en kwamen vroeger amper rond, 
maar sinds een aantal maanden 
kunnen ze nu ook wat sparen. 

• Haar verhaal  “Ik heb een aantal 
jaren zowat 7 dagen op 7 gewerkt, 
om de eindjes aan elkaar te 
kunnen knopen. De combinatie 
van mijn studies en mijn werk ging 
niet vanzelf, integendeel. Heel 
lang werkte ik elk weekend en in 
elke schoolvakantie. Mijn vriend 
en ik moesten elkaar continu 
fi nancieel ondersteunen om rond 
te komen. Het belangrijkste voor 
mij en voor ons is dat ik nu een 
goed en vast maandinkomen heb, 
waardoor onze fi nanciële zorgen 
weg zijn.”

Kelly
32 JAAR, WOONT SAMEN 
MET CARO

• Studeert  combineerde in 2012 een 
job als verpleegkundige met de mas-
teropleiding verpleeg- en vroedkun-
de. Combineerde in 2015 een job als 
hoofdverpleegkundige met een 1-jari-
ge omscholing naar verpleegkundige.

• Werkt  als zelfstandig verpleegkundi-
ge

• Financieel  ze heeft  nooit echt 
fi nanciële problemen gehad, omdat 
ze haar studies steeds combineerde 
met een vaste job. Uiteraard vergt de 
combinatie werken en studeren veel 
van je tijd, en van die van je partner. 
“Maar mijn partner heeft  me altijd 
gesteund.”

• Haar verhaal  “Als ik nu terugkijk 
op mijn combinatie van werken en 
studeren, ben ik trots op mezelf. Ik 
had nooit gedacht dat ik het zou vol-
houden, maar het is me gelukt. Ik ga 
niet zeggen dat het altijd rozengeur 
en maneschijn is geweest, want je 
sociaal leven (vooral als je een part-
ner hebt) krijgt een fl inke deuk. Een 
goeie raad: planning is alles! Alleen 
zo creëer je de nodige ruimte om te 
ontspannen met mensen die je graag 
hebt.”
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A
ls ondernemer kies je 
voor de vrijheid om 
zelf iets op te bouwen. 

Maar er zijn ook risico’s. Heel 
wat ondernemingen houden 
het spijtig genoeg maar enkele 
jaren vol, zo leren de statistie-
ken. Een eigen zaak opzetten 
is niet gemakkelijk. Dikwijls 
worden de obstakels slecht in-
geschat en is de start te weinig 
voorbereid.
Een freelancer richt ook een 
eigen zaak op. Hij vertrekt wel 
eerder van het eigen kunnen. 
Een freelancer wil zijn kennis of 
expertise aanbieden aan onder-
nemingen om specifi eke, vaak 
kortlopende, opdrachten uit te 
voeren. Hij is ook zelfstandige, 
maar verkoopt in essentie voor-
al het eigen werk. Hij is minder 
afh ankelijk van één werkgever, 
maar neemt er wel een fl inke 
dosis onzekerheid bij.

Als werknemer kies je voor 
een sector of organisatie die 
je goed ziet zitten. Je hebt een 
vast inkomen, maar absolute 
zekerheden zijn er natuurlijk 
nooit. Jobs kunnen tijdelijk zijn 
en veranderen of verdwijnen. 
Het inkomen dat aan een job 
vasthangt, kan dus ook onzeker 
zijn. Werknemers maken vaak, 
maar niet altijd, langer deel uit 
van een organisatie. Ze kunnen 
de kans krijgen om door te 
groeien of meer verantwoorde-
lijkheid op te nemen.

 SOCIALE ZEKERHEID 

Zowel werknemers als zelfstan-
digen betalen sociale bijdragen. 
Die dienen om de sociale zeker-
heid – lees: je sociale bescher-
ming – te fi nancieren. Voor heel 
wat moeilijke situaties waar je 
in je werkende leven mee wordt 

geconfronteerd, springt de so-
ciale zekerheid in om de pijn te 
verzachten. Ieder van ons heeft  
die sociale zekerheid nodig: als 
je ziek wordt, je job verliest, tijd 
nodig hebt voor de kinderen of 
een ziek familielid of wanneer 
je aan einde van de loopbaan 
met pensioen gaat. In al die ge-
vallen kan de sociale zekerheid 
je verlies aan inkomen compen-
seren.
Hoe die sociale zekerheid 
is, hangt af van het statuut 
waarvoor je kiest. Niet iedereen 
betaalt hetzelfde en dus krijgt 
niet iedereen hetzelfde terug. 
Over het algemeen is het zo 
dat werknemers meer betalen, 
maar er ook meer voor terug 
krijgen.
Een werknemer oefent zijn 
beroep uit door een arbeidscon-
tract te tekenen en zich zo te 
verbinden aan een werkgever. 

De werknemer en zijn werk-
gever betalen sociale zeker-
heidsbijdragen op het loon. Die 
bijdragen van alle werknemers 
worden solidair samengelegd 
om elkaar te verzekeren voor 
de risico’s waar we vroeg op laat 
allemaal tegenaan lopen.
Zelfstandigen hebben een 
eigen sociaal statuut en zijn 
onderworpen aan een eigen 
sociale zekerheid. In de loop 
van elk kwartaal ontvangt een 
zelfstandige een bericht met de 
sociale bijdragen die hij moet 
betalen. Als zelfstandige is hij 
ook verplicht om zich bij een 
sociaal verzekeringsfonds naar 
keuze aan te sluiten.

 ZIEKTE 

 
Een werknemer betaalt een 
hogere sociale bijdrage maar 
is dan ook breder beschermd 
bij ziekte. Hij behoudt zijn of 
haar loon in de eerste maand 
ziekte. Ook na de eerste maand 
ziekte blijft  het ziekenfonds het 
verlies aan inkomen fi nancieel 
compenseren. Bij een arbeids-
ongeval of beroepsziekte is een 
werknemer goed beschermd. 
Hij kan dan een tussenkomst 
krijgen van de arbeidsonge-
vallenverzekering of het fonds 
voor beroepsziekten.
Bij een zelfstandige is het 
ziekterisico over het algemeen 
veel minder gedekt dan bij een 
werknemer. Een zelfstandige 
heeft  wel de mogelijkheid om 
zich bijkomend te verzekeren, 
maar daar hangt uiteraard 
ook een prijskaartje aan. Een 
zelfstandige krijgt bij ziekte de 
eerste twee weken helemaal 

KIES JE VOOR EEN JOB  IN LOONDIENST
                   OF WORD JE  ZELFSTANDIGE?

Wil je starten met een eigen bedrijfje? Ben je heel dynamisch en voel je de drang om 
zelf iets uit bouwen? Of ben je nog op zoek naar werk en verlang je naar een uitdaging 
in een organisatie of bij een groot privébedrijf? Geloof je in het project van je werkge-
ver en wil je jouw capaciteiten ontwikkelen en verantwoordelijkheid opnemen, binnen 
een team? Afhankelijk van wat je zelf wil, kan het allebei een goede keus zijn. Elk van de 
twee opties heeft pro’s en contra’s.

 TIJS HOSTYN 
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niets. Vanaf de derde week ont-
vangt hij een tussenkomst van 
het ziekenfonds. Een specifi eke 
verzekering voor ongevallen 
bestaat niet. Sommige zelf-
standigen laten zich bijkomend 
verzekeren via een verzekering 
‘gewaarborgd inkomen’.

 FINANCIEEL RISICO 

Een zelfstandige draagt zelf 
alle fi nanciële risico’s. Er is een 
economisch risico: zal er ‘op de 
markt’ genoeg vraag zijn naar 
zijn diensten, producten, pres-
taties? En er is ook een prak-
tisch risico: zullen bijvoorbeeld 
al zijn facturen worden betaald? 
Soms hoopt het helemaal mis 
en gaat de onderneming failliet 
waarvoor de zelfstandige werkt. 
Als een bedrijf failliet gaat of 
sluit, geniet een zelfstandige 
geen enkele voorrang. De kans 
om als freelancer iets te recu-
pereren uit een faillissement is 
in de praktijk vaak klein. Gaat 
de zelfstandige zelf failliet? Dan 
kan mogelijk de faillissements-
verzekering worden aangespro-
ken; die bezorgt de gefailleerde 
zelfstandige maximaal twaalf 
maanden lang een faillisse-
mentsvergoeding .
De werknemer draagt niet zelf 
het risico van de economische 
activiteit. Het ondernemingsri-
sico ligt namelijk bij de onder-
neming die zijn werkgever is. 
Bij een sluiting of faillissement 
krijgt een werknemer prioriteit 
voor andere betalingen. Als er 
te weinig middelen in de onder-
neming overblijven om iets uit 
te betalen, kan hij aanspraak 
maken op een tussenkomst van 

het Fonds Sluiting Onderne-
mingen.
Zowel een werknemer als een 
zelfstandige zullen soms niet 
werken, wat een eff ect kan 
hebben op het inkomen. Een 
zelfstandige heeft  geen betaald 
verlof. Hij heeft  ook geen recht 
op werkloosheidsuitkeringen. 
Wie in loondienst is, heeft  recht 
op betaald verlof. Als hij aan de 
voorwaarden voldoet, kan hij 
ook terugvallen op een werk-
loosheidsuitkering.

 AANSPRAKELIJKHEID 

Een freelancer of onderneming 
kan in vele opzichten aanspra-
kelijk worden gesteld, bijvoor-
beeld wanneer de opdracht 
slecht is uitgevoerd (beroeps-
aansprakelijkheid) of wanneer 
er bij de uitoefening van de 
opdracht schade wordt veroor-

zaakt (burgerlijke aansprake-
lijkheid). Die aansprakelijkheid 
kan ook een punt zijn in het 
contract tussen de freelancer 
en de opdrachtgever.
De aansprakelijkheid van werk-
nemers is wettelijk geregeld. In 
principe is de werkgever aan-
sprakelijk wanneer de werkne-
mer, in dienst van de werkgever, 
schade veroorzaakt. Alleen bij 
opzettelijke fouten of bij zwaar 
wangedrag zal de aansprakelijk-
heid van de werknemer kunnen 
worden ingeroepen.

 KOSTEN EN BELASTINGEN 

De zelfstandige moet zelf de 
gemaakte kosten dragen. Hij 
zorgt ook zelf voor de vooraf-
betaling van zijn belastingen. 
In ruil daarvoor mag hij wel zijn 
beroepskosten – auto, kantoor, 
computer, betaalde sociale bij-

dragen enzovoort – aft rekken. 
Een zelfstandige betaalt sociale 
bijdragen en belastingen op zijn 
belastbaar netto-inkomen, dus 
op wat hij heeft  verdiend min 
zijn kosten.
Bij werknemers draagt vooral 
de werkgever de kosten en 
lasten. De werkgever zorgt 
ook voor de voorafstorting van 
belastingen. Een werknemer 
kan dan ook in veel mindere 
mate kosten inbrengen. De 
meeste werknemers trekken 
hun kosten forfaitair af, wat 
veel minder ruim is dan wat 
voor een zelfstandige meestal 
mogelijk is.

KIES JE VOOR EEN JOB  IN LOONDIENST
                   OF WORD JE  ZELFSTANDIGE?

Elke optie
heeft pro’s
en contra’s

“Als werknemer kies je voor een 
sector of organisatie die je goed 

ziet zitten. Je hebt een vast inkomen, 
maar absolute zekerheden zijn er 

natuurlijk nooit.
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“DE GROTE SOLIDARITEIT 
ONDER DE MENSEN IN 
PERU HEEFT EEN DIEPE 
INDRUK NAGELATEN”
Maatschappelijk werker Joeri vindt nieuw perspectief bij �poorwegen

Joeri Ryckaseys (29) studeerde 
ooit maatschappelijk werk 
maar heeft  nu een job met veel 
afwisseling bij de spoorwegen. 
Hij heeft  zijn hart verloren aan 
de jacht op fossielen, de natuur, 
de Egyptische cultuur. En aan 
zijn lieft allige vrouw Jolien na-
tuurlijk. Een stage in Peru liep 
een diepe indruk op hem na. 
“Het leven in Peru is een stuk 
minder zeker”, weet Joeri. “Dat 
verklaart wellicht mee waarom 
Peruvianen zo goed beseff en 
dat ze de ander nodig hebben.”
 
Joeri, in 2013 heb je een aantal 
maanden �tage gedaan in het 
Latijns-Amerikaanse land 
Peru. Vanwaar die keuze?
Joeri Ryckaseys: “Toen ik 
mijn studies sociaal werk aan 
het doen was, liep ik stage bij 
het OCMW in Oostende. Maar 
die stage lag me niet zo. In mijn 
derde jaar kreeg ik de kans om 
stage te lopen in het buiten-
land, en dan nog wel in Peru! 
Het Peruviaanse netwerk Otra 
Cosa bood me die kans. Otra 
Cosa doet aan opbouwwerk 

op diverse plekken in Peru: dat 
gaat van het begeleiden van de-
linquente jongeren en werken 
in sloppenwijken tot het geven 
van surfl essen en meewerken 
in een dierenasiel. Mijn verblijf 
in Peru stelde me in staat om 
kennis te maken met de oude 
en moderne cultuur van het 
land, een droom die werkelijk-
heid werd.”
“In Peru werd ik geraakt door 
de grote solidariteit onder de 
mensen. Ze hebben niks maar 
staan altijd klaar voor anderen. 
In zo’n land ga je snel de luxe en 
het comfort van België relative-
ren. Je smartphone of internet 
betekenen daar veel minder, 
want geregeld is er toch geen 
stroom. Je moet ook alles op 
de plaatselijke markt kopen en 
de meeste levensmiddelen kan 
je niet lang bewaren. Gevolg: 
je denkt goed na wat je wel of 
niet nodig hebt. Iets typisch 
Belgisch als chocolade is daar 
eerder een luxeartikel.”
“Tijdens mijn buitenlandse 
stage was ik voor een keer de 
vreemdeling. Ik moest me daar 

inburgeren. Mijn gewoonten 
waren voor de Peruvianen soms 
best bizar. Ik herinner me hoe ik 
daar een meisje aansprak met 
‘mevrouw’, maar dat wordt daar 
aangevoeld als een belediging. 
België wordt mettertijd steeds 
diverser: door mijn verblijf in 
Peru sta ik meer stil bij de vraag 
hoe ik overkom bij medemen-
sen met andere roots. Ik pro-
beer intercultureler te denken 
dan ik vroeger deed. We mogen 
best wat bescheidener worden 
op dat vlak.”

 VEEL MINDER 

 GESTRESSEERD 

 
Vertel ’s wat meer over de 
verschillen tussen Belgen en 
Peruvianen?
Joeri: “De doorsnee Peruviaan 
is veel minder gestresseerd dan 
de gemiddelde Belg. Lukt iets 
vandaag niet? Dan gebeurt het 
morgen wel. Peruvianen kun-
nen het ook veel beter aan als 
er iets misgaat, als de bus niet 
opdaagt of als de weg versperd 
is. Het zijn geen zageventen, 

tenzij misschien als ze zat zijn 
(lacht). Op tijd komen is niet 
hun sterkste punt. Maar ze zijn 
wel enorm hulpvaardig: als je 
daar autopanne hebt, schieten 
ze meteen ter hulp. Hier zullen 
mensen eerder sceptisch toekij-
ken of andermans pech fi lmen 
met hun smartphone.”
“Het leven in Peru is een stuk 
minder zeker, en dat verklaart 
wellicht mee waarom ze zo 
goed beseff en dat ze de ander 
nodig hebben. Ik heb ook erva-
ren dat Peruvianen genereuze 
mensen zijn: als ze horen dat je 
naar hun land bent gekomen 
om te helpen, waarderen ze 
dat enorm. Soms moet je dan 
bijvoorbeeld minder betalen in 
een plaatselijk eethuis.”
“In sommige sloppenwijken in 
Peru is het wel uitkijken gebla-
zen. Daar kan je beter niet gaan 
rondlopen als gringo, want dan 
riskeer je verwensingen naar 
je hoofd te krijgen geslingerd 
of te worden uitgedaagd. Soms 
opereren er ook bendes. Geen 
wonder, met de diepe armoede 
daar. Positief is dat je snel ‘fami-

 DENIS BOUWEN 

opdaagt of als de weg versperd 
zageventen, 

zen. Daar kan je beter niet gaan 
, want dan 

riskeer je verwensingen naar 
je hoofd te krijgen geslingerd 
of te worden uitgedaagd. Soms 
opereren er ook bendes. Geen 
wonder, met de diepe armoede 
daar. Positief is dat je snel ‘fami-
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lie bent’ als je het vertrouwen 
van een Peruviaan kan winnen.”
“Aan mensen die ook naar Peru 
willen reizen zou ik aanraden 
om zich niet te laten afschrik-
ken door wat reisgidsen vertel-
len. Babbel gewoon met de lo-
kale mensen en luister naar wat 
zij aan- of afraden. Blijf weg uit 
grote hotelketens en ga logeren 
in een simpel pensionnetje.”
 
Je bent afgestudeerd als 
maatschappelijk werker. 
Wat heeft je bewogen om die 
opleiding te volgen?
Joeri: “Werken met mensen 
heeft  me altijd al aangetrokken. 
Als jonge knaap heb ik even 
overwogen om egyptologie te 
studeren aan de universiteit, 
maar dat leek me te hoog 
gegrepen. Het werd iets prakti-
scher, de opleiding maatschap-
pelijk werk aan de hogeschool 
Howest in Brugge, een studie 
van vier jaar. Daar leerde ik 
trouwens mijn vriendin Jolien 
kennen, met wie ik op 24 au-
gustus 2018 ben getrouwd!”
“In de opleiding maatschappe-
lijk werk leer je omgaan met 
allerlei soorten mensen: armen 
en rijken, daklozen, drugsver-
slaafden, noem maar op. De 
opleiding heeft  me ook sterk 
gevormd op maatschappelijk 
en politiek vlak: ik hecht groot 
belang aan samenwerken en 
hou van mens, dier en planeet.”
 
 VLUCHTELINGEN 

 
Je hebt bij de organisaties Sa-
men Divers en Refugee Assist 
gewerkt met vluchtelingen en 
mensen zonder papieren. Een 
bron van interessante ervarin-
gen maar ook van frustraties of 
ontgoochelingen wellicht?
Joeri: “In één van die jobs 
werkte ik met niet-begeleide 
minderjarige asielzoekers, jon-
gens uit Afghanistan. Die ble-
ken niet altijd vlotjes gezag te 
aanvaarden. Maar ergens was 
dat ook  begrijpelijk: ze waren 
aan het puberen en zaten nu 
niet bepaald in een comfortabe-
le situatie. Die jongens hadden 
traumatische ervaringen achter 
de rug. Ze respecteerden de 
begeleiders wel maar konden 
niet goed weg met hun gevoe-
lens en dat maakte hen rebels 

en opstandig. Maar er zaten ook 
jonge gasten tussen die enorm 
snakten naar genegenheid, 
voortdurend knuff els wilden en 
van alles kwamen vragen om 
maar contact te hebben.”
“Sommige van die jongeren 
hielden vast aan conserva-
tieve ideeën uit hun land van 
oorsprong: een vrouw mag 
niet werken, holebi’s zijn een 
probleem, atheïsme begrijpen 
ze niet. Een vrouw even veel 
respecteren als een man is niet 
altijd vanzelfsprekend. Maar ik 
heb er ook gekend die enorm 
begonnen te verwesteren. Het 
kan dus wél.”
“Of dat werk met die jonge 
vluchtelingen mijn kijk heeft  
veranderd? Eigenlijk wel. 
Uiteindelijk zijn zij ook maar 
mensen die dromen van een 
veilig leven en een toekomst. 
En natuurlijk zijn dat geluk-
zoekers: zoeken wij dan niet 
allemaal ons geluk in het leven? 
Ze proberen gewoon iets van 
hun leven te maken.”
“Vriendschappen heb ik bewust 
niet gesloten met die jongeren. 
Mijn werk met hen was geba-
seerd op een tijdelijk arbeids-
contract en ik wilde me dan ook 
niet te veel aan hen hechten. Ik 
zag die kerels graag maar wilde 
hen en mezelf nodeloos ver-
driet besparen: ik wist namelijk 
dat ik er toch niet zou kunnen 

blijven. Met sommige van hen 
heb ik nog altijd contact via 
facebook.”
 
 BIJ HET OCMW 

 
Je bent ook maatschappelijk as-
sistent geweest bij de Ocmw’s in 
Oostende en Knokke?
Joeri: “Het werk daar was 
uitdagend maar allesbehal-
ve gemakkelijk! In Oostende 
werkte ik veel met daklozen, 
soms mensen die ook aan de 
drugs zaten. Na enkele gevallen 
van agressie ben ik gestopt met 
die job. Het was te zwaar, en de 
stad Oostende leek me ook niet 
zo gemotiveerd om deze groep 
uit de miserie te helpen.”
“In Knokke had ik een functie 
op de dienst leefl oon. Maar ik 
ben een te verstrooide profes-
sor om voortdurend bezig te 
zijn met ingewikkelde dossiers. 
Ik ben ook te empathisch, en 
daar kunnen cliënten soms mis-
bruik van maken. Maar opgelet: 
er zijn cliënten die profi teren 
van het OCMW maar dat zijn er 
niet veel! Dan praten we echt 
over een kleine minderheid.”
“Het systeem op zich zit niet 
eerlijk in elkaar. In de rijke ge-
meente Knokke kon het OCMW 
veel extra’s aanbieden die in 
Oostende ondenkbaar waren. 
Zelfs onder mensen met een 
leefl oon wordt dus de ongelijk-

heid georganiseerd. In Knokke 
heb je iets als de aanvullende 
bijstand, in Oostende bestaat 
dat niet. Het systeem werkt on-
gelijkheid in de hand omdat de 
ene gemeente meer inspannin-
gen kan doen dan de andere.”

 BIJ DE SPOORWEGEN 

 
Tegenwoordig doe je iets heel 
anders. Je bent nu ‘eerste as-
sistent klanten’ bij de Nmbs, de 
spoorwegen dus?
Joeri: “Het werk dat ik nu doe 
is heel breed op te vatten. Ik 
vertel aan reizigers hoe ze op 
hun bestemming kunnen gera-
ken. Soms moet ik klanten met 
een beperking in het station 
begeleiden. Als er iemand een 
wanhoopsdaad begaat en voor 
een trein springt, moet ik hel-
pen om de reizigers uit de trein 
te evacueren. We voeren drink-
water aan als een trein ergens 
lang moet stilstaan. En ook het 
uithangen van de uurregelingen 
van de treinen hoort bij mijn 
takenpakket.”
“Mijn werk is dus erg gevari-
eerd en geeft  ook de kans om 
veel sociaal contact te hebben. 
Ik kan nog altijd veel dingen 
gebruiken die ik opstak tijdens 
mijn opleiding maatschappelijk 
werk. Ook bij de spoorwegen 
kan het soms druk zijn, zeker 
in de zomer. Maar die drukte 

“DE GROTE SOLIDARITEIT 
ONDER DE MENSEN IN 
PERU HEEFT EEN DIEPE 
INDRUK NAGELATEN”
Maatschappelijk werker Joeri vindt nieuw perspectief bij �poorwegen
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gen maar ook van frustraties of 
ontgoochelingen wellicht?

“In één van die jobs 
werkte ik met niet-begeleide 
minderjarige asielzoekers, jon-
gens uit Afghanistan. Die ble-
ken niet altijd vlotjes gezag te 
aanvaarden. Maar ergens was 
dat ook  begrijpelijk: ze waren 
aan het puberen en zaten nu 
niet bepaald in een comfortabe-
le situatie. Die jongens hadden 
traumatische ervaringen achter 
de rug. Ze respecteerden de 
begeleiders wel maar konden 
niet goed weg met hun gevoe-
lens en dat maakte hen rebels 

meente Knokke kon het OCMW 
veel extra’s aanbieden die in 
Oostende ondenkbaar waren. 
Zelfs onder mensen met een 
leefl oon wordt dus de ongelijk-

uithangen van de uurregelingen 
van de treinen hoort bij mijn 

“Mijn werk is dus erg gevari-
eerd en geeft  ook de kans om 
veel sociaal contact te hebben. 
Ik kan nog altijd veel dingen 
gebruiken die ik opstak tijdens 
mijn opleiding maatschappelijk 
werk. Ook bij de spoorwegen 
kan het soms druk zijn, zeker 
in de zomer. Maar die drukte 
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 PIETER LIAGRE 

verdraag ik beter dan de zware 
werkdruk in de sociale sector. Ik 
doe mijn huidige job veel liever 
dan fi nanciële dossiers opstel-
len of berekeningen maken.”
“Toegegeven, soms worden we 
in ons werk geconfronteerd met 
agressieve reizigers. Zelf heb ik 
tot nu toe gelukkig alleen maar 
verbale agressie meegemaakt. 
Als een trein niet kan rijden, 
zijn wij vaak het pispaaltje voor 
sommige reizigers.”
“Aan anderen kan ik zeker 
aanbevelen om voor een baan 
als de mijne te solliciteren. Hou 
je van sociale contacten en af-
wisseling? Dan is deze job erg de 
moeite. Je moet wel heel fl exibel 
zijn en in ploegen willen werken. 
Maar er zijn ook doorgroeimo-
gelijkheden. Ik zou het best zien 
zitten om ooit onderstations-
chef te worden, een functie met 
meer verantwoordelijkheid. 
Werken als treinbegeleider zou 
ik liever niet doen. De collega’s 
die dat werk doen, krijgen te veel 
af te rekenen met agressie, en 
soms wordt dat ook fysiek.”
 
 NATUURGIDS 

 
Opvallend zijn ook je hobby’s en 
passies. Je bent natuurgids bij 
het Marien Ecologisch Cen-
trum in Oostende, actief bij het 
Noordzeeaquarium en geboeid 
door alles wat met de Egyptische 
cultuur te maken heeft?
Joeri: “Toen ik nog een tiener 
was, namen mijn ouders me 
vaak mee naar musea en mo-
numenten. In die jaren raakte 
ik gefascineerd door fossielen, 
dinosaurussen en ook Egypte. 
Mijn vader leerde me beter 
kijken naar de natuur, en dat is 
blijven plakken. Nog altijd ga ik 
naar fossielen zoeken, op het 
strand aan de kust of in steen-
groeves in de Ardennen. Dat is 
een bezigheid die voor mij heel 
ontspannend is.”
“Het Marien Ecologisch Cen-
trum doet aan natuureducatie. 
Daar brengen ze kinderen en 
volwassenen in contact met de 
natuur aan de Belgische kust. 
Ik ben één van de natuurgid-
sen die daar op stap gaat met 
groepen. Heel wat scholen 
vinden die groepswandelingen 
geweldig. We krijgen bijvoor-
beeld veel klassen uit Franstali-

ge scholen over de vloer.”
“Het Noordzeeaquarium is een 
vzw die uitsluitend met vrijwil-
ligers werkt. In ons aquarium 
zwemmen alleen vissen die we 
krijgen van onze vissers. Alle-
maal vissen die de Noordzee als 
biotoop hebben. Bij het Noord-
zeeaquarium schrijf ik artikelen 
voor hun magazine.”
“Een andere grote passie is 
alles wat met Egypte te maken 
heeft . Ik was er drie keer op 
vakantie met mijn ouders en we 
zagen er tempels, piramides, 
het graf van Toetanchamon. 
Ook de moderne cultuur van 

Egypte vind ik de moeite. Ik zou 
wat graag opnieuw naar Egypte 
reizen maar mijn budget is nu 
wat aan de krappe kant. Als ik 
er naartoe ga, stippel ik wel zelf 
een route uit, zonder een reis-
bureau aan te spreken. Ik zou 
dolgraag historisch belangrijke 
ruïnes bezoeken die het massa-
toerisme links laat liggen.”
“In mijn thuisstad Oostende 
heb ik een Egyptische vriend 
die zich sterk inzet voor de 
mensenrechten in zijn land van 
herkomst. Samen hebben we 
ooit een feitelijke vereniging 
opgericht, EgyBelg. Die wil de 
banden tussen beide landen 
aanhalen en ook focussen op 
mensenrechten- en opbouw-
projecten in Egypte.”
 
Zit er ook een festivalbeest in 
Joeri Ryckaseys?
Joeri: “Ik ben zeker een festi-
valbeest geweest. De sfeer op 
muziekfestivals is heel bijzon-
der en kameraadschappelijk. 
Vooral Graspop (Dessel) kon ik 
enorm smaken. Ooit ben ik zelfs 

naar een festival in het Duitse 
Wacken getrokken, het mekka 
voor liefh ebbers van metal-mu-
ziek zoals ik. Maar denk nu niet 
dat ik gevaarlijk ben of zo, laat 
je niet afschrikken door mijn 
muzikale voorkeur (lacht). Nu 
heb ik geen tijd meer om naar 
festivals te gaan, het is trou-
wens een hobby die wel wat 
geld kost. Ik zou wel nog een 
keer het Alcatraz-festival in 
Kortrijk willen zien, dat is iets 
dichter bij huis. Gelukkig kan 
mijn vrouw, Jolien, mijn muzika-
le smaak verdragen.”
 

 IN DE POLITIEK 

 
Heel wat jongeren houden 
niet zo van politiek of �taan er 
onverschillig tegenover. Maar jij 
engageert je wel in de politiek?
Joeri: “Klopt. De Oostendse af-
deling van Groen vroeg me om 
bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van 14 oktober 2018 op 
hun lijst te staan. Ze wisten dat 
ik veel lees over maatschappe-
lijke thema’s en ik had al langer 
voeling met hun ideeën. Groen 
zag wel iets in mijn sociaal 
engagement en mijn liefde voor 
de natuur. Na drie telefoontjes 
ging ik voor de bijl en aanvaard-
de ik om kandidaat te zijn.”
“Bij Jong Groen was ik al 
bevriend met de voorzitster, 
Belinda Torres Leclercq. Zij 
hielp me ooit toen ik stage deed 
in Peru. Bij de jongerenpoot van 
Groen werkte ik mee aan diver-
se projecten. Meedraaien in een 
jongerenpartij is overigens een 
plezante manier om politiek 
te bedrijven. Zo voerden we 
in Oostende op een ludieke 

manier actie voor een beter 
openbaar vervoer zodat jonge-
ren ook in de latere uren naar 
de cinema kunnen. De nationa-
le politiek kan jongeren soms 
afschrikken, maar op lokaal 
niveau gaat het er gelukkig niet 
altijd zo hard en fel aan toe.”
“Ik kan het jongeren aanraden 
om bij een jongerenafdeling 
van een politieke partij aan 
te sluiten. Het gaat er veel 
informeler aan toe en er wordt 
gewerkt met wat de jongeren 
zelf aanbrengen.”
 
 LIEFDE VOOR OOSTENDE 

 
Ons Recht: Oostende ken je als 
je broekzak. Wat maakt voor jou 
Oostende tot the place to be?
Joeri: “Soms wordt Oostende 
afgeschilderd als het ‘Chicago 
aan de kust’, maar dat is fl ink 
overdreven. Het is ook een stad 
met prachtige kanten en met 
een hele mooie, boeiende ge-
schiedenis. In de 17de eeuw was 
Oostende een belangrijke ha-
ven in Europa en kwam er volk 
van overal handel drijven. Anno 
2018 is het nog altijd een stad 
met een grote etnisch-culturele 
diversiteit. Er zijn problemen 
met werkloosheid en armoede 
maar het blijft  een boeiende 
stad om in te leven.”
 
Wat zou jij veranderen in Oos-
tende als je er burgemeester zou 
mogen zijn?
Joeri: “Waar zal ik beginnen? Ik 
zou meer investeren in betaal-
baar wonen. De plaatselijke 
handel stimuleren, want dat 
kan extra jobs creëren. Meer 
toezicht op het strand laten 
uitoefenen om vervuiling te 
voorkomen. Ik zou ook het 
zand op het strand anders laten 
beheren, want nu rijden ze daar 
met machines rond en dat is 
kwalijk voor de duinvorming. 
Duinen zijn een natuurlijke 
bescherming voor de kustlijn.”
“De stad zou ook zorgvuldiger 
moeten omgaan met haar 
geschiedenis en haar erfgoed. 
En mijn liefde voor mens, dier 
en natuur zou ik ook naar de 
politiek vertalen, bijvoorbeeld 
door van de Oosteroever een 
reservaat te maken waar grote 
publieksevenementen worden 
geweerd.”
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1
Jongeren vinden 
vakbonden niet 
meer nodig
Uit internationale stu-
dies blijkt dat jongeren 
vaker dan ouderen vin-
den dat vakbonden be-
langrijk zijn. Ongeveer 
80% van de jongeren 
zegt dat sterke vakbon-
den noodzakelijk zijn 
om arbeidsvoorwaarden 
en lonen te bescher-
men. Recentere Belgi-
sche cijfers bevestigen 
dit. Over de jaren heen 
stijgt het aandeel van de 
werkende bevolking dat 
vertrouwen heeft  in vak-
bonden, en dan vooral 
bij jongere werknemers. 
Het vertrouwen van jon-
geren in vakbonden ligt 
in peilingen trouwens 
steevast hoger dan 
dat in, onder andere, 
politieke partijen en 
multinationals. 

2
Almaar minder 
jongeren wor-
den lid van de 
vakbond
Een blik op die cijfers 
toont inderdaad aan 
dat jongeren minder 
vaak lid zijn van een 
vakbond. Maar opval-
lend, in vergelijking met 
onze buurlanden scoort 
België hier beduidend 
beter. Terwijl er in de 
buurlanden op het vlak 
van lidmaatschap echt 
sprake is van een kloof 
tussen jongeren en 
ouderen, is er in België 
eerder sprake van een 
gracht. Het percentage 
van de werknemers dat 
lid is van een vakbond 
noemen we de syndica-
lisatiegraad.  Net zoals 
in alle ons omringende 
landen ligt die syndica-
lisatiegraad bij ons lager 
onder jongeren. Maar 
in tegenstelling tot de 
buurlanden doet er zich 
in België geen daling 
van het aantal aange-
sloten jongeren voor.

3
Jongeren kun-
nen zich niet 
vinden in wat 
vakbonden 
voorstaan
“Jongeren zien vak-
bonden als clubs voor 
oude mannen.” Zulke 
uitspraken doen ver-
moeden dat jongeren 
het niet eens zijn met 
de standpunten van 
vakbonden. Maar uit 
onderzoek blijkt dat 
jongeren zich juist wel 
goed kunnen vinden 
in de ideologische lijn 
van vakbonden. Wel 
is het zo dat jongeren 
die lid worden van een 
vakbond dit vaker doen 
voor de dienstverlening; 
bijvoorbeeld om juridi-
sche hulp te vragen of 
om een uitkering te re-
gelen. Het ideologische 
verhaal speelt voor jon-
geren een minder grote 
rol. Dat komt omdat 
leden pas na de start 
van hun lidmaatschap 
kennismaken met het 
inhoudelijke verhaal. 
Zo’n ‘socialisatieproces’ 
neemt tijd. Maar tegen 
die tijd zijn jongeren 
natuurlijk geen jonge-
ren meer.

4
Jongeren heb-
ben minder baat 
bij vakbonden
Soms wordt beweerd 
dat jongeren minder 
baat hebben bij wat vak-
bonden doen als gevolg 
van de jobs die ze uit-
oefenen. Het klopt dat 
jongeren minder vaak 
werken in de sectoren 
waarin vakbonden tradi-
tioneel hun machtsba-
sis hebben. Maar het 
is evenzeer waar dat 
jongeren vaker werken 
in sectoren met povere 
loon- en arbeidsvoor-
waarden, vaker werken 
in fl exibele statuten 
en minder dikwijls een 
contract van onbe-
paalde duur hebben. 
Hierdoor ondervinden 
jongeren vaker ‘kleine’ 
moeilijkheden op de 
arbeidsmarkt en voelen 
ze zich vaak uitermate 
aangesproken door de 
dienstverlening van de 
vakbond.  

5
Lid zijn van de 
vakbond kost te 
veel geld
Dat klopt niet. Alle Bel-
gische vakbonden bie-
den goedkope lidmaat-
schapsformules aan. Zo 
heeft  het ACV een gratis 
Enter-lidmaatschap 
voor jongeren onder 
25 jaar en een star-
terskorting voor jonge 
werknemers in de vorm 
van het GO-lidmaat-
schap. Verder krijgen 
veel werknemers ook 
een vakbondspremie, 
waarmee het betaalde 
lidgeld voor een groot 
deel op de werkgever 
wordt verhaald.

over jongeren en vakbonden

 PIETER LIAGRE 5 MISVERSTANDEN
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De overstap maken van studeren naar werken doe je niet 
in 1, 2, 3. Het vergt behoorlijk wat inspanningen om een 
broodwinning te vinden en te zoeken.

Kies je lukraak voor de eerste 
de beste kans die zich aanbiedt, 
of wil je je studie laten lonen? 
Vasthouden aan je diploma kan 
betekenen dat je in hetzelfde 
domein wil werken of dat je wil 
worden betaald op basis van 
je diploma. Vasthouden aan je 
diploma betekent ook dat je 
pas genoegen neemt met een 
job als dat diploma naar waarde 
wordt geschat.

Maar dat is soms wel makkelij-
ker gezegd dan gedaan. Zeker 
met een arbeidsmarkt waar de 
concurrentie heel groot is.

Niet alleen de concurrentie 
speelt een rol, maar ook de 
tijd. Hoeveel tijd heb je? Hoe 
lang kun je het je veroorloven 
om naar een job uit te kijken? 
Studenten die meer fi nanciële 
ondersteuning krijgen van hun 
ouders zullen waarschijnlijk 
langer hun droomjob kunnen 
najagen. Zij die zo vlug mogelijk 
fi nancieel onafh ankelijk willen 
worden, zullen rapper een baan 
aanvaarden die buiten hun 
studiedomein ligt of slechter 
betaald is.

Enkele interessante cijfers 
van de federale overheids-
dienst Economie :
• Vandaag studeren steeds 

meer jongeren af op de 
leeft ijd van 23-24 jaar. De 

gemiddelde leeft ijd voor een 
vast contract ligt bovendien 
pas op 26-27 jaar.

• 21,2 % van de jongeren 
tussen 18 en 24 jaar loopt 
het risico om in armoede te 
belanden.

• Bijna 1 op de 3 jongeren tus-
sen 18 en 24 jaar werkt met 
een tijdelijk contract en 1/3 
van alle contracten is deel-
tijds (10% interim en 20% 
contract bepaalde duur).

Een precair arbeidscontract 
resulteert maar zelden in een 
stabiele inkomenssituatie zodat 
sommige jongeren gewoon niet 
kunnen sparen, lenen, dromen.

Zolang jongeren geen stabiele 
job met een leefb aar loon aan 
de haak slaan, zijn ze dikwijls 
genoodzaakt om thuis te blijven 
wonen. In België woont 1 op de 
4 jongeren tussen 18 en 34 jaar 
nog bij de ouders.

 CLAUDIA 

Claudia (27) vindt dat mensen 
zich te veel focussen op hun 
diploma. Ze vindt dat jongeren 
zich niet moeten generen als 
ze niet werken overeenkomstig 
hun diploma. “Het is een beetje 
te vergelijken met uitspraken 
die erop neer komen dat TSO 
minder is dan ASO. Dat is 
natuurlijk niet minder, het gaat 

gewoon om andere vaardighe-
den.”

“Als je niet meteen werk vindt, 
wil dat niet per se zeggen dat 
je moet downgraden. Je moet 
vooral doen wat je graag doet. 
Voor sommigen kan het lijken 
alsof ik zelf naar beneden 
ben gezakt. Ik behaalde een 
masterdiploma, maar ik wist 
dat ik graag in een laboratorium 
werk; dus ben ik gewoon op 
zoek gegaan naar labowerk. 
Iedereen zei altijd: ‘Hoe kan dat 
nu? Je hebt een master, waarom 
kom je nu labowerk doen?’. Mijn 
antwoord is dan: ‘Wel, omdat ik 
dat gewoon plezant vind.’ Voor 
labowerk heb je geen master 
nodig, maar wat maakt dat uit? 
Ik ben gelukkig met mijn werk.”

“Een vriendin van mij vond al 
een jaar geen werk en toen 
moest ze van de VDAB iets 
doen om te bewijzen dat ze 
werk wilde vinden. Ze is dan 
tijdelijk in een kledingzaak gaan 
werken, gewoon om geld te 
verdienen en ook om te tonen 
dat ze wel degelijk wil werken. 
Een half jaar later heeft  ze uit-
eindelijk ander werk gevonden 
met haar diploma. Het duurde 
gewoon lang. Ze heeft  die job 
niet gevonden dankzij haar 
winkelervaring. Werken als win-
kelbediende heeft  ze gewoon 
gedaan om centen te hebben. 
Overigens, als je een jaar lang 
niet hebt gewerkt, kan het 
lastig zijn om dat uit te leggen 
bij een sollicitatie.”

 DIETER 

Dieter (29) vindt niet dat 
mensen moeten downgra-
den. Je doet iets wat je 
echt wil doen of zoekt 
iets beters, maar 
niet downgraden. 
“Eerlijk gezegd, 
mij zal je geen 
vuilnis zien opha-
len omdat ik geen 
job vind volgens 
mijn diploma. 
Ik heb een half 
jaar lang moeten 
zoeken, maar dan 
heb ik wel iets ge-
vonden dat binnen 
mijn domein ligt.”

 LISLEY 

Lisley (31): “Iets 
onder je diploma 
aanvaarden vind 
ik wel prima als het 
dient om je studies 
te betalen. Want je 
hebt die job nu eemaal 
nodig om aan inkomsten te 
geraken. Mijn mening is dat je 
tijdelijk misschien wel een baan 
kan accepteren die je minder 
graag doet, in afwachting van 
iets waar je meer voldoening 
uit haalt.”

FOCUSSEN 
OP JE DIPLOMA 
OF DE LAT 
MINDER HOOG 
LEGGEN?

 SOFIE OSTYN 

� oomjob najagen lukt beter 
met �teun van je ouders
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Nogal wat scholieren die 
in het laatste jaar van de 
middelbare school zitten, 
worstelen met de vraag 
of ze al dan niet moeten 
voort studeren. Een aantal 
van hen kiest resoluut voor 
het beroepsleven maar 
steeds meer jongeren 
besluiten om een opleiding 
te volgen aan een hoge-
school of universiteit. De 
evolutie van onze maat-
schappij richting kennis- 
en diensteneconomie is 
daar uiteraard niet vreemd 
aan.

Belangrijk bij het maken van 
een keuze is dat er eigenlijk 
geen juiste of verkeerde keuze 
bestaat. Het moet vooral gaan 
om een keuze die je zelf maakt, 
niet om een keuze die anderen 
of de maatschappij je opleggen. 
Wat zijn je interesses? Wat zijn 
je vaardigheden of competen-
ties? Wat sluit het best aan bij je 
persoonlijkheid? Welke richting 
wil je eigenlijk uit met je leven 
en je loopbaan? Laat je voor-
al daardoor leiden als je een 
beslissing neemt!

We leggen even ons oor te 
luisteren bij twee jongeren die 

de keuzes moesten maken. Ze 
maakten verschillende keuzes 
maar hebben nog geen minuut 
spijt gehad van hun beslissing.

 SISKA 

Siska (20) besloot om na het 
secundair onderwijs arabistiek 
en islamkunde te gaan stude-
ren aan de Universiteit Gent. “In 
België wonen heel wat men-
sen met roots in de Arabische 
wereld. Europa grenst ook aan 
Noord-Afrika en het Mid-
den-Oosten. Het is een wereld 

waar ik niet veel van afwist”, 
vertelt ze. “Taal en cultuur han-
gen nauw samen. Via de studie 
arabistiek wil ik beter begrijpen 
wat er zich allemaal afspeelt in 
die wereld.”  

Voor Siska is de universiteit 
al een verrijkende ervaring 
geweest. “Ik heb ondertussen 
heel wat mensen met heel 
uiteenlopende achtergron-

den leren kennen. Uiteraard 
spreken ook de studentikoze 
activiteiten me aan, daar wil 
ik geen geheim van maken 
(schaterlacht).”

 VERKOPER 

Benjamin (22) kon als kind 
niet echt stilzitten op de 
schoolbanken. Verder stu-
deren leek dan ook niks voor 
hem. Daarom koos hij resoluut 
voor een carrière als verkoper. 
“Mijn leerkrachten zeiden me 
vroeger al dat ik het goed kon 
uitleggen”, lacht hij. “Nu werk 
ik als accountmanager voor 
een groothandel in hoogkwali-
tatieve dierenvoeding.”  

“Mijn job geeft  me de kans om 
zelf mijn centjes te verdienen 
en om op eigen benen te kun-
nen staan. Ik maak graag verre 
reizen met mijn vriendin en dat 
is toch iets aangenamer met 
een groter budget. Mijn colle-
ga’s zijn trouwens echt super. Zo 
is het de wekelijkse traditie om 
vrijdag na het werk nog een pint 
te gaan pakken.” 

VOORT
STUDEREN

OF NIET
BENJAMIN EN SISKA 

VERTELLEN OVER HUN WEG

Juiste of verkeerde keuze
bestaat niet

“Mijn job geeft me de kans 
om op eigen benen te �taan.”

 BRAM VAN GOETHEM 
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Werken doen we nog lang genoeg, 
dan kan het maar beter plezant zijn. 
Je vakbond is je partner voor het (professionele) leven. Wij helpen graag mee het verschil maken. 
Je wil een leuke, goedbetaalde job die je kan combineren met je privésituatie? Je staat er 
niet alleen voor. Of je nu op zoek bent naar loonadvies of sollicitatietips of iemand wil spreken 
over je eerste jobervaring: je bent bij ons altijd welkom! 

Bij wie je in alle vertrouwen terecht kan?
• Voor loonadvies: www.startersloon.be
• Voor vragen over studentenwerk: 
 www.chatmetisa.be en ISA@acv-csc.be
• Om je wegwijs te maken in ons aanbod: 
 www.vakbondvoorkaderleden.be en 
 kader@acv-csc.be
• Voor vragen over je loopbaan: 
 www.loopbaanontwikkeling.be www.acv-online.be www.lbc-nvk.be
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Werken in het buitenland is een 
boeiende uitdaging en absoluut het 
overwegen waard. Europa doet er 
alles aan om de mobiliteit van werk-
nemers aan te moedigen maar toch is 
er elk jaar maar 0,3% van de EU-bur-
gers dat de stap waagt en naar een 
andere lidstaat trekt om daar aan de 
slag te gaan. Er zijn zeker hindernis-
sen maar die zijn te overbruggen. Met 
wat zoekwerk op internet en een be-
tje inzicht in een paar basisprincipes 
kom je al een heel eind vooruit. Zo 
krijg je een betere kijk op de gewoon-
ten, de regels en de loon- en arbeids-
voorwaarden in een ander land. 

In het algemeen betaal je belastingen en 
socialezekerheidsbijdragen in het land 
waar je werkt. Maar op die regel zijn er wel 
uitzonderingen. Bijvoorbeeld als er sprake 
is van grensarbeid of als de werkgever je 
tijdelijk naar het buitenland stuurt. In dat 
laatste geval ben je een gedetacheerde 
werknemer of ‘expatriate’.
Kiezen voor een baan binnen de Europese 
Economische Ruimte (EER) of in Zwit-
serland is het eenvoudigste, want dan is 
het personenverkeer vrij op vertoon van 
je identiteitskaart en kan je aan de slag 
zonder een specifieke werkvergunning. Je 
moet wel een verblijfsvergunning aan-
vragen maar dat is een formaliteit. Om 
een beschermd beroep uit te oefenen, 
waarvoor een speciaal diploma is vereist, 
kunnen wel specifieke regels gelden.  

 WERKVERGUNNING 

Werken buiten de EER is wat moeilijker 
omdat je dan een werkvergunning nodig 
hebt. Veel landen – de Verenigde Staten 
zijn een goed voorbeeld – houden er een 
strenge migratiereglementering op na en 
soms is de verblijfsvergunning gelinkt aan 
de werkvergunning. Dat wil zeggen dat 
je verblijfsvergunning eindigt wanneer 
je werkvergunning afloopt. Je doet er 
dan ook verstandig aan om op voorhand 
de plaatselijke immigratiewetgeving te 
kennen en de toelatingsvoorwaarden 
te bekijken. Sommige landen hanteren 
immers een ‘priority occupations list’ en 
laten personen met welbepaalde opleidin-
gen gemakkelijker binnen.  
Trek je in opdracht van een werkgever naar 
een ander land? Dan heeft die onderne-
ming meestal een specifiek beleid ter zake. 
Ook daarover moet je je goed informeren.

 JAN DE PAEPE 

WIL JE MEER WETEN, SURF DAN NAAR DEZE WEBSITES:

• Eures: https://ec.europa.eu/eures/public/nl/homepage
• Sociale zekerheid : https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/werk-en-werkloosheid/grensoverschrijdend-werken
• Belastingen: https://financien.belgium.be/nl/zelfstandigen_vrije_beroepen/internationale_akkoorden
• VDAB: www.vdab.be/internationaal
• Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/werken-het-buitenland
• Stichting Vlamingen in de Wereld: www.viw.be/nl/werken-het-buitenland
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Job in het buitenland? 
Informeer je goed!

 “INTEGREREN IN BRUSSEL BLEEK 

 MOEILIJKER DAN GEDACHT” 

Slavica Uzelac werd geboren in de 
Duitse hoofdstad Berlijn. Ze werkt bij 
Eurocadres, de Europese vakbonds-
koepel voor kaderleden. “De roots 
van mijn familie liggen in de Balkan”, 
vertelt Slavica. “Als je naar een ander 
land verhuist, verwacht de samenle-
ving daar dat je je integreert. Maar dat 
is niet zo makkelijk. Nog voor ik naar 
Brussel verhuisde, leerde ik al heel 
wat over ‘integreren’, precies door de 
geschiedenis van mijn familie.”
“Ik wist eigenlijk niks over Brussel of 
over België. Het was een ontdekking 
om te zien hoeveel buitenlanders er 
leven in Brussel. Het kwam allemaal 
heel vertrouwd over. Ik vond het een 
plezier om aan mijn integratieproces te 
beginnen.”

“Toen ik naar Brussel trok, was dat 
eigenlijk voor mijn eerste baan. De 
integratie verliep moeizamer dan ik 
had verwacht. Wanneer ik thuis feest-
jes organiseerde met mijn fl atgenoot, 
kwamen daar alleen niet-Belgen op af. 
In één of andere statistiek las ik dat de 
Belgen de grootste pendelaars zijn van 
heel Europa: ze werken vaak in Brussel 
maar wonen elders in België. Ze zijn 
nogal verknocht aan het dorp of de 
stad waar ze zijn opgegroeid, en blijven 
daar hangen. Mogelijk is dat één van de 
redenen waarom het mij niet lukte om 
nauwere banden te smeden met mijn 
Belgische collega’s; ze waren gewoon-
weg niet beschikbaar.”

 SOCIALE BESCHERMING 

Behoort het land van bestemming tot de 
EER? Of is het een land buiten de EER 
waarmee België een socialezekerheids-
verdrag heeft  gesloten, een zogeheten 
verdragsland? Dan kan je voor een langere 
periode  kiezen voor ‘detachering’ waarbij je 
onderworpen blijft  aan de Belgische sociale 
zekerheid. Heel dikwijls creëert dit een 
sfeer van vertrouwen. 
Een andere mogelijkheid is dat je in een 
‘lokale tewerkstelling’ stapt waarbij je on-
derworpen wordt aan de sociale zekerheid 
van het gastland. Zoiets kan bijvoorbeeld 
wanneer de verwachte tewerkstelling 
langer dan vijf jaar zal duren. Uiteraard is 
het dan belangrijk om de wetgeving van het 
gastland te checken. 

Indien nodig kan je een beroep doen op een 
verzekering via de Dienst voor de Bijzon-
dere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). 
Zo kan je later je socialezekerheidsrechten 
gemakkelijk naar België overzetten. Het is 
ook wijs om voor je vertrek even langs te 
gaan bij je ziekenfonds.
Je kan ook je woning in België behouden en 
toch voor een buitenlandse onderneming 
aan de slag gaan in het buitenland (lokale 
tewerkstelling). De Belgische overheid zal 
in dat geval belastingen innen op je ‘wereld-
wijd inkomen’. Maar tegelijk kan het land 
waar je werkt ook belastingen heff en op dat 
inkomen dat je op zijn grondgebied hebt 
verdiend. Daarom sloot België met heel 
veel landen een dubbelbelastingverdrag af 
om te vermijden dat je op hetzelfde inko-
men twee keer belastingen zou betalen.  
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