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ECONOMIE


Wereldeconomie ontspoort
Maurice Obstfeld, de Chief Economist van het Internationaal Monetair Fonds (IMF),
waarschuwt in zijn laatste rapport voor ‘wolken aan de [economische] horizon’.
De ondertussen 66-jarige Amerikaan stelde zijn laatste World Economic Outlook voor aan de
vooravond van de jaarvergadering van het IMF, die dit kaar in Bali plaatsvindt.
De economische groei heeft zowat overal zijn plafond bereikt. In de rijke landen zou enkel
het VK in 2019 nog een minieme groei laten optekenen in vergelijking met 2018.
Obstfeld ziet 3 potentiële obstakels en verlaagt zijn groeiverwachting voor de
wereldeconomie van 3,9% naar 3,7%.

1. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, de twee grootste
economieën ter wereld.
2. De toegenomen kwetsbaarheid van de opkomende economieën, die lijden
onder de stijging van de rentevoeten in de VS. Deze landen zien hun schulden zo
duurder worden, omdat ze in dollar lenen, maar in lokale munt het geleende geld
moeten terugbetalen. Verder is er de kapitaalvlucht vanuit deze opkomende
economieën naar de VS (waarom geld riskeren in deze landen als je in de VS
risicoloos 3% kan krijgen). Tenslotte is er de ontwaarding van de lokale munt in
vele van deze landen.
3. De wereld heeft al zijn financieel kruit verschoten om de economie na de
financiële crisis terug op de rails te krijgen. De globale schuldenberg bedraagt
ondertussen 250.000 miljard dollar en is daarmee 60% groter dan in 2007.
Wanneer zich een nieuw recessie aandient kunnen die schulden onmogelijk nog
verder toenemen. Bron: Express



België buiten EU-begrotingsnorm
De regering-Michel negeert de begrotingseisen die Europa oplegt, blijkt uit het
ontwerpbegrotingsplan dat ze bij Europa heeft ingediend. Ze rekent op mildheid van Europa.
Ons land roept voor de eerste keer de zogenaamde flexibiliteitsclausule in. Die houdt in dat
kan worden afgeweken van de budgettaire doelstellingen die Europa oplegt als een land kan
bewijzen dat het voldoende hervormt.
Zolang de regering-Michel geen begrotingsevenwicht kan voorleggen, moet ze in principe elk
jaar de begroting met 0,6 procentpunt van het bruto binnenlands product gezonder maken.
Maar met de cijfers die ze heeft ingediend bij Europa geraakt ze daar in de verste verte niet.

De regering mikt dit jaar op een begrotingstekort van 1,1 procent en volgend jaar van 1
procent. Daarmee legt de regering de lat nog wat lager dan in april, toen de
meerjarenbegroting werd ingediend bij Europa. Toen mikte de regering nog op een tekort
van 0,7 procent voor volgend jaar.
Het structureel tekort, dat losstaat van evolutie van de conjunctuur en eenmalige ingrepen,
zou dit jaar 1 procent of 4,5 miljard euro bedragen. Daarmee doet de regering 0,2
procentpunt beter dan in 2017. Ook voor volgend jaar mikt de regering op een verbetering
met 0,2 procentpunt om te eindigen op een structureel tekort van 0,8 procent.
In plaats van een verbetering van 1,2 procentpunt over 2018 en 2019, plant de regering dus
maar een verbetering van 0,4 procentpunt of een derde van de te leveren inspanning.
De regering meent dat ze zich dat kan veroorloven omdat ze voldoende hervormingen
doorvoert. ‘Sinds het begin van de legislatuur is België begonnen aan een historische
transformatie van zijn economie door middel van belangrijke en ambitieuze structurele
hervormingen’, staat in de ontwerpbegroting.
Daarbij worden de pensioenhervorming, de taxshift, de hervorming van de
vennootschapsbelasting en de hervorming van de arbeidsmarkt en het openbaar ambt
vermeld.
Die hervormingen hebben volgens de regering een positief effect op de overheidsfinanciën
op lange termijn. ‘Maar ze brengen op korte en middellange termijn kosten met zich mee die
wegen op het ambitieuze saneringsbeleid dat België sinds begin van de legislatuur voert’..
Die kosten kunnen in principe gecompenseerd worden met besparingen. Maar dat wil de
regering niet, omdat dat de economische groei zou fnuiken en de jobgroei in gevaar zou
brengen.
De regering kan dus niet anders dan rekenen op clementie van Europa, dat zich de komende
weken buigt over de begroting.
Ook al bakt België het dit keer bruin, toch is de verwachting dat Europa dat door de vingers
ziet. De focus van Europa ligt op Italië, waar de extreemrechtse Matteo Salvini de plak
zwaait. De Italiaanse regering wil het begrotingstekort volgend jaar laten oplopen tot 2,4
procent, ondanks de torenhoge schuldgraad.
Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker maakte duidelijk dat de Italiaanse
begroting niet door de beugel kan. ‘Als we een afwijking voor Italië aanvaarden, dan zullen
andere landen ons dat verwijten’.
Ingewijden gaan er dan ook van uit dat België en Frankrijk, traditioneel de landen die het niet
zo nauw nemen met de Europese regels, de dans ontspringen omdat de volledige aandacht
naar Italië gaat. Bron: De Tijd



VS leven boven hun stand
Amerika’s herwonnen rijkdom is het resultaat van kunstmatige ingrepen van de centrale
bank en zal de economie en de aandelenbeurzen uiteindelijk duur te staan komen.
Wie vandaag naar de wereldeconomie kijkt, ziet dat de Verenigde Staten opnieuw 'king of
the world zijn'. Een feit dat ook president Trump maar al te graag herhaalt.

"Een schertsvertoning, een farce en een gigantische leugen"
Maar Amerika’s herwonnen rijkdom is het resultaat van kunstmatige ingrepen van de
centrale bank en zal de economie en de aandelenbeurzen uiteindelijk duur te staan komen,
zegt analist Jesse Colombo van Clarity Financial op een video die hij publiceerde.
De zoveelste doemdenker? Niet echt, want Colombo is een van de weinige analisten die in
2008 de vastgoedbubbel en de daarop volgende financiële crisis exact voorspelde.
“De recente Amerikaanse toename in rijkdom is weinig meer dan een schertsvertoning, een
farce en een gigantische leugen die iedereen moet doen geloven dat alles weer rozengeur en
maneschijn is. Dat terwijl de motor van die beweging niets meer dan bubbels zijn die zullen
barsten en een crisis zullen veroorzaken die erger zal zijn dan die van 2008.”
In juni bereikte de rijkdom van alle Amerikaanse gezinnen voor het eerst het bedrag van
100.000 miljard dollar. Dat die rijkdom niet op stevig fundamenten is gebouwd maakt
Colombo duidelijk aan de hand van volgende grafiek:

Daarop is duidelijk te zien hoe de rijkdom van de Amerikaanse gezinnen (blauwe lijn) sneller
toeneemt dan het bbp (oranje lijn). De laatste twee keer dat dit gebeurde was eind vorige
eeuw (dotcombubbel) en midden vorig decennium (vastgoedbubbel). Beide keren eindigde
alles in tranen, aldus de analist. "En dat zal ook nu weer het geval zijn, alleen wordt het nog
erger", voorspelt hij.
Aan de hand van een tweede grafiek wordt zichtbaar hoe de totale rijkdom van alle
Amerikaanse gezinnen gecombineerd sinds 1951 gemiddeld 379% van het bruto binnenlands
product bedraagt. Tijdens de dotcombubbel steeg die rijkdom naar 429% en tijdens de
vastgoedcrisis naar 473%. Vandaag loopt het op zelfs tot een kolossale 505%.

Er zijn 2 oorzaken voor de bubbel, met als eerste de beursaandelen die al jaren enkel in
waarde stijgen en die in de portefeuille van alle grote investerings- en pensioenfondsen
zitten. Wanneer de totale waarde van de aandelenbeurzen wordt gedeeld door het bbp - een
favoriete indicator van Warren Buffett - blijkt dat de markt nog meer overgewaardeerd is
dan tijdens het dotcomtijdperk (toen Silicon Valley 'gemiddeld 60 dollarmiljonairs per week
produceerde'). .
Ook de vastgoedprijzen zijn overgewaardeerd, aldus Colombo en ook die vormen een
belangrijk deel van de rijkdom van de Amerikaanse middenklasse.
Achter dit alles zit de centrale bank FED, die nu al jarenlang de economie met goedkoop geld
overspoelt. De analist concludeert dat het dezelfde FED is die de bubbel zal doen barsten,
door de rentevoeten te verhogen en haar monetaire politiek te verstrakken. Bron: Express



Belgische economie vertraagt
Ons land daalt naar de laagste plaats in tien jaar op het jaarlijkse lijstje van het Wereld
Economisch Forum.
België staat 21ste op de lijst van het WEF, dat zijn de meest slagkrachtige economieën. In de
voorbije tien jaar scoorde ons land nooit zo slecht. Het verliest pluimen door een
ondermaatse infrastructuur en slabakkende innovatie.
Het WEF meet niet alleen economische groei en fiscale druk, maar bekijkt ook de kwaliteit
van het onderwijs en de gezondheidszorg of de weerbaarheid van de arbeidsmarkt.
België behoort nog altijd tot de twintig beste landen ter wereld qua infrastructuur, innovatie,
macro-economische stabiliteit, vaardigheden en ondernemerschap. Maar op sommige van
die onderdelen zakken we wel licht.
Dat maakt dat die troeven iets minder krachtig zijn geworden om de Belgische zwaktes te
compenseren: een rigide arbeidsmarkt, een kleine thuismarkt en een nog te lage
verspreiding van mobiel internet.
De Wereldbank brengt de vlotheid om zaken te doen in kaart, en kijkt vooral naar
bureaucratische hinderpalen. In dat 'Doing Business Report' zakt België van de 42ste naar de
52ste plek.
Dat België op de lijstjes zakt, betekent niet noodzakelijk dat het zakenklimaat slechter is
geworden dan vorig jaar. Wel betekent het dat andere landen in vergelijking beter zijn
geworden.
Er zijn nog andere tekenen dat de economie in ons land vertraagt.
Er is momenteel een krimp van de Belgische interimsector die kan wijzen op een vertraging
van onze economische groei.
Voor het eerst in vijf jaar daalt het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid in de Belgische
bedrijven. Dat blijkt uit de recentste cijfers van Federgon, de sectorfederatie van de hrdienstverleners, waaronder ook uitzendbedrijven als Randstad, Adecco of Accent Jobs vallen.
Na een onafgebroken periode van groei viel het aantal uitzenduren en -krachten,
gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, de voorbije zes maanden licht terug.
De interimsector geldt als een goede voorspeller van een economische omslag. ‘Het verleden
leert dat een dalende interimactiviteit steeds samenvalt met een krimp van de economische

groei’, zegt Paul Verschueren, het hoofd van de studiedienst van Federgon. 'Alleen zijn de
cijfers over de uitzendarbeid sneller beschikbaar dan die van de groei’.
De dalende uitzendcijfers weerspiegelen zich ook in teleurstellende kwartaalcijfers bij het
Nederlandse Randstad, ’s werelds tweede grootste uitzendgroep. De groep voorziet in
Europa in het laatste kwartaal van 2018 geen beterschap.
‘Ook andere voorlopende indicatoren wijzen erop dat de wereldwijde groei terugvalt’, zegt
Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België. Zo kregen de sectoren van de
halfgeleiders (chips voor de techsector) en de (mijn)bouwmachines gisteren tikken op de
beurs.
Federgon merkt wel op dat de daling van de Belgische uitzendarbeid ook een gevolg kan zijn
van de toenemende omzetting van tijdelijke (interim)contracten in vaste contracten. Dat kan
dan weer te maken hebben met de nijpende schaarste op onze arbeidsmarkt.
‘Bedrijven willen graag nog snel die ene witte raaf vast aanwerven, zelfs als het hen over
enkele maanden misschien wat minder voor de wind gaat’, zegt Federgon.
Behalve de vraag naar uitzendkrachten neemt ook hun aanbod af, net omdat bepaalde
profielen niet meer te vinden zijn. Dat is een structureel demografisch probleem van de
arbeidsmarkt, omdat het aantal beschikbare werkkrachten jaar na jaar afneemt.
Volgens ING-econoom Philippe Ledent zit een deel van de verklaring van de terugval van de
uitzendarbeid in het feit dat de arbeidsmarkt de voorbije twee jaar veel harder is gegroeid
dan het bruto binnenlands product. Bron De Tijd



Britten betogen tegen Brexit
In Londen hebben bijna 700.000 mensen deelgenomen aan een anti-brexitdemonstratie. De
betogers willen dat er een nieuw referendum komt over de brexit.
De demonstranten in Londen droegen onder meer Europese vlaggen en borden met slogans
als “Exit brexit” en “‘Bollocks to Brexit”. Heel wat betogers zijn van mening dat ze in 2016
niet goed wisten waarvoor ze stemden. Ze stellen dat “ze ons vanalles hebben wijsgemaakt
en dat daar nu niks van blijkt te kloppen”. Daarom eisen ze een nieuw referendum over de
finale brexitdeal, die ze een halt willen toeroepen. “De beslissing om de EU te verlaten, zal
invloed zal hebben op verschillende generaties”, zegt James McGrory, een van de
organisatoren. De betoging lokte volgens hem 670.000 deelnemers. Dat maakt van de mars
meteen de grootste betoging in Groot-Brittannië sinds die tegen de oorlog in Irak in 2003.
De betoging zette onder meer voet richting het Palace of Westminster, het Britse parlement.
Ook de Londense burgemeester Sadiq Khan nam deel. Hij twitterde dat de mars een
“historisch moment in onze democratie” is.
Ook opvallend veel studenten namen deel aan de betoging van People’s Vote. De
organisatoren hadden vooral jongeren opgeroepen om deel te nemen, omdat hun mening
twee jaar geleden genegeerd werd, aldus People’s Vote. Een jonge demonstrant heeft een
duidelijke boodschap voor de Britse regering: “Ik ben 16. Brexit heeft mijn toekomst
afgepakt.” Veel jongeren mochten ten tijde van het brexitreferendum in 2016 nog niet

stemmen. Zij vinden dat ze ook een kans moeten krijgen om hun stem uit te brengen,
aangezien de brexit hun toekomst bepaalt.
De betoging werd ook ondersteund door de Britse krant The Independent, die een
onlinepetitie voor een tweede brexitreferendum lanceerde. De door zowat 900.000 mensen
ondertekende tekst waarschuwt voor de “crisis” die zal ontstaan wanneer parlementsleden
moeten stemmen over een Brits-Europees akkoord. De volksvertegenwoordigers moeten
“ofwel beslissen om ons land armer te maken, onze essentiële openbare diensten te
vernielen en de levenskansen van de jongeren te ruïneren, ofwel ons allemaal een stem
geven over elke brexitakkoord.”
Premier Theresa May zal zich echter niet snel laten overtuigen tot een tweede referendum:
“Er zal geen tweede referendum zijn. Mensen hebben op 23 juni 2016 voor de brexit
gestemd”, klonk het eerder. Toch zijn er binnen haar partij ook voorstanders.
Op 29 maart volgend jaar stapt het Verenigd Koninkrijk normaal gezien uit de Europese Unie.
Het is de Britse regering en de resterende 27 EU-landen overigens nog niet gelukt om een
akkoord te bereiken. Eigenlijk had er al een akkoord moeten zijn, maar dat bleek onhaalbaar.

ONDERWIJS


Wijzigingen wetgeving
Deze omzendbrief behandelt de vordering van het inschrijvingsgeld en verwijst via de
hyperlinks door naar de reeds gepubliceerde omzendbrieven betreffende het decreet en
besluit van de nieuwe structuur van het deeltijds kunstonderwijs.
JAARLIJKSE INLICHTINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019 – SCHOOLBEHEER DEELTIJDS
KUNSTONDERWIJS

Vraag om uitleg over het gebruik van slimme technologie in het onderwijs en de strijd tegen
planlast van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits



Te weinig scholen
In Antwerpen, Brussel en Gent is er de komende jaren veel te weinig plaats om alle kinderen
in het secundair onderwijs een plekje te bieden. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits (CD&V). Zij trekt extra geld uit.
Vlaanderen wacht de komende jaren een gigantische uitdaging om voldoende schoolbanken
te voorzien voor het stijgend aantal leerlingen. Het probleem verschuift van het lager naar
het secundair onderwijs. Dat blijkt uit een update van de capaciteitsmonitor.

Tegen het schooljaar 2024-2025 verwachten de onderzoekers een plaatstekort in het
secundair onderwijs van bijna 60.000 plaatsen. In Antwerpen zijn er bijvoorbeeld 7.555
plaatsen tekort, in Sint-Niklaas 4.614, in Gent 3.881 en in Brussel bijna 2.000.
De Vlaamse regering investeert daarom de komende drie jaar 150 miljoen euro in extra
plaatsen in de klas. Daarvan gaat 130 miljoen naar het secundair en 20 miljoen naar het lager
onderwijs. In het lager onderwijs is de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd om het
plaatstekort op te vangen. 'Daardoor zijn de tekorten in het basisonderwijs grotendeels
weggewerkt', zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). 'De noden
verplaatsen zich nu vooral naar het secundair onderwijs.'
Dit budget zal nog niet voldoende zijn om alle tekorten in het secundair onderwijs op te
lossen, erkent Crevits. 'Het is een eerste, belangrijke stap.'
Het geld voor het secundair onderwijs wordt verdeeld over 27 steden en gemeenten met de
grootste tekorten. De grootste bedragen gaan naar Antwerpen, Gent, Leuven, Brussel en
Mechelen. Ook in Turnhout wil men voorbereid zijn op de toekomst en hebben enkele
technische scholen de vroegere Syntraschool overgenomen om die om te bouwen naar een
hightech-campus.
Daarnaast zullen er ook meer leerkrachten nodig zijn.
Uit een prognose van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat er tot
2024 in Vlaanderen elk jaar zo’n 6.000 extra leerkrachten nodig zijn.
We hebben nu al een lerarentekort, maar toch zijn er te weinig studenten die het onderwijs
kiezen voor hun toekomst.
Ook trekken steeds meer Vlaamse leerkrachten de grens over naar Nederland.
Die tendens is opvallend: in 2013 ging het om 31 leerkrachten die samen 49 vakken in
Nederland gaven. In 2017 waren het er al 68, die samen 176 vakken voor hun rekening
namen. De cijfers zijn afkomstig van de Nederlandse Dienst Uitvoering Onderwijs.
Het Nederlandse ministerie van Onderwijs bevestigt dat gekwalificeerde leraren uit
Vlaanderen zeker welkom zijn. Want ook onze noorderburen kampen met een lerarentekort.
Dat wordt alleen al in het basisonderwijs geschat op ruim 3.000 voltijdse leerkrachten tegen
2020. Een directeur uit Zeeuws-Vlaanderen merkt op dat de arbeidsvoorwaarden soms
aantrekkelijker zijn in Nederland. Zo komt men in Nederland sneller in aanmerking voor een
vaste betrekking. De scholengroep voert ook een actief wervingsbeleid via advertenties.



De VLOR werkt aan adviezen
Duaal leren in het buso
De Vlor waardeert dat het buso voortaan ook duaal kan worden georganiseerd. Maar de
raad blijft vragende partij voor een globale visie op een vernieuwd buitengewoon secundair
onderwijs. Om van het duaal leren in het buso een succesverhaal te maken, zijn er enkele
belangrijke voorwaarden. Lees meer
Duaal leren in het hoger onderwijs
De Vlor ziet zeker de meerwaarde van werkplekleren in opleidingen van het hoger onderwijs.
Het verschil met wat vandaag al bestaat, is dermate artificieel dat de raad adviseert om de
term ‘duaal leren’ in het hoger onderwijs niet in te voeren. Lees meer

Versterken van studentenparticipatie door de instellingen hoger onderwijs
De minister vroeg de Vlor om een concreet voorstel te doen hoe instellingen hun visie en
beleid inzake studentenparticipatie kunnen concretiseren. De raad is voorstander van een
dialoogmodel waar in vertrouwen constructief wordt samengewerkt. Belangrijk is dat er een
instellingscultuur wordt ontwikkeld waar studentenparticipatie een integraal en wezenlijk
deel uitmaakt van het instellingsbeleid. Lees meer
Advies over de erkenning van verworven competenties (EVC)
Advies over het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten
Advies over de aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid dko
Advies over het gebruik van de gevalideerde toetsen op het einde van het basisonderwijs
Krachtlijnen voor gelijke onderwijskansenbeleid
Advies over het diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs
Advies over de zin van een toelatingsproef arts/tandarts
Memorandum voor de nieuwe Vlaamse Regering
Strategische verkenning over vluchtelingen en onderwijs



Veranderwijs.nu
Waarover gaat het?
Om jongeren de goesting te geven om te leren en blijven leren, is het belangrijk op zoek te
gaan naar leerbenaderingen die aansluiten bij hun interesses en leefwerelden. Eén van deze
benaderingen is vakoverstijgend leren.
Bij vakoverstijgend leren wordt de lesinhoud georganiseerd rond maatschappelijk relevante
thema’s welke vanuit verschillende disciplines bestudeerd worden. Leerkrachten nemen
samen het leerproces in handen en overstijgen elk het eigen vakgebied.
Lees de volledige oproep in de folder (zie “bijkomende informatie”). U vindt er meer
informatie over o.a. ... meer
Om jongeren de goesting te geven om te leren en blijven leren, is het belangrijk op zoek te
gaan naar leerbenaderingen die aansluiten bij hun interesses en leefwerelden. Eén van deze
benaderingen is vakoverstijgend leren.
Bij vakoverstijgend leren wordt de lesinhoud georganiseerd rond maatschappelijk relevante
thema’s welke vanuit verschillende disciplines bestudeerd worden. Leerkrachten nemen
samen het leerproces in handen en overstijgen elk het eigen vakgebied.
Lees de volledige oproep in de folder (zie “bijkomende informatie”). U vindt er meer
informatie over o.a. de selectiecriteria.
Met deze oproep wil de KBS onderwijsactoren stimuleren om te experimenteren met
vakoverstijgend leren. Deze oproep kadert binnen Veranderwijs.nu, het
onderwijsvernieuwingsplatform in Vlaanderen.
Voor wie?
Iedereen die in 2019 wilt experimenteren met vakoverstijgend leren in een lagere en/of
secundaire school in de Vlaamse Gemeenschap kan een dossier indienen. Organisaties die

niet professioneel met onderwijs bezig zijn kunnen ook een dossier indienen, mits zij voor de
uitvoer van het initiatief reeds ... meer
Iedereen die in 2019 wilt experimenteren met vakoverstijgend leren in een lagere en/of
secundaire school in de Vlaamse Gemeenschap kan een dossier indienen. Organisaties die
niet professioneel met onderwijs bezig zijn kunnen ook een dossier indienen, mits zij voor de
uitvoer van het initiatief reeds een concreet samenwerkingsverband hebben met een school.
Het kan dus gaan om: leerkrachten, directeurs, jongeren, schoolbesturen,
onderwijsondersteuners, ouders, lerarenopleidingen, verenigingen, sociale ondernemers,
lokale overheden, …
Alle info via:
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2019/20161102avc?utm_source=Klasse++Nieuwsbrieven&utm_campaign=8f2af6a48cKlasse_nieuwsbrief_2018_10_18&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f8f2af6a48c-417312689



1 uur Frans of Engels in SO?
Scholen van het katholiek onderwijs: scholen mogen in het eerste jaar één uur Frans
schrappen en in de plaats daarvan 1 uur Engels geven.
Zij kunnen dat doen vanaf volgend schooljaar.
“Dit is géén beslissing tegen het Frans”, verzekert topman Lieven Boeve.
De vereniging van Franse leerkrachten is bezorgd. “Het is nu al zo moeilijk jongeren in
contact te brengen met de taal”, zegt voorzitster Iris Haentjens.
De kennis van het Frans bij onze kinderen boert achteruit. Een peiling van de Vlaamse
overheid legde dit voorjaar nog bloot dat amper de helft van onze twaalfjarigen de
eindtermen haalt voor lezen. Ook wanneer ze Frans proberen te spreken, loopt het mis.
En toch krijgen katholieke scholen vanaf september 2019 de keuze om een uurtje Frans in
het eerste middelbaar op te offeren ten voordele van Engels. Dat staat in de nieuwe
lessentabel van de katholieke onderwijskoepel voor volgend schooljaar. Die komt er samen
met de nieuwe eindtermen en de hervorming van het middelbaar.
Nu krijgen de eerstejaars in katholieke scholen vier uur Frans, maar dat kan voortaan dus ook
drie uur Frans en één uur Engels zijn. “We verplichten hen tot niets”, zegt topman Lieven
Boeve. “Onze scholen vroegen daar trouwens zelf naar. Op sommige plaatsen, bijvoorbeeld
in Brussel, komen kinderen veel minder in contact met Engels en kan het nuttig zijn al een
leerlijn te beginnen vanaf het eerste middelbaar.”
De lessentabel gaat over de 27 uur die alle leerlingen in het eerste middelbaar krijgen.
Scholen hebben daarnaast nog 5 uur die ze vrij kunnen invullen. “Daarom is dit ook geen
keuze tegen Frans”, zegt Boeve. “Scholen die denken dat hun leerlingen niet alle
doelstellingen halen binnen drie uur -kunnen een extra uurtje Frans programmeren in dat
vrije gedeelte.”
Ondanks die sussende woorden maakt ProFFF, de vereniging van leerkrachten Frans, zich
ernstige zorgen.“Onze maatschappij is al doorspekt met Engels”, zegt voorzitster Iris

Haentjens. “Dat is voor Frans absoluut niet zo. We moeten daarom elk moment aangrijpen
om leerlingen in contact te laten komen met de Franse taal.”
De leerkrachten roepen scholen daarom op niet te snoeien in het aantal uren Frans. “We
hebben die vier uur nodig om een goed niveau van Frans bij te brengen”, zegt Haentjens.
“We zijn niet tegen andere talen – meertaligheid is zelfs een troef – maar het ene mag niet
ten koste gaan van het andere.”
Omdat de interesse voor talen bij jongeren in het algemeen afneemt, riep een groep
academici onlangs nog op tot een masterplan voor talenonderwijs. “Laten we niet vergeten
dat een meertalige bevolking ook een duidelijke economische impact heeft”, zeggen ze in het
Nieuwsblad.
Neutr-On wil liever dat Engels meer aan bod komt in het onderwijs als tweede taal om zeker
geen achterstand op te lopen op internationaal niveau waar Engels toch algemeen aanvaard
is als wereldtaal.

SECTOREN


Sancties voor werklozen
In de eerste helft van dit jaar kregen in Vlaanderen in het kader van de actieve
beschikbaarheid 670 werklozen een sanctie omdat ze onvoldoende zochten naar een nieuwe
job. In Wallonië ging het om 2.707 werklozen, zo blijkt uit cijfers van de RVA (Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening) die Belga kon inkijken.
Het gaat hier om sancties in de strikte zin: geen verwittigingen, maar tijdelijk een lagere
uitkering of een schorsing van de werkloosheidsuitkering tot een permante uitsluiting toe.
Waar er in de eerste helft van 2015 - toen het nog federale materie was - 2.171 dergelijke
sancties waren in Vlaanderen, waren er dat in de eerste helft van 2018 nog 670, blijkt uit
RVA-gegevens.
In Wallonië was er een daling van 6.119 naar 2.707, in Brussel van 1.933 naar 146. Voor heel
België, inclusief de Duitstaligen, geeft dat een daling van 10.279 in de eerste helft van 2015
naar 3.571.
De cijfers handelen over de mensen in de actieve beschikbaarheid. Zij krijgen een
werkloosheidsuitkering, maar moeten zelf ook actief op zoek naar werk en dus solliciteren.
Wie enkel in de passieve beschikbaarheid zit, moet niet solliciteren, maar mag een
aangeboden job door de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB, Forem en Actiris)
niet weigeren.
'De federale regering heeft beslist om de uitkeringen niet in de tijd te beperken. Dat is een
politieke keuze. Dit zou wel moeten betekenen dat de controle op het zoekgedrag en de
arbeidsbereidheid van werkzoekenden heel efficiënt moet gebeuren, wat de cijfers niet laten
vermoeden', reageert Monica De Jonge, directeur-generaal van het Verbond van Belgische
Ondernemingen (VBO). Afgelopen zomer kwam de federale regering wel een versnelde
degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen overeen.

Het VBO kijkt nu naar de gewesten, omdat de sanctionering na de staatshervorming sinds
2016 een regionale bevoegdheid is. Voor de werkgeversorganisatie moet de
overgangsperiode stilaan achter de rug zijn. 'Er zijn in België maar liefst 145.000 openstaande
vacatures. Een goede opvolging moet samengaan met een goede begeleiding. Maar men
moet erover waken dat de balans tussen beide niet verloren gaat. Het activeringsbeleid moet
verder geactiveerd worden', zegt De Jonge. Bron: Knack



Brugpensioen = Opleiding volgen
Bedrijven die hun werknemers met brugpensioen sturen, moeten hen een opleiding betalen.
Het is een van de maatregelen uit de arbeidsdeal die op de regeringstafel ligt.
Ondanks de vele werklozen en inactieven geraken de vele vacatures in ons land maar
moeilijk ingevuld. Om daar iets aan te doen, sloot de federale regering afgelopen zomer de
zogenaamde ‘arbeidsdeal’.
Vorige weken kwam een eerste pakket met afgewerkte maatregelen op de regeringstafel. Er
staat een technische vergadering tussen de kabinetten gepland, maar echte struikelblokken
zijn er niet meer, klinkt het in regeringskringen. Allicht komen de maatregelen daarna snel op
de ministerraad.
De meest opvallende maatregel: bedrijven in herstructurering moeten een extra bijdrage
leveren wanneer ze mensen op brugpensioen sturen. Als die werknemers een opleiding
volgen richting een knelpuntberoep, wordt de werkgever verplicht daarvoor 3.600 euro bij te
dragen.
Door het extra prijskaartje worden bedrijven in moeilijkheden verder ontmoedigd om
brugpensioen toe te passen, is de redenering. Tegelijk worden de kansen verhoogd van de
oudere werknemer die een nieuwe job zoekt. Bij de ontslagronde bij Carrefour afgelopen
zomer maakte minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gelijkaardige afspraken met het
bedrijf. Die worden nu algemene regel.
Ook op andere vlakken wordt de regeling rond brugpensioen verder aangescherpt. De meest
ingrijpende maatregel is het optrekken van de minimumleeftijd voor brugpensioen bij
herstructurering. Die gaat zoals afgesproken van 56 naar 59 jaar vanaf januari 2019, en naar
60 in 2020.
Daarnaast zullen alle bruggepensioneerden langer aangespoord worden om een job te
vinden. Nu verviel de verplichting om werk te zoeken in veel gevallen op 61 jaar, die grens
wordt opgetrokken naar 65.
En ook de regels rond werkloosheid worden aangescherpt. Wie ontslagen wordt en zijn
opzegtermijn niet hoeft te presteren, moet zich binnen de maand inschrijven bij de VDAB.
Ook is er een wettelijk kader uitgewerkt voor de gemeenschapsdienst bij werklozen. Let wel,
het zijn de gewesten die de maatregel moeten uitvoeren, maar zij zitten daar op dit ogenblik
niet op te wachten.
Naast strengere regels is ook opleiding een speerpunt in de arbeidsdeal. Zo zal wie een
cursus volgt in de richting van een knelpuntberoep, zijn werkloosheidsuitkering niet zien
dalen in de tijd.
Daarbij wordt ook aan langdurig zieken gedacht. Wie na een jaar afwezigheid wordt
ontslagen, maar wel nog in staat is om te werken, zal aanspraak kunnen maken op een

budget van 1.800 euro voor opleiding en begeleiding naar een andere job. “Investeren in
opleiding is te volgen weg”, zegt CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer.
Het werk van de regering is hiermee nog niet klaar. De meest delicate maatregelen voor de
arbeidsmarkt worden nog niet besproken deze week. Zo is er nog niets gezegd over de
anciënniteitsregels. Die zouden worden hervormd, waardoor oudere werknemers niet
automatisch meer gaan verdienen. Vooral CD&V raakt liever hier niet aan.
Ook de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen is nog niet aan de orde. Peeters
beloofde een systeem uit te werken waardoor de vergoeding eerst wat hoger is, om
vervolgens sneller te dalen in de tijd. Het studiewerk is nog volop aan de gang, klinkt het. Het
doel is die maatregelen tegen het eind van het jaar rond te hebben.
Wat ligt er tot nu op tafel?
•
•
•
•
•



Wie ontslag krijgt en de opzeg niet moet presteren, moet zich sneller inschrijven bij
VDAB.
Minimumleeftijd voor brugpensioen bij herstructurering wordt opgetrokken van 56 naar
59 jaar, later naar 60 jaar.
Wie bij herstructurering met brugpensioen gestuurd wordt, krijgt een premie van 3.600
euro van de werkgever om een opleiding te volgen.
Een nieuw wettelijk kader moet gemeenschapsdienst mogelijk maken.
Wie door langdurige ziekte ontslagen wordt, krijgt tot 1.800 euro premie om een
opleiding naar een andere job te volgen.
Bron: De Morgen

Agenten melden zich ziek
In de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene hebben donderdag 1000 politiemensen op een
totaal van 2.600 agenten zich ziek gemeld. Dat is 25 procent van het korps.
'We werken in ploegen en daarbinnen worden regelmatig aanpassingen gemaakt zodat de
meest dringende zaken eerst behandeld worden', vertelt politiewoordvoerster Ilse Van de
Keere. Woensdag moest het politiecommissariaat op de Kolenmarkt in Brussel nog dicht
door een tekort aan personeel, maar donderdag zijn voorlopig alle commissariaten open.
De politievakbond NSPV ziet de ziekmeldingen als een duidelijk signaal dat het water de
agenten aan de lippen staat. 'Ik denk dat we al een tijdje onder water zitten', zegt Mario
Thys, Brussels voorzitter van politievakbond NSPV. 'We zeggen al maanden aan minister Jan
Jambon dat het onleefbaar is, maar hij heeft dat altijd naast zich neergelegd.
'De politiek moet zich ten eerste de vraag stellen waar men op termijn en zelfs in 2040
naartoe wil met de politie. En ten tweede moet ze beslissen of ze politiemensen of
politieambtenaren wil. Die vraag is cruciaal. Soms zijn we ambtenaren en de andere keer
weer niet. Een eenvoudig voorbeeld is de Copernicus-toelage, waarvoor we niet beschouwd
werden als ambtenaar', aldus Thys.
De politievakbonden willen niet meer praten met minister van Binnenlandse Zaken Jan
Jambon (N-VA). Tijdens het onderhandelingscomité zijn de vier vakorganisaties weggelopen.

“We praten nergens meer over tot er een oplossing is voor de hervormingen van het
politiestatuut”, klinkt het.
Politieagenten protesteren tegen de veranderingen die Jambon wil doorvoeren. Zo wil hij
het premiestelsel vereenvoudigen en de regeling rond pensioen en ziektedagen herzien.
Daarnaast klagen agenten de werkdruk en het gebrek aan respect voor het politieambt aan.
“We waarschuwen al maanden dat de mensen het beu zijn. De ziekmeldingen zijn een direct
gevolg van het beleid”, aldus vakbond NSPV.
De politievakbonden NSPV, VSOA wachten nu op ‘een geste‘ van Jambon. “We hebben
gevraagd om een onderhoud met de minister zelf, maar hij wilde niet komen”, zegt Joery
Dehaes van ACV Politie. “We leggen de bal nu in zijn kamp. De minister moet nu met een
oplossing komen en tonen dat hij onze waarschuwingen begrepen heeft. Tot hij dat doet
praten wij nergens meer over. We gaan niet discussiëren over de kleur van de nieuwe
kogelvrije vesten zolang de belangrijkste dossiers niet worden besproken.”
Hoofdcommissaris Patrick Evenepoel zei in een persbericht dat hij niet kan instemmen met
de gebruikte methode. “Die bedreigt namelijk rechtstreeks de missies van de
basispolitiezorg.”
“Het is onaanvaardbaar dat vanwege het grote aantal onbeschikbaarheden ten gevolge van
ziekte, onze collega’s en burgers letterlijk gegijzeld worden. Bovendien kan ik het niet
aanvaarden dat de personeelsleden die wel nog hun diensten verzekeren, via sociale media
worden beledigd en zelfs bedreigd. Ik doe daarom een beroep op de vakbonden om hun
leden te sensibiliseren om onze ethische principes en deontologie onder alle
omstandigheden te laten zegevieren”, zegt hij.
De Brusselse politie wil dat minister Jambon het premiestelsel vereenvoudigt en de regeling
rond pensioen en ziektedagen herbekijkt. Daarnaast klagen agenten de werkdruk en het vele
geweld aan dat tegen agenten wordt gebruikt.
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft de top van de federale en lokale
politie gevraagd correcte informatie te verspreiden over een aantal dossiers die aan de basis
liggen van sociale onrust binnen het politiekorps.
De voorbije weken hebben grote aantallen agenten die opgevorderd waren voor de EU- en
ASEM-top zich ziek gemeld. Minister Jambon kreeg daarover van verschillende fracties in de
Kamer vragen voorgeschoteld, waarbij de oppositie zich scherp uitliet over zijn beleid. De
minister af aan dat de werkdruk voor de politie de afgelopen weken en maanden erg hoog is
geweest. Vier concrete dossiers liggen volgens hem aan de basis van de onrust.
Jambon zegt de discussie over de verloning niet te snappen. “Er was immers een akkoord van
drie van de vier vakbonden om het loon voor heel wat agenten volgend jaar op te krikken.
Bovendien wordt niet geraakt aan het regime voor de weekends en de overuren”, verzekert
de vicepremier.
Hij zegt ook dat elke suggestie om geweld tegen de politie aan te pakken, werd
geïmplementeerd of binnenkort wordt geconcretiseerd. “Mijn deuren staan open voor
bijkomende maatregelen”, aldus nog Jambon.
Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) reageerde misnoegd op de vele ziektebriefjes die agenten
dezer dagen voorgeschreven krijgen. “Wie gaat er nog allemaal besmet raken met de
politiegriep? Dit misbruik van de ziekteverzekering met medeplichtigheid van artsen is
gewoonweg schandalig.”



Stakingen
Bij Aviapartner werd sinds donderdag 25 oktober gestaakt. Het personeel laakt de chronische
barre werkomstandigheden en de bodemsalarissen in slechte statuten. Het bedrijf zit in
financieel slechte papieren, bewijst de recent gepubliceerde jaarrekening voor 2017 nog
maar eens. De vakbonden vrezen dat de directie niet langer geïnteresseerd is in een
oplossing, en aanstuurt op een faillissement.
Na 6 dagen staken is die nu toch voorbij. Maar de ergernis over de politieke
voorkeursbehandeling van de Belgische bagageregelaar blijft groot.
De licentie op Brussels Airport verzekert Swissport en Aviapartner de komende zeven jaar
van een geschatte omzet van 250 miljoen euro.
Aviapartner en concurrent Swissport hebben al decennia een duopolie op de
grondafhandeling van de bagage in Zaventem. Begin 2018 sleepten beide bedrijven nog de
twee enige licenties voor de afhandeling van passagiersvluchten binnen. Die licentie
verzekert hen de komende zeven jaar van een geschatte omzet van 250 miljoen euro.
Hoewel de concurrentie voor de licentie zwak was, wijzen verschillende luchthavenbronnen
naar het sterke politieke gelobby van Aviapartner en zijn mede-eigenaar Laurent Levaux, die
uitstekende contacten schijnt te hebben bij de PS en de MR.
Brussels Airport wil al tien jaar de toegang tot de handlingmarkt stapsgewijs openstellen
voor nieuwe afhandelaars, maar wordt daarin steeds geblokkeerd door de overheden en de
lobby van de huidige afhandelaars.
Intussen was bij Brussels Airport alle hoop op meer concurrentie verdwenen.
Aviapartner zou ondertussen in een rampzalig financiële situatie zitten.
Aviapartner draait in Zaventem met verlies, stapelde de voorbije jaren 24 miljoen euro aan
overgedragen verliezen op en zit op een schuldenberg van 49 miljoen euro. Ook concurrent
Swissport zit al jaren financieel in slechte cijfers.
Swissport en Aviapartner kregen sinds 2016 daarom enkel nog tijdelijke erkenningen.
Als Aviapartner een buitenlands bedrijf was geweest, had het nooit een erkenning gekregen,
zeggen sommige bronnen.
Door de slechte financiële toestand waren ook de werksfeer en de werkomstatndigheden
verslechterd. De werkdruk lag zeer hoog. Afspraken met het personeel werden niet
nageleefd. Dat leidde tot een wilde staking die 6 dagen duurde.
Wat vooraf ging.
De staking bij bagageafhandelaar Aviapartner bereikte een nieuw dieptepunt. De
onderhandelingen tussen de vakbonden en Aviapartner zaten al dagen muurvast en de sfeer
werd er niet beter op. De directie van de bagageafhandelaar hadden zelfs een
gerechtsdeurwaarder op pad gestuurd, omdat stakers werkwilligen hadden belet hun werk
te doen. Hoewel er gestaakt werd, hadden werkwilligen het recht bagage van vliegtuigen die
al eerder geland waren op Brussels Airport te lossen, stelt de directie verder. Dus is er een
deurwaarder op pad gestuurd om de nodige vaststellingen te doen. Meer kan hij/zij echter
niet doen. Volgens de directie hebben de militanten ook Aviapartner-loswagentjes op het
tarmac met auto’s geblokkeerd en zelfs de sleutels en batterijen van de karretjes gestolen.
Dat meldt De Tijd.
De vakbonden spraken de beschuldigingen tegen. “Dit klopt niet. Het is niet zo dat
werkwilligen tegen gehouden worden. Er staan zelfs geen stakingspiketten”, zei een
vakbondsman. “De mensen komen niet werken omdat ze dat simpelweg niet willen door de
vertrouwensbreuk met de directie. Het helpt echt niet dat de directie dit soort geruchten
verspreidt.”

CEO Arnaud Feist van Brussels Airport riep op om de staking bij Aviapartner zo vlug mogelijk
op te schorten. 'We maken een dramatische toestand mee, met meer dan 500 geschrapte
vluchten sinds donderdagavond en er zijn 63.000 mensen die niet op vakantie kunnen
vertrekken of niet naar België kunnen terugkeren', zei Feist aan de Franstalige openbare
omroep RTBF. 'Ik vraag iedereen een inspanning te doen om zo vlug mogelijk tot een
akkoord te komen. De schade voor zowel reizigers als luchthaven is nu al enorm.' Tussen
Feist en bonden vond intussen overleg plaats. De bonden zouden hem een lijst bezorgen met
de belangrijkste grieven over de in hun ogen lamentabele werkomstandigheden.
Het gaat al ruim tien jaar slecht met Aviapartner. Dat kwam in 2005 in handen van het Britse
private-equityfonds 3i en Laurent Levaux, die elk 50 procent verwierven. De Britten zochten
na een zwaar verlies de uitgang en verkochten in 2014 hun belang aan het Amerikaanse HIG
Capital. Levaux bleef aan als aandeelhouder en CEO. Twee jaar later zette hij een stap opzij,
in de nasleep van een zoveelste sociaal conflict.
Aviapartner kreeg dit voorjaar een nieuw contract tot 2021, net als Swissport. Al moet
gezegd dat er amper interesse was van concurrerende bedrijven om op Zaventem actief te
worden.
Boven de breuk in het overleg hangt een totaal verziekte sfeer tussen de bonden en directie.
De vakbonden zeggen al dagen dat ze spreken met een totaal incompetente directie. Die
verwijt de bonden al dagen desinformatie te verspreiden, werkwilligen tegen te houden en
een totaal gebrek aan empathie voor de reiziger. Een eerste verzoeningspoging door een
sociaal bemiddelaar van de overheidsdienst Werk werd zondagochtend een fiasco. De
bemiddelaar moest zijn poging na een halfuur staken. De bonden en directie gingen in de
namiddag opnieuw samenzitten op Brussels Airport, met 'meer getrokken messen dan ooit.'
Het vertrouwen tussen de directie en de vakbonden is na dit weekend compleet zoek, klonk
het tegenover Belga.
Levaux noemt het geen centen- maar een principekwestie. 'Bij het uitbreken van de staking
hebben wij onmiddellijk voorstellen gedaan. Drie dagen later zijn we nog altijd aan het
onderhandelen. We hebben een heel weekend verloren. Meer dan 50.000 passagiers zijn in
de kou blijven staan en zagen hun vakantie gehypothekeerd.'
'We kunnen ons niet wapenen tegen wilde stakingen. In andere landen waar Aviapartner
actief is, zoals Frankrijk, Italië en Spanje, is zoiets niet mogelijk. Dus staan wij met de rug
tegen de muur. We kunnen niet zomaar verhuizen. Wilde stakingen breken te gemakkelijk en
te geregeld uit op Brussels Airport. Niet alleen bij Aviapartner maar ook bij Swissport, DHL,
Belgocontrol en de douanediensten', luidt het.
Levaux ontkent ook dat het bedrijf weigert financieel over de brug te komen, zoals de
bonden stellen. 'Werknemers die daar recht op hadden, hebben wij woensdag een premie
van 250 euro betaald. Die was eerder afgesproken met de bonden. Wij zijn die afspraak strikt
nagekomen. Daags nadien brak de staking uit en nu leggen de bonden voorstellen voor
nieuwe premies op tafel. Dat hadden ze een week eerder moeten aankaarten.'
Levaux ontkent ook opnieuw dat de 880 personeelsleden slecht betaald worden.
In sommige media was de voorbije dagen sprake van lange onregelmatige shifts zonder
pauze, met lonen tussen 1.400 en 1.700 euro. 'Het is een moeilijke job, met veel stress en
shifts in de regen en sneeuw. Dat beseffen wij. Maar het gemiddelde loon is 2.200 euro
netto, met uitschieters tot 3.000 euro voor gespecialiseerde mensen'
De bonden eisten daarnaast de omzetting van 30 interimcontracten in vaste. 'Voor 78
interimkrachten wacht een tijdelijk contract voor zes maanden. De enige voorwaarde is dat
ze al twee maanden bij ons werken.'
Dat er begrip is voor de stakende werknemers van Aviapartner werd onlangs duidelijk. In de
vertrekhal kregen ze onder meer steun van werknemers van bagageafhandelaar Swissport,

Brussels Airport, DHL, maar ook van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF) en
de haven- en petrochemiesector. De woede van de werknemers speelde met momenten op
en leuzen als “allemaal slaven” en “koppen rollen” weerklonken.
Op de luchthaven zelf was er veel chaos en
onduidelijkheid.
“Een aantal passagiers heeft donderdag en
vrijdag hun bagage moeten achterlaten, en
komen terug naar de luchthaven om te
kijken of ze die terug kunnen krijgen. Maar
dat is nog niet het geval, zolang Aviapartner
staakt zit die bagage geblokkeerd”, aldus de
directie van de luchthaven.

Nu lijkt er dan toch een compromis bereikt te zijn zodat de bagage terug vlot kan
afgehandeld worden.
Maar dat belette Laurent Levaux, de voorzitter van Aviapartner, niet om zijn ongenoegen
over de gang van zaken te uiten. Levaux vindt dat wilde stakingen op de luchthaven
verboden moeten worden. Dat heeft hij gezegd in Terzake. Als de vakbonden een
stakingsaanzegging hadden ingediend, dan had de staking bij de bagageafhandelaar
vermeden kunnen worden, aldus Levaux.
“De staking was heel gemakkelijk te vermijden geweest als we twee of drie dagen vooraf een
stakingsaanzegging hadden gekregen, zoals wettelijk bepaald. We zouden dan aan tafel
gezeten hebben met de vakbonden en een dergelijke schade voor de luchthaven en de
passagiers vermeden hebben.”
Levaux vindt dan ook dat wilde stakingen verboden moeten worden. “We moeten daar een
politieke, wettelijke oplossing voor vinden. Een wilde staking veroorzaakt indirecte schade
aan mensen die niets met het conflict te maken hebben, de passagiers.”

*
Ook bij Bpost is er sociale onrust.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront van heeft donderdag de onderhandelingstafel
verlaten. Gelijktijdig werd een stakingsaanzegging ingediend.
Tot nader order zijn alle formele gesprekken op alle niveaus opgeschort. Dat maakten de
grote bonden zondagavond bekend namens het gemeenschappelijk vakbondsfront.
Struikelpunten zijn de toekomstplannen van Bpost, gecombineerd met de 'penibele actuele
werkomstandigheden voor het personeel van bpost', luidt het. 'Wij wachten nu de reacties af
van CEO Koen Van Gerven en van het personeel dat we gaan inlichten.'
'Een staking is zeker niet voor de komende week, ten vroegste de week na de
herfstvakantie', aldus de bonden.



Geen gemeenschapsdienst
Geen enkele regionale minister van Werk is van plan om de gemeenschapsdienst voor
langdurig werklozen in te voeren. Dat stond nochtans in de arbeidsdeal die de federale
regering in juli afklopte. Zo schrijft De Morgen.
Het was een van de maatregelen die moest helpen om mensen te activeren. Maar onder
meer Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) staat op de rem. "We hebben onze
eigen instrumenten en die werken goed." De Brusselse minister van Werk Didier Gosuin
(Défi) spreekt van een ideologische maatregel die geen effect zou hebben.
Daarmee loopt een van de meer controversiële elementen uit het regeerakkoord van de
regering-Michel af op een sisser.
Begin deze zomer had het Grondwettelijk Hof al de gemeenschapsdienst voor leefloners via
het OCMW vernietigd.
OCMW's zullen leefloners niet meer mogen voorstellen om een gemeenschapsdienst uit te
voeren als opstapje naar hun re-integratie in de arbeidsmarkt. Dat is het gevolg van een
nieuw arrest van het Grondwettelijk Hof.
Volgens het Hof leunt de vrijwillige gemeenschapsdienst bijzonder nauw aan bij bezoldigde
arbeid én zijn sinds de zesde staatshervorming de gewesten, en niet het federale niveau,
bevoegd voor de tewerkstelling van leefloners.
De invoering van de gemeenschapsdienst stond in 2014 in het regeerakkoord van de
regering-Michel en werd in 2016 gerealiseerd. Het zijn de lokale OCMW's die leefloners een
gemeenschapsdienst op vrijwillige basis kunnen voorstellen, in het kader van een
'geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie' (GPMI). "Een dergelijke dienst
valoriseert de persoon en vormt een eerste stap naar re-integratie", zei toenmalig minister
van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR) in juni 2016 in de Kamer.
Tegen de hervorming van het 'geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie'
(GPMI) en de invoering van de gemeenschapsdienst trokken enkele vzw's naar het
Grondwettelijk Hof. Wat hun kritiek op de gemeenschapsdienst betreft, stelt het Hof hen nu
in het gelijk.
Ook al bestaat een gemeenschapsdienst uit activiteiten die strikt genomen op vrijwillige
basis worden uitgevoerd, kan er volgens het Hof niet van worden uitgegaan dat de
activiteiten een 'onverplicht' karakter hebben. Immers, de dienst is onlosmakelijk verbonden
met het GPMI van de leefloner in kwestie en deze kan gesanctioneerd worden als de
verplichtingen die in dat contract vermeld staan, zonder wettige reden niet worden
nageleefd.
"De gemeenschapsdienst vertoont kenmerken die nauw aansluiten bij die van bezoldigde
arbeid. Eenmaal de gemeenschapsdienst werd aanvaard, wordt die immers dwingend", zegt
het Hof. Dat iemand aan zijn maatschappelijk werker kan melden dat hij zijn
gemeenschapsdienst niet meer wil uitvoeren en zijn GPMI ook in die zin kan worden
aangepast, is van geen tel.

VARIA


Wat verandert er in november?
Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken. Hierbij een overzicht.
•

EHBO-opleiding

In het Brussels gewest bestaat de rijopleiding vanaf 1 november ook uit een EHBO-opleiding.
Elk jaar zullen er zowat 20.000 opleidingen gegeven worden.
De doelstelling van de cursus is om de automobilisten een basisvorming te geven, zodat ze
weten hoe ze moeten omgaan met slachtoffers in het verkeer. De eerste minuten na een
ongeval zijn immers vaak cruciaal.
Vanaf 1 november maakt ook een risicoperceptietest deel uit van de vernieuwde Brusselse
rijopleiding.
•

Modernisering ondernemingsrecht

Op 1 november treedt een modernisering van het ondernemingsrecht in werking. Een
nieuwe definitie van het begrip “onderneming” moet leiden tot meer rechtszekerheid. De
gemoderniseerde wet wijzigt ook de naam van de rechtbank van koophandel, die voortaan
ondernemingsrechtbank zal heten.
De nieuwe rechtbank zal ook bevoegd worden voor landbouwers, vrije beroepers en vzw’s.
Zij worden ook als ondernemingen beschouwd en zullen een ondernemingsnummer moeten
hebben.
•

Overlast op treinen en in stations beboet

Overlast op treinen, in stations en op stationparkings kan vanaf 1 november met een
administratieve geldboetes, gaande van 50 tot 500 euro, bestraft worden. Treinbegeleiders,
perronpersoneel en Securail-agenten zullen de boetes kunnen uitschrijven. Securail-agenten
konden al pv’s opstellen, maar die moesten vooralsnog via justitie passeren.
Ook voor minderjarigen, vanaf 14 jaar, is er een procedure, zij het met lagere
boetebedragen, tot maximaal 175 euro.
Eerder dit jaar verscheen in het Staatsblad een nieuwe wet op de politie van de spoorwegen,
die de wet van 1891 vervangt. In die nieuwe wet liet de wetgever zich inspireren door de
GAS-wetten en -boetes. Die kunnen al toegepast worden bij de andere
vervoersmaatschappijen.
Overtredingen die met administratieve geldboetes bestraft kunnen worden, zijn in vier
categorieën ingedeeld. Binnen de eerste categorie, die met een boete van 50 euro bestraft
wordt, past onder meer roken op plaatsen waar een rookverbod geldt. Categorie 2 is, onder
meer, graffiti spuiten op treinen of op- of uitstappen van een trein als het
spoorwegpersoneel dat verboden heeft. Deze overtredingen worden met 100 euro bestraft.
Zwartrijden, categorie 3, kost 250 euro. De duurste categorie, 300 euro, is voor het vervalsen
van vervoersbewijzen en vernielen van stations. De bedragen lopen verder op bij herhaling
binnen het jaar.



Nieuwe bagageregels bij Ryanair

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair zal rolkoffers vanaf 1 november niet langer
aanvaarden als handbagage. Reizigers moeten dit stuk bagage, of andere grotere stukken,
tegen extra kost laten inchecken als bagage voor de vrachtruimte. Alleen rug-, hand- of
laptoptassen van normaal formaat mogen dan nog gratis mee het vliegtuig in, tenzij
passagiers extra betalen voor een priority-ticket.
•

Minimale levering aardgas

De periode voor mogelijke toekenning door het OCMW van de 'minimale levering aardgas'
loopt van 1 november 2018 tot 31 maart 2019.
Vorige winter ontvingen 5.405 klanten (van 232 OCMW's) minimale levering. Dat is 19,24%
van het totaal aantal aardgasbudgetmeterklanten in Vlaanderen.
Meer info via:
>> Lees de omzendbrief van minister Tommelein
>> Richtlijn voor OCMW's
>> Kopieer en verspreid deze flyer bij belanghebbenden



2018: gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 hebben geen grote verschuivingen
teweeggebracht.
Op veel plaatsen in het land gaat Groen wel vooruit, maar van een groene golf is geen
sprake.
S.pa verliest de centrumsteden Gent, Brugge en Oostende. Enkel Leuven blijft over. En ook
daar gaat de partij achteruit: ze daalt van 30 naar 26 procent.
Vlaams Belang won in meerdere gemeenten en hun winst kwam voornamelijk van het verlies
van N-Va, die toch standhielden ondanks de slechte peilingen.
Kris Peeters heeft ongeveer 7 procent gehaald in Antwerpen. Daarmee wordt het beeld van
de neergang van de CD&V in Antwerpen bevestigd.
Elders in Vlaanderen blijkt de CD&V vrij goed stand te houden. Vooral in West-Vlaanderen en
Limburg blijft de partij sterk lokaal scoren.
De PVDA heeft haar aantal zetels in het land verdrievoudigd, van 50 naar 157.
Vooral in Wallonië ging de partij PTB fors vooruit ten nadele van de PS.
Op basis van de provincieraadsverkiezingen behouden de Vlaamse meerderheidspartijen NVA, Open VLD en CD&V hun absolute meerderheid in Vlaanderen. Het mindere resultaat van
de MR in Brussel en Wallonië - de partij kan niet profiteren van de achteruitgang van de PS doet evenwel uitschijnen dat een tweede regering Michel geen evidentie wordt.
Afgelopen verkiezingen konden in totaal 4,87 miljoen Vlaamse kiezers stemmen voor de
lokale verkiezingen. 4.511.166 van hen deden dat ook, meldt het Agentschap Binnenlands
Bestuur. Dat zijn er bijna 124.000 meer dan in 2012. Procentueel komt dat neer op een
opkomst van 92,6 procent, terwijl dat in 2012 nog 91,6 procent was. Wie zondag niet is gaan
stemmen riskeert een boete, al wordt maar zelden effectief vervolgd.
In totaal deden 175.678 kiezers dat, bijna 23.000 meer dan zes jaar geleden. In relatieve
termen betekent dat dat bijna 4 procent van de Vlaamse kiezers blanco of ongeldig stemde,
tegenover 3,5 procent in 2012.

Zo’n 175.000 Vlamingen stemden blanco of ongeldig en 362.000 mensen daagden niet op. In
totaal gingen dus zo’n 537.000 stemmen verloren.

Alle uitslagen, voorkeurstemmen, zetelverdeling en coalities vindt u via:
https://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2018/#/



PVDA stijgt sterk in Waalse steden
De PVDA scoorde goed bij de gemeenteraadsverkiezingen.
In Vlaanderen kwam een eerste doorbraak in de centrumsteden.
In Brussel wist de PVDA zich stevig lokaal te verankeren in 7 belangrijke gemeenten en in
Wallonië breekt authentiek links door in alle centrumsteden én in de rode gordel van Luik
met scores van 15 procent en meer.
In Wallonië gaan alle traditionele partijen achteruit. In de grote steden gaat de liberale MR
achteruit, net als het cdH. De sociaaldemocratische PS boekt haar slechtste uitslag sinds de
Tweede Wereldoorlog. De PVDA koos ervoor om in het zuiden van het land de krachten te
concentreren op zestien steden en gemeenten, waar samen een derde van de Waalse
bevolking woont. Daar werd aanvankelijk nogal meewarig over gedaan. De federalisten van
Défi bijvoorbeeld, het vroegere FDF, kozen er wel voor om op zoveel mogelijk plaatsen op te
komen. De strategie van Défi mislukte en de partij haalt nergens echt goede scores. De PVDA
daarentegen koos ervoor om in de diepte te werken in alle grote steden en in de rode gordel
rond Luik.
In Charleroi (15,7 procent) en in Luik (16,3 procent) klimt de PVDA telkens naar 9 zetels. In
Bergen (8,5 procent) klimt de PVDA naar 3 zetels, en in La Louvière (15,5 procent) naar 7
zetels. Authentiek links haalt ook zijn eerste verkozenen in de Waalse hoofdstad Namen (3
zetels), in Doornik, in Verviers en in Hoei. In Charleroi, in de rode gordel van Luik en in La
Louvière wordt de PVDA de tweede politieke kracht.



20 % leeft in armoede in ons land
Ruim 20 procent van de Belgen leeft in armoede. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Eurostat
naar aanleiding van de internationale dag voor de uitroeiing van armoede op woensdag 17
oktober.
In 2017 werd 22,5 procent van de bevolking van de Europese Unie bedreigd door armoede of
sociale uitsluiting. Terwijl het cijfer tussen 2008 en 2012 nog steeg tot 25 procent, daalt het
vanaf 2012 jaar na jaar. Ook in ons land is daalde het aantal mensen dat in armoede leefde
van 20,8 procent in 2008 tot 20,3 procent vorig jaar.
We scoren dus beter dan het Europese gemiddelde, maar onze buurlanden doen het wel
beter. In Nederland gaat het om een percentage van 17 procent, tegenover 17,1 procent in
Frankrijk, 19 procent in Duitsland en 21,5 procent in Luxemburg.

Iemand die in armoede leeft wordt door minstens een van de volgende voorwaarden
getroffen: risico op armoede na sociale overdrachten (monetaire armoede), leven met een
ernstig tekort aan middelen en in een gezin wonen met een lage arbeidsintensiteit.
In die laatste categorie doet ons land het met 13,5 procent opvallend slechter dan het
Europese gemiddelde van 9,3 procent. Enkel Ierland (18,2 procent) en Griekenland (15,6
procent gaan ons voor). Dat is bovendien een stijging tegenover 2008, toen het om 11,7
procent ging. Bron: Knack
Lees ook:
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/10/17/wat-moeten-vlaamse-gemeentenpost-14-oktober-2018-doen-om-armoede-aan-te-pakken
https://pvda.be/artikels/armoede-een-keuze-een-politieke-keuze



Europese burgerraadpleging
Neem deel aan de Europese burgerraadpleging tijdens één van 5 ronde tafels over de
toekomst van de Europese Unie, georganiseerd door de federale overheid in het kader van
de Europese burgerraadpleging. Vul het formulier hieronder in, als u in aanmerking wilt
komen.
Voor wie?
•
•

U heeft geen specifieke kennis nodig, enkel eigen ideeën, ervaringen en gezond verstand
U krijgt voldoende ondersteuning van ons team en we werken in kleine groepen zodat
iedereen aan bod komt
• Vul het formulier hieronder in. Op basis van de antwoorden selecteren we de
deelnemers, om een zo divers mogelijke groep samen te brengen.
We houden rekening met alle antwoorden die u heeft gegeven op het formulier hieronder.
Hoe werkt het?
Zo’n 60 à 80 burgers kunnen deelnemen aan elke ronde tafel. Ze zullen via een intense en
open dialoog ideeën over de toekomst van Europa formuleren. De thema’s die aan bod
komen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheid in Europa
Europa in de wereld
Duurzame ontwikkeling in Europa
Innovatie in Europa
Welvaart en stabiliteit in Europa
De eenheid van Europa
Europa en democratie

https://sg.indiville.be/s3/90106819NL?bpid=1537271731_5ba0e7b33eb5c0.24601637

BOEKEN


Macht en onmacht
Het denken van Tinneke Beeckman helpt ons
om steviger in onze schoenen te staan.
Onmacht regeert onze wereld. In de politiek is
het onduidelijk wie de touwtjes in handen
heeft . Op economisch vlak vrezen we crisissen
zonder einde. Moderne techniek creëert niet
alleen mogelijkheden, maar kan ook de
vrijheden van burgers bedreigen. Onthullingen
over schendingen van privacy brengen het
schrikbeeld van Orwells 1984 in herinnering.
We lijken tot machteloosheid gedoemd, maar
door goed na te denken kunnen we toch greep
krijgen op de omstandigheden. Biedt de
filosofische kritiek een alternatief. In Macht en
onmacht ontleedt Tinneke Beeckman welke
ideeën ons gevoel van machteloosheid hebben
versterkt. Ze zoekt ook uit welke ideeën ons
weerbaarder en krachtiger kunnen maken.
Behalve techniek en postmodernisme komen
politieke thema's, zoals mensenrechten, aan
bod. In haar zoektocht voorbij de onmacht
ontmoet Beeckman onder meer Friedrich
Nietzsche, Martin Heidegger, George Orwell,
Jean-Paul Sartre, Claude Lefort, Luc Ferry en
Susan Neiman.



De ondergang van het avondland
“In dit boek wordt voor het eerst een poging gewaagd het verloop van de geschiedenis op
voorhand te bepalen.” Dat is de eerste zin van het eerste deel van De ondergang. Die geeft
gelijk Spenglers grootste ambitie en pretentie weer: hij gaat vertellen wat er gaat gebeuren
met de cultuur van het Avondland. Spengler denkt in de toekomst te kunnen kijken omdat
iedere cultuur zich volgens vaste patronen ontwikkelt.
Die culturen doorlopen altijd dezelfde cyclus. Ze onderscheiden zich wel door hun ‘ziel’, maar
de fases die ze meemaken zijn net zo bepaald als die van het jaar, met een lente, zomer,
herfst en winter.
En dat geldt voor verschillende domeinen, van filosofie tot wiskunde, van politiek tot cultuur.
De ontwikkeling van de beschavingen verloopt volgens een natuurlijk ritme.
Hiermee verzet hij zich tegen het vooruitgangsidee. In plaats van dat ‘de geschiedenis’ of ‘de
mensheid’ steeds beter wordt, begeeft die zich in rondjes. De ene cultuur bouwt niet voort
op de andere, maar begint steeds opnieuw. De Verlichting, om maar wat te noemen, was
niet uniek voor de westerse cultuur, maar is een fase in iedere cultuur.

Lees verder via:
http://www.boekenstrijd.nl/geschiedenis/ondergang-van-het-avondland-oswald-spengler/



Het Bucketlist-boek
500 dingen die je gedaan móet hebben Heb je er
ooit al bij stilgestaan wat je absoluut gedaan wilt
hebben voor je er niet meer bent? Giet het in een
lijstje en je hebt je eigen bucketlist. Maar hoe begin
je eraan en hoe maak je het nog opwindender? In
dit doeboek vind je ideeën die voor iedereen (jong
en oud) haalbaar zijn, zolang je gemotiveerd
genoeg bent en je je grenzen durft te verleggen.
Sommige opdrachten zijn gemakkelijk af te vinken,
andere zijn een grotere uitdaging, maar vaak zijn
die net de dingen die je leven het meest verrijken.
Een koe melken, een boek schrijven, met een
tandem fietsen, een taart in iemands gezicht
gooien, kussen onder de Eifeltoren of op de top van
een berg staan, het zijn maar enkele onderwerpen
uit de lijst met 500 ideeën in dit boek. Je kan de lijst
nog verder uitbreiden door je persoonlijke dromen
toe te voegen op de daarvoor voorziene pagina"s.



Radeloos geluk
Radeloos geluk is de weerslag van een veelzijdig,
geëngageerd kunstenaarsleven - een
egodocument vol boeiende herinneringen aan
historische gebeurtenissen en opmerkelijke
figuren. Osip Mandelstam, Stefan Zweig, Hugo
Claus, Remco Campert, Harry Mulisch, Pablo
Picasso, David Hockney, György Konrád en
Thomas Mann passeren de revue, maar ook
voetballer Ferenc Puskás, Ischa Meijer, Corry
Brokken en de koningshuizen der Lage Landen
behoren tot het tableau de la troupe.
Jan Vanriets kroniek is een meeslepend
amalgaam van beschouwingen, mijmeringen,
dagboekaantekeningen en reisreportages. Hij
neemt de lezer mee naar de turbulente dagen
van de Praagse Lente, naar het New York van de
jaren tachtig, naar - willekeurige greep - de
Provence, Jeruzalem, Wenen, Graz, Berlijn,

Parijs, Moskou, en naar het Amsterdam van zijn vele Nederlandse (literaire) vrienden.
Radeloos geluk is ook een caleidoscopisch zelfportret van schilder-dichter Jan Vanriet, een
zoektocht naar eigen identiteit, afgezet tegen het familiedrama tijdens de Tweede
Wereldoorlog en tegen het canvas van zijn tijd. Het ontsluit, in helder proza, de wereld in en
buiten het atelier en verschaft de lezer inzicht in het gelaagde oeuvre van Jan Vanriet.



De Boekenbeurs
De Boekenbeurs is opnieuw van start gegaan en dat is meteen een uitstekende gelegenheid
om u aan de hand van 7 wetenschappelijke studies te stimuleren om op kille winteravonden
de afstandsbediening van de televisie in te ruilen voor een goed boek.
1. Literatuur maakt mensen beter in 'gedachten lezen'
Een studie in Science zegt dat het lezen van literaire meesterwerken (opvallend: dus niet van
populaire fictie) mensen beter maakt in het herkennen van andermans emoties. De reden:
hoogstaande literatuur zet u aan om via de eigen interpretatie complexe personages beter te
begrijpen. Die vaardigheid gebruiken lezers vervolgens ook in het dagelijks leven.
2. Lezen voorkomt stress
Volgens een studie uit 2009 van de Britse universiteit van Sussex is lezen de meest efficiënte
manier om stress tegen te gaan. De deelnemers aan het onderzoek hadden maar zes
minuten nodig om tot rust te komen eens ze een boek ter hand namen. Lezen heeft zelfs
meer effect dan naar muziek luisteren, een kopje thee of koffie drinken of zelfs een
wandeling maken. Het maakt ook totaal niet uit welk boek je leest. Doordat je jezelf laat
meeslepen in het verhaal, kan je even ontsnappen aan de zorgen en spanningen van elke dag
en je verdiepen in de fantasiewereld van de auteur.
3. Lezen houdt uw brein scherp
Een leven lang lezen zou op oudere leeftijd wel eens kunnen helpen om uw hersenen fit te
houden. Dat blijkt uit een studie in de onlineversie van het vakblad Neurology. Van de 294
deelnemers die op een gemiddelde leeftijd van 89 jaar stierven, hadden zij die zich op jonge
én op latere leeftijd bezig hielden met mentaal stimulerende activiteiten, zoals lezen, minder
last van geheugenproblemen dan zij die dat niet deden. Vooral mensen die hun hersenen op
latere leeftijd trainden hadden 32 procent minder kans op mentale aftakeling vergeleken
met leeftijdsgenoten met een gemiddelde mentale activiteit. Mensen met weinig mentale
activiteit ondergingen dan weer een aftakeling die 48 procent sneller was dan bij de
gemiddelde groep.
4. Lezen is goed tegen de ziekte van Alzheimer
Het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences publiceerde in 2001 de
resultaten van een onderzoek waaruit bleek dat volwassenen die hobby's hebben waar de
hersenen een belangrijke rol in spelen, zoals lezen en kruiswoordraadsels oplossen, minder
kans hebben om de ziekte van Alzheimer te krijgen. Al gaven de onderzoekers wel toe dat
het niet ging om een oorzaak-en-gevolg-relatie, maar om een associatie. 'De resultaten
betekenen mogelijk dat inactiviteit een risicofactor is voor de ziekte of dat inactiviteit een

weerspiegeling is van zeer vroege subklinische effecten van de ziekte, of beide', aldus de
onderzoekers.
5. Lezen helpt u mogelijk beter slapen
Veel slaapexperten raden een ontspannende routine aan vooraleer men gaat slapen om de
geest tot rust te brengen en het lichaam voor te bereiden op de slaap. Lezen (bij een
schemerig lampje) kan daarbij uitstekend helpen, op voorwaarde dat het boek geen thriller is
die u maar niet kan neerleggen. Het gaat hier overigens om papieren boeken, aangezien het
licht van elektronische toestellen het signaal aan de hersenen geven dat het tijd is om op te
staan waardoor u dus minder goed zal indommelen.
6. Lezen maakt u meer empathisch
Het vakbladPLOS ONE meldde in januari dat het lezen van fictie mensen meer empathisch
maakt. De Nederlandse studie toonde aan dat mensen die zich echt laten meeslepen door de
fictie, meer empathie vertonen. Lezers die niet echt meegevoerd werden, vertoonden geen
toename van empathie, idem voor de non-fictie lezers.
7. Zelfhulpboeken zijn goed tegen depressie
Eerder dit jaar rapporteerde PLOS ONE over een studie van de universiteit van Glasgow
waaruit bleek dat zelfhulpboeken lezen, ook wel 'bibliotherapie' genoemd, in combinatie
met ondersteuningssessies over hoe ze te gebruiken, geassocieerd werd met minder
depressies na een jaar in vergelijking met patiënten die een traditionele behandeling kregen.
Volgens de universiteit van Manchester kunnen zelfhulpboeken zelfs helpen in gevallen van
zware depressies.
Bron: Knack
Het is weer boekenbeurs.
•
•
•

Wanneer? Zondag 28 oktober t/m zondag 4 november, en donderdag 8 t/m zondag 11
november
Waar? Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen
Openingsuren? Van 10u tot 18u. Twee nocturnes op vrijdag 2 en donderdag 8
november, telkens tot 22u

Er zijn debatten met toonaangevende stemmen, over actuele onderwerpen.
Gerenommeerde schrijvers gaan met elkaar in gesprek. Poëzie op het podium met dichters
uit de Lage Landen. Debutanten treden voor het voetlicht en de Boekenbeurs gaat op zoek
naar nieuw talent.
Te gast op de Boekenbeurs
Auteurs en illustratoren gaan in gesprek met elkaar en met het publiek en signeren en
animeren. Kies uit de ruim 200 programmapunten om je bezoek aan de Boekenbeurs een
extra impuls te geven.
Actieve beleving
Ruim 90 standen maken zich op voor het hoogfeest van het boek en zorgen voor een
verrassende ontdekkingstocht van nieuwe boeken. Ze inviteren je om kennis te maken met

hun signerende bekende en minder gekende pennen en prikkelen je met acts en live sessies,
workshops, lezingen en speed dates.
Live gesigneerd
De Boekenbeurs verwelkomt opnieuw honderden binnen- en buitenlandse auteurs die met
plezier een persoonlijke krabbel in je boeken zetten.
https://www.boekenbeurs.be/de-boekenbeurs

ANTIPESTTEAM


De kracht van humor
Een verzuurde werkomgeving is nadelig voor de werkomstandigheden.
Irritaties, pesterijen of scheldwoorden werken negatief op je humeur.
Een goeie werksfeer is positief voor een prettige samenwerking met je collega’s.
Humor kan je daarbij helpen.
Lachen is gezond, maar nog veel meer ook. Als we lachen, leren we namelijk ook sneller én
beter. Als jij je impact als spreker wil vergroten, kan je er dus maar beter voor zorgen dat je
publiek zich amuseert. Weet je niet hoe je daaraan moet beginnen? Of ben jij 1 van die
mensen die van zichzelf vindt dat hij/zij geen grap kan vertellen? Geen paniek: er bestaan
een paar eenvoudige manieren om je gevoel voor humor aan te scherpen en te gebruiken.
Wanneer je lacht komt er een formidabel proces op gang in je brein: het lachen zelf zorgt
ervoor dat al je zintuigen op scherp komen te staan. De beweging van je mondhoeken naar
boven, zorgt er ook voor dat je oren meer ontvangen, dat je neus verder open komt te staan
en dat je ogen groter worden! Bovendien komt er in je brein ook een aardige shot dopamine,
endorfine en oxytocine vrij. Die hormonen bezorgen je een goed gevoel en zo komt beloont
je brein jou dus voor een moment waarop je veel nieuwe signalen ontvangt. Lachen is dus
een cadeautje dat de mens van de evolutie heeft meegekregen voor momenten waarop het
brein nieuwe dingen ontdekt. Op die manier zijn lachen en leren onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Maar hoe brengen we mensen dan aan het lachen?
Lees verder via:
https://inspiringspeech.be/warrom-we-lachen-om-te-leren/



Een tik is niet pedagogisch
Geweld tussen tieners neemt af in landen met een totaalverbod op het slaan van kinderen.

Globaal gezien raken tienerjongens driemaal vaker in een gevecht betrokken dan meisjes van
hun leeftijd. Er zijn grote verschillen tussen landen onderling. Dat blijkt uit een grootschalig
vergelijkend onderzoek, dat zopas in het tijdschrift BMJ Open is gepubliceerd.
Jongerenbevragingen uit 88 landen werden daarin naast elkaar gelegd, goed voor de
ervaringen van ruim 400.000 tieners uit 8.454 scholen. In Costa Rica rapporteerde minder
dan een procent van de meisjes de voorbije maand bij een gevecht betrokken te zijn geraakt.
In Samoa overkwam het liefst 35 procent van de jongens.
De wijde spreidstand blijkt niet te verklaren door de welstand of het bruto nationaal product
van de deelnemende landen. Een wettelijk verbod op lijfstraffen is wél een bepalende factor.
Zo blijkt geweld tussen tieners sterk af te nemen als er een algemeen verbod bestaat op het
slaan van kinderen, zowel thuis als op school.
Geweld tussen meisjes zakt dan terug naar 42 procent, geweld tussen jongens naar 62
procent. Dertig van de 88 landen hebben zo’n totaalverbod, waaronder de Scandinavische
landen, Duitsland, Nederland en Spanje.
Pedagogische tik
Maar in landen waar alleen een gedeeltelijk verbod bestaat zoals het onze – lijfstraffen zijn
verboden op school en in vergelijkbare settings, maar ouders mogen hun kinderen wel nog
slaan – blijkt dat alleen meisjes daar voordeel uit halen. Geweld tussen jongens vermindert
er niet of nauwelijks. België bevindt zich hier in het gezelschap van Groot-Brittannië, de
Verenigde Staten, Canada, Italië en vele andere.
In twintig landen zijn lijfstraffen op kinderen en jongeren nergens verboden: geweld tussen
tieners piekt daar bij beide geslachten.
De onderzoekers hebben geen oorzakelijk verband kunnen vaststellen. Het zou dus kunnen
dat landen die vanzelf geneigd zijn tot geweldloosheid, sneller voor een totaalverbod op
lijfstraffen gaan, incluis de zogenaamde pedagogische tik. Toch geloven ze dat het mogelijk
ook omgekeerd werkt: als het bij wet verboden wordt, gaan opvoeders en ouders meer
overhellen naar een positieve opvoedingsstijl.
Ze zijn zelf voorstander van een algemeen verbod, omdat jongens dan minder gewelddadig
opgroeien. ‘Landen met een gedeeltelijk verbod, dat thuis niet geldt, doen onrecht aan
jongens. Ook zij hebben het recht om in een veilige omgeving op te groeien. Dat is een
fundamenteel recht van kinderen en jongeren, bepaald in het Kinderrechtenverdrag.’
Op de vingers getikt
Bovendien is het moeilijk om de pedagogische tik door ouders te verdedigen: ‘Waar trek je
dan de grens? Wat kan, en wat kan niet meer? Je verwacht dan van hulpverleners dat ze
ouders daarin begeleiden, maar het valt haast niet uit te leggen hoe je een kind wél kunt
slaan.’
Ons land is al meermaals op de vingers getikt omdat het niet -verboden is voor ouders om
hun kinderen te slaan. De Raad van Europa voert al tien jaar campagne om zo’n totaalverbod
overal in te voeren. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen heeft meermaals voor
een wetswijziging gepleit. Drie jaar geleden diende CD&V’ster Sonja Becq een wetsvoorstel
in – tot nog toe allemaal zonder gevolg. Bron: De Standaard



Multi-probleemgezinnen
Multi-probleemgezinnen. Dat zijn gezinnen die meer problemen hebben dan ze kunnen
tellen. In 2006 ging Albert Jan Kruiter ze thuis opzoeken om te kijken hoeveel en welke
professionals daar over de vloer komen en hen te vragen: wat had je hier nu eigenlijk willen
doen wat niet mocht? Dan bracht hij die regeltjes in kaart, zodat hij onderzoek kon doen
naar de bureaucratie. Hierbij vindt u zijn verhaal.
Bij het eerste gezin waar ik dat deed, telde ik binnen drie maanden achtenveertig
verschillende instellingen die zich met dat gezin bezighielden. Dat kostte ongeveer 269.000
euro per jaar. En toen ik daar toch op de bank zat, vroeg ik aan die man van dat gezin: wat is
volgens jou het probleem? Hij zei: ik heb 6.000 euro niet-saneerbare schuld, en daar kan
niemand me meer mee helpen. Ironisch genoeg verweet een deel van die professionals hem
dat hij niet met geld kon omgaan, nadat ze zelf gezamelijk een bedrag van zes nullen hadden
uitgegeven.
Deze man was boos. Ze hadden zes kinderen, en er zou nog een kind bijkomen. Van de
bijzondere bijstand van de gemeente hadden ze geld gekregen om een babybedje te kopen.
Hun kinderen stonden onder toezicht van Bureau Jeugdzorg, en in diezelfde periode werd
gas, water en licht afgesloten. Met Jeugdzorg had hij afgesproken dat hij zou laten zien dat
hij prioriteiten kon stellen voor zijn kinderen. Dat was aan het einde van het jaar, het werd
koud. En dat is vervelend als je gas niet meer aangesloten is; dan kun je niet meer stoken.
Dus hij besloot om dat geld van het ledikantje te gebruiken om winterjasjes te kopen voor
zijn kinderen. Dan kon hij laten zien dat hij prioriteiten kan stellen.
Maar bij de gemeente zei degene die de beschikking had afgegeven:…
Lees verder via: https://www.brainwash.nl/bijdrage/hoe-doorgeslagen-bureaucratie-totwillekeur-leidt



Het puberbrein en verslaving
Heb je tieners die probleemgedrag vertonen? Probeer dan de achterliggende oorzaak te
vinden.
Onvolwassen, nog groen achter de oren, wispelturig, gepassioneerd, humeurig… zijn allemaal
clichés waarmee we puberende tieners beschrijven. Maar hoe komt dat eigenlijk? Zit het
brein daar voor iets tussen? Wat zegt de wetenschap hierover? En wat kunnen wij als
begeleiders daarmee? Hoe komt het dat jongeren volmondig aan de keukentafel of in de klas
zich uitspreken tegen drugs om vervolgens toch te experimenteren met tabak, alcohol en
andere drugs?
In deze navorming kijken we naar het verschil tussen een puberbrein en een volwassen
brein. We buigen ons daarbij specifiek over de vraag of tieners extra gevoelig zijn voor
verslaving en hoe wij als opvoeders hier het best rekening mee kunnen houden.
Op al deze vragen (en nog veel meer) geven we tijdens deze workshop een antwoord.
Meer info via:
https://www.diekeure.be/cmsfiles/nieuwe_website/secundair_onderwijs/unplugged/so_ze_
zijn_wie_ze_zijn_door_hun_puberbrein__2018-2019__open_training_-

_nieuwe_versie.pdf?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=8f2af6a48cKlasse_nieuwsbrief_2018_10_18&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f8f2af6a48c-417312689



Geweld op vrouwen
Betoging stop geweld op vrouwen!
Betoging georganiseerd door Mirabal, een platform ondertekend door campagne ROSA .
Stap mee met de ROSA delegatie! Afspraak - 14u te Brussel op 25 november.
Strijd tegen geweld op vrouwen, is ook strijd voor financiële onafhankelijkheid van vrouwen!
De benoeming van de seksistische, racistische en homofobe rechter Kavanaugh, beschuldigd
van seksueel geweld, toont aan hoe belangrijk het is om massaal op straat te komen om
vrouwenrechten te verdedigen!
Dat is overduidelijk na een jaar aan getuigenissen en schandalen onder de hashtag #MeToo.
Achter die hashtag gaat een harde realiteit schuil. In België zegt 98% van de vrouwen dat ze
slachtoffer zijn geweest van pesterijen, ⅔ van agressie.
Vaak passen de vrouwen hun gedrag aan: andere kledij, ze blijven liever thuis of vermijden
bepaalde plaatsen. Maar wat als het geweld thuis, op het werk of op school gebeurt?
Onthullen, signaleren en aanklagen is noodzakelijk! Wat is de volgende fase in die strijd?
Vrouwen hebben tot op vandaag nog steeds niet de financiële mogelijkheid om hun job op te
zeggen of partner te verlaten zonder risico om in armoede terecht te komen. Die
economische afhankelijkheid maakt hen extra kwetsbaar voor geweld.
Het beleid van de regeringen, de besparingen, versterken dat.
Door onze levensomstandigheden aan te vallen, komen vrouwen nog sneller in onzekerheid
terecht.
• Stop het economische geweld die andere vormen van geweld mogelijk maken.
• Voor kwaliteitsvolle jobs met degelijke lonen. Voor de individualisering en herwaardering
van uitkeringen.
De budgetten voor lokale politie, gerecht, preventie, opvangcentra, sociale sector …
worden onophoudelijk afgebouwd door de overheden. Gevolg: te weinig personeel dat
opgeleid is om om te gaan met seksueel geweld, tekort aan opvangcentra, …
• Preventie en steun aan slachtoffers vereisen massale publieke herinvestering in de
social-profit en publieke diensten.
• Stop de besparingen!
De regering pakt graag uit met de wet tegen seksisme van 2014. Dat is hypocriet! De wet is
ontoepasbaar en pakt de bron van het probleem niet aan. Wat de regering wel doet: meer
onzekerheid creëren en toestaan dat onze straten en wijken vol hangen met seksistische
reclame. De onophoudelijke commercialisering van onze lichamen, komt de winsten van de
rijken ten goede en banaliseert pesterijen en seksistisch geweld.
• We zijn geen objecten! Stop de commercialisering van ons lichaam!
Echte emancipatie is onmogelijk wanneer de tekorten steeds groter worden en kan niet
in een maatschappij waarin de 1% rijksten zich bijna alle geproduceerde rijkdom
toeëigenen.
• Samen strijden tegen het systeem dat ongelijkheid en discriminatie voortbrengt: het
kapitalisme!

Campagne ROSA staat voor strijdbaar en socialistisch feminisme.
Zie ook:
https://nl.campagnerosa.be/artikels/4867-25-november-2018-betoging-stop-geweld-opvrouwen
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