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n de snel veranderende maatschappij van vandaag is
het zoeken naar evenwicht een dagelijkse oefening. Nog
maar een paar decennia geleden leek alles nochtans
evident. De toenmalige generaties werden in absolute
termen voorgehouden dat arbeiden een deugd was.
In het modale gezin zaten beide ouders zelden samen
met de kinderen aan tafel. “Le travail, c’est la santé”, was een
veelgehoorde en nauwelijks gecontesteerde uitspraak.

Dat is niet langer zo. De huidige samenleving is zowat op alle vlakken
veranderd. De traditionele kaders boeten aan belang in ten voordele van
een vorm van zelfbeschikking die mensen aangrijpen om hun leven in
eigen handen te nemen. Binnen hun mogelijkheden kiezen ze liefst zelf een
leefpatroon waarbinnen een relatie, kinderen, werken, sociale omgang,
ontspanning, zelfontplooiing en zelfzorg zich in redelijke termen tot elkaar
verhouden. Misschien omdat ze niet willen geleefd worden, of om zich te
handhaven in een mainstream die faster, harder, better en stronger als
leidmotief vooropstelt.
Werkgevers stellen vast dat de jongere generaties arbeid niet langer als een
selffulfilling prophecy zien, maar veeleer als een middel tot zelfontwikkeling
en een aanzet tot het goede leven. Daarnaast is hun kijk op de verhouding
werkgever-werknemer ingrijpend veranderd. Jongeren voelen zich, eerder
dan een instrument om de productie te realiseren, een partner in de
werkrelatie die best wordt gerespecteerd en zelfs gekoesterd.
Mensen zijn in eerste instantie de voorwaarden van het succes van de
onderneming. Een goed personeelsbeleid met aandacht voor creativiteit en
talentontwikkeling, menselijke verhoudingen, nabijheid, hoge betrokkenheid,
een goede werk-levenbalans, maakt het verschil. Dat betekent met
‘goesting’ het werk aanvatten, in een geest van dialoog, inzetbaar zijn
vanuit hun competentieprofiel en groeimogelijkheden, kunnen wegen op de
ontwikkeling, zich deel van een werkgemeenschap voelen.
De beoogde gedrags- en cultuurverandering moet verschijnselen als burn-out,
bore-out en fade-out reduceren. Redenen genoeg dus om in het dossier van
dit magazine uitgebreid aandacht te besteden aan de verschillende aspecten
van een evenwichtige werk-privébalans. Alvast veel leesplezier.
Anne-France Ketelaer

deMens.nu Magazine |

3

Inhoud

© Jana Peeters

6

D

os
si
e

r

17

14

Naar een
evenwichtige

werk-privébalans

Inhoud
18 Robots zullen ons niet redden
(we moeten het zelf doen)
22 Een pleidooi voor passie
24 Uit het dagboek van een eenoudergezin
26 Omgaan met stress

30 Ik werk, dus ik besta?
32 Overheid, werkgevers en werknemers op één lijn
36 Voldaan terugblikken op het leven
40 Ga eens op (levens)reis
43 Doordacht
Een verzameling weetjes en tips
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Dit magazine bevat een toegankelijke mix van luchtige en diepgravende
artikels over eigentijdse onderwerpen die verband houden met vrijzinnig
humanisme.
Vrijzinnig humanisten geloven in de mens en plaatsen die centraal

Een vrijzinnig
humanistisch
magazine voor
iedereen

De verantwoordelijkheid voor zin en moraal ligt voor vrijzinnig humanisten
bij de mens. We bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu,
en dat doen we met respect voor de keuze van anderen en voor de natuur.
We streven daarom ook naar een warme en solidaire democratische
samenleving waar elk individu zich ten volle kan ontplooien. Hoewel
iedereen anders is, zijn we gelijkwaardig en moeten we onszelf kunnen zijn.
Vrijzinnig humanisten kijken kritisch naar de wereld en naar zichzelf
We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen, maar oordelen zelf
wat goed is en wat slecht. Dé waarheid bestaat immers niet en dus kan
niemand die opleggen. Daarom stellen we alles in vraag tot we nieuwe
inzichten hebben. Het is onze ultieme vrijheid: het mogen veranderen van
mening.
Vrijzinnig humanisten zijn een bont allegaartje
Jong en oud, rijk en arm, uit alle hoeken van de wereld … We geven allen
zelf zin aan ons leven en maken er samen het beste van. Hier en nu en met
vertrouwen in de toekomst.
deMens.nu Magazine is er voor vrijzinnig humanisten, maar ook voor
iedereen die zich betrokken voelt bij onze samenleving en zeker ook voor
nieuwsgierigen!
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“Ik wil niet
dat iedereen
atheïst wordt,
dat hoeft niet”
Interview met Ann Brusseel
De rode draad door Ann Brusseels politieke werk bij
Open Vld is gelijke kansen. Bovendien staat ze als voorzitter
van R.A.P.P.E.L. (Réseau d’Action Pour la Promotion d’un
Etat Laïque) voor een strikte scheiding van kerk en staat.
Als voormalige lerares zet ze zich actief in voor een Vlaams
onderwijs dat kritische, vrije en creatieve mensen vormt.
Naast een drukke politieke carrière koos ze ook voor het
alleenstaande moederschap, waarbij ze haar dochter een
even warme, vrijzinnige opvoeding wil geven als zij kreeg.
Tijd dat we deze levensgenieter met hart, humor en pit
vragen wat haar drijft.
Liza Janssens - foto’s © Jeroen Vanneste
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Vrijheid als hoogste goed
Als liberaal draag je vrijheid hoog in het vaandel, maar
bestaat absolute individuele vrijheid wel?
Absolute vrijheid bestaat niet en dat is maar goed ook. Vrijheid is
waardevol als ze geldt voor elkeen. Daardoor is de vrijheid van het
individu begrensd. Want als jij alle vrijheid neemt, komt de vrijheid
van anderen in het gedrang. In de maatschappij worden daarom
bepaalde gedragingen afgebakend in regels, wetten en gewoonten. Liberalen zijn er echter geen voorstanders van om elk aspect
van je leven te reglementeren. We willen vooral goede wetgeving
die niet alleen vrijheden waarborgt, maar ook kansen biedt. We
kunnen echter niet op onze lauweren rusten en denken dat onze
vrijheid voor altijd verworven is, want er zijn krachten die ze willen
inperken. Neem bijvoorbeeld de vraag naar een regeling tot het
erkennen van de identiteit van een ongeborene, daarmee probeert
men vanuit katholieke hoek de abortuswetgeving te ondergraven.

Zo wil men individuele vrijheden inperken om zogenoemde ecologische redenen, of ten behoeve van de integratie … Maar de
individuele vrijheden behoeven geen verder compromis. Het respect voor de normen en waarden van de Verlichting staat voor mij
immers niet ter discussie. Ook niet als men aanbrengt dat in onze
samenleving veel mensen met een andere culturele achtergrond
leven. Dat is absoluut geen reden om de individuele vrijheden die
mannen en vrouwen verworven hebben ter discussie te stellen
wegens bijvoorbeeld religieuze tradities.
Patrick Dewael wil aan de grondwet een preambule koppelen waarin de laïciteit van de staat wordt bevestigd. Hoe
belangrijk is de scheiding tussen kerk en staat voor jou?
Destijds nam ik het initiatief om een Vlaams R.A.P.P.E.L. (Réseau
d’Action Pour la Promotion d’un Etat Laïque) uit te bouwen. Het is
echter niet zo gemakkelijk om dat gestalte te geven. Er zijn gelovigen die weigeren te aanvaarden dat er ook andersdenkenden in
onze samenleving zijn. Ons land is in grote mate geseculariseerd.
Mensen trouwen nog wel voor de kerk en hun kinderen vieren een
communiefeest, maar ze kiezen uit de religie wat hen past. Men
gaat er allesbehalve fanatiek mee om en dat stoort sommige gelovigen.
Om onze vrijheid te behouden, is het versterken van het concept
scheiding tussen geloof en staat nodig. Het gaat immers niet zozeer om het instituut kerk, maar om verschillende geloofsovertuigingen en de eisen die men in naam ervan stelt. Eisen die gesteld
worden aan de hele samenleving, terwijl het mijn overtuiging is dat
de samenleving in goede banen wordt geleid door democratische
wetten van de overheid. In een diverse samenleving als de onze
kan het geen kwaad om hierover duidelijkheid te scheppen.
Jogchum Vrielink van het Instituut voor de Rechten van de Mens
aan de KU Leuven stelt dat het toevoegen van een clausule die
burgerlijke wetgeving altijd boven religieuze regels stelt, een uitholling van de godsdienstvrijheid is. Ik ben het daar absoluut niet
mee eens. Welke godsdienstige regels mogen er dan boven welke
wetten staan? Godsdienstvrijheid is een groot goed als het geïnterpreteerd wordt als het recht om te geloven wat je wil. Dat staat
niet gelijk aan het recht om te eisen wat je wil in naam van je geloof.
Ik wil niet dat iedereen atheïst wordt, dat hoeft niet. (lacht) Maar als
we onze grondwet niet een beetje versterken, kunnen we religieuze
strekkingen die tekenen van radicalisering vertonen niet duidelijk
maken dat het ons menens is met de waarden van de Verlichting.
Want man en vrouw zijn gelijk en hebben evenveel recht op arbeid,
op onderwijs, en op sociale en fysieke bescherming. We kunnen
niet aanvaarden dat aan die rechten wordt geknaagd.
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Durven denken
In ons onderwijslandschap bestaat er een levensbeschouwelijk geïnspireerd vrij net. Vind je dat we naar één neutraal
net moeten gaan?
Een paar jaar terug zou ik meteen ja gezegd hebben, maar de diversiteit in het onderwijs heeft ook positieve aspecten. Al vind ik wel
dat er één sterk neutraal officieel onderwijsnet moet zijn. Ik zie niet
in waarom er én gemeentelijk, én provinciaal, én door de Vlaamse
Gemeenschap onderwijs wordt georganiseerd. De overheid moet
pluralistisch en neutraal onderwijs van de meest hoogstaande kwaliteit garanderen en organiseren voor elk kind, opdat elke inwoner
gelijke startkansen heeft. Je mag als kind niet opdraaien voor de
slechte keuzes van je ouders. Stel dat we een systeem zouden
hebben waarin onderwijs een commercieel gegeven is en je ouders
verkwanselen hun centen liever aan andere dingen dan aan goed
onderwijs, dat zou onrechtvaardig zijn ten aanzien van kinderen.
Als je denkt pedagogisch beter te handelen dan de overheid, mag
je dankzij de vrijheid van onderwijs, die in onze grondwet staat,
een eigen school oprichten. Maar als je daarvoor middelen van de
overheid wil krijgen, moet je de eindtermen, die bekrachtigd zijn in
het parlement, halen. Je kan geen privéschool op confessionele
basis organiseren waar de eindtermen niet gehaald worden, zoals
bijvoorbeeld in kleinschalige joodse scholen, waar men vooral op
godsdienstige aspecten focust. Daar zou men strenger op moeten toezien dan vandaag het geval is. Bovendien is de vraag of je
daar zoveel subsidies voor moet krijgen. Door een samenloop van
omstandigheden is het officieel onderwijs, gefinancierd door de
overheid, zo armer geworden dan het gesubsidieerd onderwijs, dat
ook via andere kanalen middelen heeft. Dat is een scheeftrekking.
Moeten burgerschapsvorming en kritisch leren denken een
plaats hebben in het onderwijs?
Ik zou het appreciëren mocht er in de eindtermen meer ruimte
gemaakt worden voor burgerschapsvorming, ethiek, filosofie en
cultuureducatie. Wie zegt dat het moeilijk is om te filosoferen met
jongeren heeft er geen kaas van gegeten. Het gaat erom dat je hen
leert vragen te stellen en antwoorden te zoeken, en dat je hen leert
om te gaan met een diversiteit aan meningen. Leerlingen moeten
leren kritisch te denken en dialogeren, opdat ze nadien vrije en
onafhankelijke burgers zijn.
Daarnaast is er in ons onderwijs nood aan een betere aanpak inzake genderidentiteit en inzake verdraagzaamheid van gender en
verschillen in seksuele geaardheid. Ik heb daarvoor herhaaldelijk
in het parlement gepleit. De jeugd wordt net geconfronteerd met
al die gevoelens en de school moet daarmee omgaan en een toegevoegde waarde leveren. Hetzelfde voor relationele ontwikkeling
en seksuele vorming. Dat zijn zaken die op school goed moeten
worden aangebracht. Als ze dat door een taboecultuur thuis niet
meekrijgen, zijn ze niet beschermd. Niet tegen grensoverschrijdend
gedrag, niet tegen seksueel overdraagbare aandoeningen en niet
tegen ongeplande of ongewenste zwangerschap.
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“Het respect voor
de normen en
waarden van de
Verlichting staat
voor mij niet ter
discussie”
“Absolute
vrijheid bestaat
niet
en dat is maar
goed ook”

Eén voor allen, allen voor één
Je zet je sterk in voor gelijke rechten, LGBT-rechten (lesbian, gay, bisexual, transgender) en gendergelijkheid. Wat
motiveert je daartoe?
De vrijheid om jezelf te mogen zijn. Elke mens heeft zijn eigen
unieke persoonlijkheid en moet die kunnen beleven. Niemand mag
je daarop afrekenen. Je mag niet gepest worden omdat je niet beantwoordt aan de genderstereotypen van vrouw of man. Je moet
evenveel kansen krijgen op school, op je werk, bij je vrijetijdsbeleving … Het is eigenlijk niet meer dan normaal dat iedereen zichzelf
kan zijn, mag trouwen met wie men wil en een gezin kan stichten.
Daarvoor is een grote strijd geleverd, maar er is nog wel een weg
af te leggen. Daarom kom ik op voor gelijke kansen voor elk individu. Gendergelijkheid is belangrijk, niet alleen omdat we gewoon
evenveel talent hebben en evenveel rechten horen te hebben, maar
ook omdat het iedereen ten goede komt. Samenlevingen waarin
mannen en vrouwen een grote mate van gelijkheid hebben boeren gewoon beter in het algemeen. Men is er doorgaans gelukkiger, men realiseert meer, neemt meer initiatief en het kind stelt het
beter. Het is een mythe dat het kind beter af is met een moeder die
niet werkt. Het is echter wel nodig dat zowel mannen als vrouwen
voldoende tijd en aandacht voor hun kinderen hebben. Daarom is
de vraag naar werkbaar werk en een gezinsvriendelijk beleid zo belangrijk. Waarom houd ik gender tegen het licht? Omdat ik zie dat
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“Solidariteit
ligt aan de basis
van ons denken”
vrouwen vaker de klos zijn dan mannen. (lacht) Daarom is er nog
effectief werk aan de winkel. Zo organiseerde ik een rondetafel over
genderstereotypen in de media. En er beweegt al wat, maar er is
nog werk voor de boeg. Daarom dat ik goed werkende initiatieven
kracht probeer bij te zetten. Mijn grootste drijfveer om aan politiek
te doen is de gelijkheid en vrijheid van elk individu te bevorderen.
Wat betekent solidariteit voor jou?
Solidariteit wordt tot mijn grote spijt te weinig geassocieerd met
liberalen, terwijl het wel aan de basis van ons denken ligt. Gelijke
kansen garanderen voor elkeen is een zeer liberaal concept. We
mogen dat niet uit het oog verliezen. We moeten de solidariteit
natuurlijk op een efficiënte manier organiseren. Het is goed dat
mensen initiatief nemen en al wie een steentje wil bijdragen verdient
lof. Maar solidariteit behoeft een structurele aanpak en we moeten
het systeem van sociale zekerheid kunnen behouden. Dat betekent
dat je moet ingrijpen wanneer de betaalbaarheid ervan in het gedrang komt, net om het in stand te kunnen houden.

Atheïst tot in de kist
Je bent vrijzinnig opgevoed, wat betekent vrijzinnigheid voor
jou?
Vrij zijn en de waarden van het humanisme koesteren: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Maar ook dingen mogen
in vraag stellen en niet hoeven te gehoorzamen aan irrationele
dogma’s. En een vrij geweten hebben. Het is jammer dat er zo’n
negatieve sfeer rondhangt, waardoor veel mensen niet openlijk vrijzinnig durven te zijn. Het is niet omdat ik merk dat een bepaalde
overtuiging mij minder populair zou maken, dat ik van mening ga
veranderen of erover ga zwijgen. Wanneer een christelijke collega
zegt: “Ah, vrijzinnig? Hm”, dan wil ik daarover gerust bij een potje
koffie praten. Die collega zal dan inzien dat dat nogal meevalt.
(lacht uitbundig) Zo beweerde een rector die wel eens op de televisie komt tijdens een gesprek dat een atheïstische opvoeding geen
waardenbesef meegeeft. Ik antwoordde dat je, zoals elk kind, het
waardenkader van je ouders meekrijgt, er zit alleen geen allegorische saus over. Het bestaan van god vormt geen issue, want er
wordt gewoonweg niet over een god gesproken. Je kan zaken als
verdraagzaamheid en solidariteit aanleren zonder te verwijzen naar
geboden, zonde en een god die alles ziet. Het was eigenlijk heel fijn
dat mijn ouders mij nooit in een bepaalde richting hebben geduwd
en dat ik over alles vragen mocht stellen, dat besef ik nu wel.
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Een laatste vraag: waarover ben je ooit van mening veranderd?
(Denkt lang na) Ten gronde van mening veranderd? Ik kan niet
één ding zeggen waarin ik zo gedraaid ben. Ik heb een koppig
kantje, want over belangrijke principes zal ik niet gauw van mening
veranderen. Er zijn wel veel dingen waarin ik de zaken met de tijd
veel breder zie. Zo vind ik dat levensbeschouwing niet thuishoort
in het onderwijs. Maar ik zie wel dat we daarin moeilijk stappen
kunnen vooruitzetten. Dan moeten we misschien eerder de uren
godsdienst en zedenleer reduceren en daarnaast filosofie en ethiek
invoeren. Ik heb dus geleerd iets soepeler te zijn en dingen uit te
proberen, al ben ik er geen voorstander van om aan iets dat goed
werkt te prutsen. Ik wil wel naar de grond van de zaken kijken en
remediëren wat niet werkt. Maar los daarvan, van mening veranderd? (Fluisterend) Heel weinig.
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Deze barometer peilt naar de stand van de vrijzinnigheid vandaag. Pakken
donkere regenwolken zich samen boven vrijdenkersland? Of geniet de
kritische, open en vrije geest van een staalblauwe lucht en een stralende
zon? Dit keer leert een blik op de barometer ons:
Avonddauw en zon in mei, hooi met karren uit de wei.
Franky Bussche

De euthanasiewetgeving
in België
Het is inmiddels vijftien jaar geleden dat euthanasie in België bij
wet werd geregeld. Voor vrijzinnig humanisten is het van fundamenteel belang dat het recht op zelfbeschikking op alle vlakken
wordt gerespecteerd, tijdens hun totale levensloop en dus ook
bij het levenseinde.

van de wilsverklaring. De wetswijziging van 2014 maakte euthanasie eveneens toegankelijk voor minderjarigen.

Na een grondig debat in het parlement werd euthanasie in ons
land mogelijk. De wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie
legt de modaliteiten voor de uitvoering van euthanasie vast.

Positief aan de bestaande wetgeving is dat ze ook toelaat dat
mensen die ondraaglijk psychisch lijden door een psychiatrische
aandoening euthanasie kunnen vragen. Die vragen worden zeer
nauwgezet behandeld, waarbij er steeds wordt gekeken of er
nog een mogelijke therapie bestaat. Tegenstanders van de wet
zouden dat willen terugschroeven.

Dankzij die wet kunnen mensen bij het levenseinde zelf over
euthanasie beslissen, wanneer het lijden voor hen ondraaglijk wordt. Op ethisch vlak staan we evenwel op een eenzame
hoogte. België is namelijk een van de enige landen die euthanasie
heeft gelegaliseerd.

Maar in de praktijk bestaan er nog altijd problemen. Artsen die
euthanasie weigeren uit te voeren verwijzen niet door naar andere
artsen. Verzorgingsinstellingen leggen bijkomende voorwaarden
op voor de uitvoering van euthanasie of weigeren euthanasie binnen hun muren.

In de Benelux ging Nederland ons voor, het Groothertogdom
Luxemburg volgde ons.

Dat is des te schrijnender wanneer het in een rusthuis gebeurt,
want dat vormt eigenlijk de thuissituatie van de bejaarde. Omdat
een huisarts in 2011 in het rusthuis Sint-Augustinus te Diest geen
toestemming kreeg om euthanasie toe te passen bij een vrouw,
werd er door haar kinderen een klacht ingediend. De burgerlijke
rechtbank veroordeelde de directie van de instelling voor de weigering van euthanasie in het woon- en zorgcentrum. Het vonnis
stelt dat het rusthuis niet het recht heeft om euthanasie te weigeren op basis van gewetensbezwaren. Alleen een geneesheer kan
gewetensbezwaren inroepen, een instelling niet. Een positieve
uitspraak dus.

De wet van 2002 laat, mits het volgen van een aantal zorgvuldigheidsvoorwaarden, toe om euthanasie uit te voeren. De wet was
een compromistekst. Vanuit de praktijk werden een aantal punten ter verbetering gesignaleerd: de mogelijkheid voor minderjarigen om euthanasie te vragen, de mogelijkheid van euthanasie
bij verworven wilsonbekwaamheid (dementie, hersentumor), de
doorverwijsplicht van de arts die weigert euthanasie uit te voeren,
de weigering van verzorgingsinstellingen, en de geldigheidsduur
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Wetenschappelijk onderzocht

Toename van
euthanasie
Het tweejaarlijkse verslag van de Federale
Controle- en Evaluatiecommissie
Euthanasie (FCEE) is beschikbaar en
betreft de door de Commissie onderzochte
registratiedocumenten die ingediend zijn
voor patiënten bij wie euthanasie werd
uitgevoerd in de periode tussen 1 januari
2014 en 31 december 2015. De FCEE meldt
dat sinds de invoering van de euthanasiewet
in 2002 het aantal euthanasiegevallen
jaarlijks toeneemt.
Franky Bussche
Cijfers
In 2014 werden 1928 documenten ingediend en in 2015 waren er
dat 2022. Over de twee jaar samen, of de periode waarop het verslag betrekking heeft, bedraagt het aantal 3950. De stijging in procenten van het jaarlijks aantal aangiften lijkt af te vlakken ten opzichte
van de vorige jaren. In absolute cijfers neemt het aantal wel toe.
Zoals voorheen werden de meeste formulieren in het Nederlands
opgesteld (80%). De genderverdeling over de twee jaar is vrij gelijklopend: 51,3% mannen en 48,7% vrouwen. De euthanasie vond
in 63% van de gevallen plaats bij patiënten tussen de 40 en 79 jaar.
In 36% van de gevallen was de patiënt ouder dan 79 jaar.
Meestal werd de euthanasie bij de patiënt thuis uitgevoerd (43,9%),
wat belangrijk is gezien de mensen de voorkeur formuleren om in
hun vertrouwde omgeving te kunnen overlijden. In 41,9% van de
gevallen vond de euthanasie plaats in ziekenhuizen en in 12,3% in
een woon-en zorgcentrum.
Bij 85% van de aangiften betrof het mensen die binnen afzienbare termijn komen te overlijden (terminaal) en bij 15% mensen
die niet binnen afzienbare termijn komen te overlijden (niet-terminaal). De aandoeningen die aan de basis lagen van de uitvoering
van euthanasie waren in de meeste gevallen uitgezaaide of zwaar
verminkende kankers (67,7%), polypathologieën (9,7%), ziekten
van het zenuwstelsel (6,9%), hart- en vaatziekten (5,2%), psychische stoornissen en gedragsstoornissen (3,1%) en ziekten van het
ademhalingsstelsel (3,1%).
12
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Het ondraaglijk, aanhoudend en niet te lenigen lijden doet zich
dikwijls onder vele vormen voor en tast zowel het fysieke als het
mentale welzijn van de patiënt zodanig aan dat de levenskwaliteit
als middelmatig of zelfs als onbestaande wordt ervaren.
Het aantal verzoeken om euthanasie op basis van psychische
stoornissen en gedragsstoornissen is nog steeds gering (3,1%).
Net zoals bij alle euthanasiedossiers worden die zeer zorgvuldig
onderzocht om na te gaan of aan alle wettelijke voorwaarden is
voldaan (ongeneeslijkheid, lijden, gegronde en herhaalde vraag,
lang reflectieproces dat de wachttijd van een maand overschrijdt).
Slechts in 67 gevallen werd euthanasie uitgevoerd bij patiënten
die niet meer bij bewustzijn waren en een wilsverklaring hadden
opgesteld. Dit beperkte aantal is te wijten aan het beperkte toepassingsgebied van de wilsverklaring, die immers enkel gebruikt mag
worden voor patiënten die onomkeerbaar buiten bewustzijn zijn.
De euthanasie werd medisch correct uitgevoerd in 99,8% van de
gevallen. In 0,2% van de gevallen werd contact opgenomen met
de artsen in kwestie om meer toelichting te krijgen over de techniek
die werd gebruikt.
De commissie keurde 75,3% van de aangiften onmiddellijk goed.
In 24,7% van de gevallen heeft de commissie deel één van het
registratiedocument geopend voor meer informatie (preciseringen/
opmerkingen). Deel één is verzegeld en wordt slechts geopend na
uitdrukkelijke beslissing van de Commissie. Slechts bij één aangifte
was de Commissie van oordeel dat de essentiële voorwaarden van
de wet niet werden nageleefd en werd het dossier aan de procureur des Konings overgemaakt.
Aanbevelingen
De Commissie formuleerde ook een aantal aanbevelingen. De
Commissie is van oordeel dat, met het oog op een wettelijk cor-

recte toepassing van euthanasie, zowel de burger als de arts en, bij
uitbreiding, de zorgverstrekkers op degelijke wijze dienen te worden geïnformeerd. De overheid moet alle initiatieven hierrond ondersteunen. Ook de universiteiten en hogescholen die instaan voor
de opleiding van het verzorgend personeel moeten in hun colleges
de problematiek omtrent het levenseinde van patiënten onderwijzen. De Commissie is van mening dat de toepassing van de wet
geen noemenswaardige problemen heeft opgeleverd of aanleiding
heeft gegeven tot misbruiken waardoor wetgevende initiatieven
nodig zouden zijn. De Commissie is in het bijzonder van oordeel
dat de wet niet moet worden gewijzigd wat de wettelijke wachttermijn van een maand betreft die is opgelegd indien het overlijden
niet binnen afzienbare tijd wordt verwacht. De Commissie betreurt
het dat er geen oplossing is gekomen wat betreft de complexiteit
van het opstellen van een wilsverklaring en van de procedures voor
het registreren en hernieuwen van de wilsverklaring.
De Commissie stelt voor om, zoals in Nederland, een elektronisch
registratiedocument in te voeren, wat de werklast van de leden van
de Commissie en van het secretariaat zou verlichten en wat ook de
elektronische gegevensverwerking zou vergemakkelijken.

Bron
Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie
Zevende verslag aan de wetgevende kamers, 2014-2015
www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/euthanasie
overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/
fcee-euthanasie-verslag-2016
overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/adviesen-overlegorgaan/commissies/federale-controleen-evaluatiecommissie-euthanasie
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“Stilzitten
is gewoon niet
mijn ding”
© Jana Peeters

Jana Peeters (26) straalt uiterlijk een en al rust uit, maar
je merkt gauw dat ze bruist van de energie. Regelmatig
naar Zuid-Afrika reizen als vrijwilliger voor het goede doel
is al heel wat, daarnaast werkt ze ook via deMens.nu bij
de Oudstudentenbond (OSB) van de Vrije Universiteit Brussel
(VUB), geeft ze Afrikaanse les en heeft ze er zelfs een lesboek
over geschreven. Stilzitten is duidelijk niets voor haar.
Ellen Vandevijvere
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Jong.nu
De vernieuwde kinderopvang in de township van Vingerkraal: vroeger slechts
golfplaten zonder ramen of vloeren, nu gekend in de hele streek (2016)

Kleine verwezenlijkingen
hier hebben ginder een
grote impact

Ik ben naar Zuid-Afrika getrokken om er tijdens mijn studies in de
orthopedagogie mijn stage als opvoedster te volbrengen. Ik heb er
vijf maanden in verschillende tehuizen gewerkt, ook met kinderen
met een handicap. Het contrast met de zorgverlening in België was
onvoorstelbaar groot. Die kindjes hadden doorligwonden, ze waren
in hun stoel vastgebonden omdat ze er anders zouden uitvallen en
sommige opvoeders konden niet lezen of schrijven. Als die kinderen hier in België zouden opgroeien, zouden ze kunnen leren
lopen, of praten. Daar konden ze niks, en hadden ze ook niks. Dat
was heel confronterend en tegelijk zo intrigerend dat ik besloot om
tijdens mijn verdere studie agogiek aan de VUB ginds onderzoek te
verrichten naar de beeldvorming van kinderen met een mentale en
fysieke handicap. Er heerst nog veel bijgeloof, zeker bij de zwarte
gemeenschap. Enerzijds willen mensen graag helpen, maar anderzijds hangt er een hardnekkig stigma rond handicaps. Veel mensen
ginder zijn het niet gewend om ermee om te gaan en vaak nog
denken ze dat die kinderen behekst zijn. Als ze bijvoorbeeld met
een kindje naar het ziekenhuis gaan, dan zullen de hulpverleners
het niet aanraken of stellen ze hun diagnose vanop twee meter
afstand. Als ze daar al toe bereid zijn.
Wat deed je besluiten om aan vrijwilligerswerk te doen?
Dat klinkt misschien vreemd, maar het overlijden van zangeres
Amy Winehouse is de aanleiding geweest. Haar dood is natuurlijk erg, maar er was zoveel heisa rond in de media, net wanneer
de Hoorn van Afrika door een grote droogte werd getroffen. Daar
stierven dagelijks honderden mensen, en dat contrast vond ik zo
groot dat ik iets op poten wilde zetten. Niet uitsluitend om geld in
te zamelen en op te sturen, maar meer in de zin van sensibiliseren.

Dat klinkt wel goed, maar hoe begin je daaraan?
In het begin ging dat best met vallen en opstaan. Voor de projecten
die ik opstartte om geld in te zamelen, bijvoorbeeld om zonnepanelen te kunnen kopen, moest ik ongelooflijk hard werken om er
uiteindelijk misschien zestig euro aan over te houden. Ik ben dan bij
het KiewitFonds terechtgekomen en dat was een goede evolutie.
Het fonds bestaat uit mensen van de Limburgse wijk Kiewit die zich
inzetten voor het goede doel, en die al actief waren in een ZuidAfrikaanse gemeente waar ik stage had gelopen. Zij wilden graag in
mijn project stappen en zagen in mij een goede schakel tussen wat
zij doen en de projecten in Zuid-Afrika. Mijn eerdere stageplaatsen
ondersteunen we nu dus structureel: ik schrijf subsidiedossiers,
iemand anders verkoopt het speciaal gebrouwen bier Qui Vivit, we
staan op Pukkelpop, houden een Rockfuif en organiseren een quiz.
Met al die centen ondersteunen we de projecten ter plaatse met
concrete zaken, zoals wasmachines kopen of rolstoelen op maat
van de kinderen laten maken. De kleine verwezenlijkingen die je
hier doet, hebben ginder zo’n grote impact.

Jana Peeters in
Zuid-Afrika: “We hebben
grootse plannen, en ik vind
dat we best groots mogen
denken”

© Hans Van Rompaey

Zit jouw engagement je in het bloed?
Dat zorgzame zat er altijd wel in. Als student was ik ook al heel
actief, zo zat ik bijvoorbeeld in het studentenparlement en de studentenvereniging Vrij Onderzoek. Ik heb ook altijd veel aan sport
gedaan, stilzitten is gewoon niet mijn ding. Als ik niks te doen heb,
vind ik wel iets om te doen.

deMens.nu Magazine |

15

© Jana Peeters

Jana tijdens haar stage in een lagere school: kinderen dansen op een liedje over het recht op
onderdak en leren zo op speelse wijze over mensen- en kinderrechten (2011)
We gaan nu ook een lagere school renoveren en uitbreiden, en
kijken wat de nieuwe noden zijn. Het idee rijpt eveneens om het
Qui Vivit-bier ginds te brouwen en te verkopen ten voordele van
de projecten. We hebben grootse plannen, en ik vind dat we best
groots mogen denken. Als het niet werkt, dan werkt het niet en
zoeken we een andere weg. Voorlopig gaat alles erg goed, en
zitten we in een sterk team.
Hoe ga je als vrijzinnig humanist om met de vooroordelen
die er in Zuid-Afrika nog bestaan?
Als ik met de mensen in gesprek ga, zijn er altijd wel die een andere
mening hebben over hoe relaties tussen mannen en vrouwen of
tussen blanken en zwarten er moeten uitzien. Ik begrijp dat iemand
een eigen mening heeft en ik ga die ook niet veroordelen, want ik
kan me niet altijd even goed voorstellen waar die vandaan komt en
hoe het is om in Zuid-Afrika op te groeien. Maar ik vind het wel mijn
verantwoordelijkheid om het te zeggen wanneer ik niet akkoord met
iets ben en dan vertel ik hen ook waarom. De humanistische waarden
en basisrechten die wij zo vanzelfsprekend vinden, zijn ginder niet
zo evident. Zeker op het platteland waar de kindertehuizen zijn leeft
racisme nog heel sterk. De postapartheidsperiode ligt er nog altijd
erg gevoelig. Als ik daar ben, moet ik altijd een andere bril opzetten,
want het is en blijft een kleine cultuurshock. Al zijn ze natuurlijk
wel heel vriendelijk. Ook hier thuis is het heel fijn om contact met
Zuid-Afrikanen te hebben. Ik geef hier inmiddels Afrikaanse taalles,
en heb er zelfs een boek over geschreven. Er bestond geen les-
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materiaal en dan ben ik maar zelf beginnen te schrijven. Het boek
ligt intussen in de boekhandel.
Heb je het gevoel dat je leeftijdsgenoten het geëngageerd
zijn delen?
Ik merk dat leeftijdsgenoten die naar een bepaald land zijn geweest
zoals ik naar Zuid-Afrika, er nadien wel door geboeid blijven. Dat
begint dan vaak met: “Ik wil iets concreets doen, maar weet niet
waar ik terechtkan.” Ze moeten eerst de kans krijgen om te weten
hoe, en dan komt het engagement wel. Ik vind het heel bewonderenswaardig als mensen zich engageren, ook binnen de vrijzinnigheid en OSB. Mensen steken er zoveel tijd en energie in, omdat ze
dat belangrijk vinden. En dat is het ook. Het is een zegen en tegelijk
een vloek, dat constant bezig zijn en dat engagement. Dat stopt
meestal maar als de hoeveelheid vrije tijd die je hebt op is.
Heb je het moeilijk met mensen die helemaal niet geëngageerd zijn?
Ik vind dat geen probleem. Dat is eerder een gemis voor hen, het
maakt mijn leven voller. Ik word zelf behoorlijk veel omringd door
vrijzinnig eigenzinnige en geëngageerde mensen, en ik voel me
daar helemaal op mijn plaats. Die entourage is waardevol voor mij.
We delen dezelfde waarden en het is fijn dat de mensen rond mij
die waarden op eenzelfde manier benoemen en waarderen. Ja, ik
zit hier echt wel op mijn plek.
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Robots zullen ons niet redden
(we moeten het zelf doen)

I

Het Luilekkerland (1567) van Pieter Bruegel de Oude is nog niet voor morgen

n de vorige eeuw voorzagen denkers en beleidsmakers
een toekomst waarin robots het werk uit onze handen
zouden nemen. De realiteit vandaag ziet er helemaal
anders uit. Iedereen moet meer dan ooit ‘aan de slag’.
Langer, flexibeler, aan een competitief loon en vaak met een
verstoorde werk-privébalans tot gevolg. Hoe zijn we in die
situatie beland en hoe komen we eruit?
Bert Goossens
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Langer werken
De Britse econoom John Maynard Keynes
(1883-1946) was een van die denkers die
een rooskleurige toekomst voorzagen. Hij
voorspelde dat ten gevolge van de technologische vooruitgang een gemiddelde werknemer tegen 2030 nog maar vijftien uur per
week zou werken.
Rutger Bregman, journalist bij De Correspondent, stelt vast dat Keynes niet alleen
stond met zijn idee. George Bernard Shaw,
Julian Huxley, Bertrand Russell, maar ook
de Amerikaanse presidenten Benjamin
Franklin, Theodore Roosevelt en Richard
Nixon zagen een (nabije) toekomst met
meer vrije tijd. Een toekomst met minder
werk was het grootste deel van de twintigste eeuw een gangbare opvatting.

de kracht die een maatschappij voortstuwt.
Tenminste, zolang we er met z’n allen in
geloven.
Economische groei is simpelweg de toename van economische activiteit. Groei
wordt gemeten aan de hand van het bruto
nationaal product (bnp). Centraal binnen het
idee van de groei-economie staat het concept van consumptie. Hoe meer mensen
consumeren, hoe meer producten er moeten worden gemaakt. Dat zorgt voor werkgelegenheid en winst voor de bedrijven.
Ook de overheid pikt haar graantje mee. Ze
heft belastingen op de economische activiteiten en kan met die inkomsten haar (sociale) doelstellingen realiseren. Iedereen in de
groei-economie is een winnaar.
Totdat het geloof een knauw krijgt.

Tegenwoordig is dat wel anders. Er bestaat
een brede maatschappelijke consensus dat
we met z’n allen langer moeten werken.
“Om onze sociale welvaartsstaat te kunnen
blijven bekostigen”, roepen economen en
beleidsmakers in koor. De vergrijzing van
onze samenleving doet de facturen stijgen.
Mensen leven langer, en hebben een grotere zorgbehoefte. Met z’n allen langer werken, mag dan wel vervelend klinken, het is
de logica zelve.
Toch wordt hiermee niet alles verteld. Om
echt te begrijpen waarom de voorspelling
van Keynes niet is uitgekomen, moeten we
een analyse maken van een wijdverspreide
geloofsovertuiging.
Een sterk geloof
Dat geloof heeft aanhangers over de hele
planeet. Van Donald Trump, Vladimir Poetin, Xi Jinping tot onze eigen Charles Michel,
Wouter Beke en Bart De Wever.

Als het vertrouwen daalt, wordt er minder
geconsumeerd en geïnvesteerd. Dat leidt
op zijn beurt tot minder productie, collectieve ontslagen en dalende overheidsinkomsten.
Economische groei past perfect binnen het
idee van TINA - There Is No Alternative waar beleidsmakers graag mee schermen.
We moeten wel groeien, want stilstaan is
achteruitgaan. Als we dan toch in een crisis
belanden, is de boodschap om zo snel mogelijk de groei te hervatten.
Mythe van de groei
Er zijn heel wat kanttekeningen te plaatsen
bij het blinde geloof in economische groei
als wondermiddel voor alles.

We hebben het over het geloof in economische groei.

Economische groei heeft in het verleden zijn
nut gehad om het algemene welvaartspeil
te verhogen. De laatste decennia brengt
groei ons echter van crisis naar crisis, waarbij de laagste inkomens telkens het gelag
betalen.

Economische groei vormt voor al die mensen een heilig principe. Het is volgens hen

Nog altijd heerst het idee dat iedereen beter
wordt van economische groei, terwijl ver-

schillende economen, onder wie de Fransman Thomas Piketty in zijn Kapitaal in de
21ste eeuw, met overtuigende argumenten
weten aan te tonen dat het huidige systeem
van groei samengaat met het ontstaan van
diepe sociale ongelijkheid.
Er schort ook iets aan het bnp als indicator
voor onze welvaart. Milieukosten worden
bijvoorbeeld amper in rekening gebracht,
terwijl de groei-economie ironisch genoeg
de laatste decennia letterlijk en figuurlijk
werd voortgestuwd door de uitstoot van
schadelijke broeikasgassen.
De Britse econoom Tim Jackson beschrijft
in zijn boek Welvaart zonder groei hoe onze
economie in een wurggreep wordt gehouden. Hij gaat uit van volgende patstelling:
• Groei is onhoudbaar - op zijn minst in zijn
huidige vorm. Toenemend grondstoffenverbruik en stijgende milieukosten komen bovenop diepgaande ongelijkheden in sociaal
welzijn.
• Krimp (degrowth) is onstabiel - op zijn
minst onder de huidige omstandigheden.
Dalende consumentenvraag leidt tot toenemende werkloosheid, dalend concurrentievermogen en een spiraal van recessie.
En dat is nog niet het volledige verhaal.
Uit balans
Niet alleen het milieu is de dupe van economische groei, ook onze werk-levenbalans
wordt ernstig verstoord.
Ondanks de theorie leidt economische
groei niet automatisch tot meer volwaardige en zingevende jobs. Uit een recente
peiling van de Stichting Innovatie & Arbeid,
een studiedienst binnen de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen (SERV),
blijkt dat slechts de helft van de Vlamingen
vandaag aangeeft te beschikken over kwaliteitsvol werk. “Dat is een job waarin je de
mogelijkheid hebt om iets te leren en jezelf
te ontwikkelen, waarin werkdruk hanteerbaar is en waarbij je werk en privé goed op
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Mens en machine, een bekende scène uit Modern Times, filmklassieker
van Charlie Chaplin uit 1936 over de voortschrijdende automatisering

elkaar afgestemd krijgt”, aldus Mieke Van
Gramberen, arbeidsmarkt- en organisatiedeskundige bij Flanders Synergy. En de
laatste jaren neemt het aantal kwalitatieve
jobs steeds verder af.
Het eindeloos nastreven van economische
groei intensifieert ons leven: zowel als werknemer, als als consument. We worden direct
en indirect aangespoord om meer te produceren zodat we meer kunnen consumeren
en om meer te consumeren zodat we meer
kunnen produceren.
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cursussen enzovoort. Activiteiten die het
geld doen rollen. Het maken van een ontspannende boswandeling of genieten van
een zaligmakende vrijpartij zijn minder interessant voor het bnp. Terwijl die activiteiten
minstens evenveel bijdragen aan ons gevoel van welzijn.

Het is die negatieve vicieuze cirkel die onze
samenleving naar een collectieve burn-out
dreigt te leiden.

Filosoof Ignaas Devisch wijst erop dat, ondanks het feit dat we de mond vol hebben
van onthaasting, we onze vrije tijd graag
volproppen met allerhande activiteiten.
Hij breekt in zijn boek Rusteloosheid een
lans voor de mateloze mens. De onrust zit
volgens hem in onze natuur ingebakken:
verveling is het ergste wat een mens kan
overkomen.

Rusteloos
Onthaasting echter is niet goed voor onze
economie. Of we moeten onze vrije tijd
opvullen met bezoekjes aan de sauna,
georganiseerde trektochten, mindfulness-

Dat leidt tot een opvallende krantenkop of
tot de kip-en-eidiscussie. Is het ons economisch systeem dat de mens rusteloos
maakt of maakt de rusteloze mens ons
economisch systeem?
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Het is niet een rijk gevuld leven dat ter discussie staat. De vraag is of de huidige economische logica mensen niet steeds vaker
naar een gejaagd en onbevredigd leven
drijft. Het toenemend aantal gevallen van
burn-out lijkt dat beeld te bevestigen.
Tijd dus om te ontsnappen uit de huidige
economische wurggreep.
We Are the Robots
In de marge van het publieke debat
worden alternatieven voor de klassieke
groei-economie aangereikt.
Een idee dat de laatste jaren aan invloed
heeft gewonnen, is het basisinkomen. Het
basisinkomen vertrekt vanuit de opvatting
dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om
te werken en een bijdrage te leveren aan
de maatschappij. Het groeimodel daarentegen wil de mensen extern sturen, vaak
met bestraffende maatregelen, wat ertoe

leidt dat mensen hun job als een last eerder dan een lust ervaren. Ook zorgt het ervoor dat mensen die niet (kunnen) werken
- om welke reden dan ook - steeds vaker
als paria’s worden aangezien. Een basisinkomen, onder de juiste voorwaarden, zou
dat systeem van schuld en boete kunnen
ontmijnen.
Een aanvullend idee is dat van de robottaks. Robots zullen de komende decennia
onze jobs blijven overnemen. Het zou een
zegen moeten zijn dat machines vervelend
werk uit onze handen nemen, maar binnen

het huidige systeem leidt dat echter tot
massale werkloosheid, met alle gevolgen
van dien. Waarom niet een taks heffen op
de robots en iedereen op die manier van
een basisinkomen voorzien? Karl van den
Broeck, hoofdredacteur van Apache.be,
pleit met dat absurde voorstel om verder
te kijken dan de clichés en vastgeroeste
ideeën. We hebben een open blik nodig als
we de repercussies van de toenemende
automatisering het hoofd willen bieden.
Economische groei mag geen heilig
huisje zijn. Het inzicht dat onze huidige

groei-economie een aantal intrinsiek negatieve gevolgen met zich meebrengt, zoals
oplopende milieukosten, ongebreidelde
consumptie en sociale ongelijkheid, moet
nog verder ‘groeien’.
Robots zullen niet vanzelf het werk uit onze
handen nemen, we moeten eerst een economisch raamwerk creëren waarbinnen we
een zinvol en uitgebalanceerd leven kunnen
leiden. Hoog tijd dat onze beleidsmakers
hun blind geloof in de groei-economie in
vraag stellen en/of naast zich neerleggen.

Meer lezen?
Welvaart zonder groei? Economie voor een eindige
planeet, Tim Jackson, Uitgeverij Jan van Arkel, 2010.
Recent verscheen ook een herwerkte uitgave.
Ontgroei. Een vocabulaire voor ‘degrowth’ in een nieuw
tijdperk, Giacomo D’Alisa, Federico Demaria en Giorgos
Kallis (red.), Uitgeverij Jan van Arkel, 2016.
De oplossing voor bijna alles: minder werken en
Waarom we iedereen gratis geld moeten geven, Rutger
Bregman, online verschenen op De Correspondent.

Kapitaal in de 21ste eeuw, Thomas Piketty, De Bezige
Bij, 2014. De bijna zevenhonderd pagina’s van Piketty’s
bestseller zijn ook in beknopte versie terug te vinden
in De kleine Piketty. Het kapitale boek samengevat,
Wouter van Bergen en Martin Visser, Business Contact,
2014.
Rusteloosheid. Pleidooi voor een mateloos leven,
Ignaas Devisch, De Bezige Bij, 2016.
Waarom er misschien toch een robottaks moet komen?,
Karl van den Broeck, online verschenen op Apache.be

Ideeën zoals
basisinkomen en
robottaks geven
aan dat we met een
open geest moeten
nadenken over de
intrinsiek negatieve
gevolgen van de
groei-economie
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Een pleidooi voor passie

W

Passie als levenshouding:
doe waar je van houdt en
houd van wat je doet

e werken gemiddeld acht uur per dag. Ten dele
uit noodzaak, om den brode, maar ook omdat
het ons voldoening geeft en mee onze identiteit
bepaalt. Hoe dan ook, als je acht uur per dag tot
je vijf- of zevenenzestigste, of mogelijk nog later,
‘moet’ werken, dan kan je het maar beter met passie, met liefde, met
‘goesting’ doen. Je werk graag doen lijkt immers te helpen om de
werk-privébalans beter in evenwicht te houden. Maar bestaat passie
voor werk en hoe kan je die aanwakkeren?
Yvan Dheur
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Werk, grrr …
Werkstress, werkdruk, burn-out, bore-out,
pesterijen … de oorzaken waardoor je je
ongelukkig kan voelen op het werk zijn
legio. De meerderheid van de mensen
werkt omdat ze geen andere keuze heeft
en omdat ze wel ‘moet’. In het beste geval
tracht je een job te zoeken die wel ‘meevalt’, maar het gevoel hebben je werk te
moeten ondergaan, is voor velen een
dagelijkse realiteit. De gevolgen voor de
gezondheid kunnen dan nefast zijn.
Indien je je in dat verhaal herkent, dan kan
je overwegen van baan te veranderen, maar
wij willen een warm pleidooi houden om de
ingesteldheid ten aanzien van werken - en
bij uitbreiding leven - bij te sturen en er een
kritische, agogische en vrijzinnig humanistische invulling aan te geven. Omdat gelaten
het leven ondergaan niet de enige uitweg
hoeft te zijn.
Positief denken
Hoe komt het dat er mensen zijn die energie
uit hun arbeid halen en anderen die er in dezelfde omstandigheden volledig onderdoor
gaan? Waarom zijn sommigen gepassioneerd door hun werk en kijken anderen met
tegenzin naar dezelfde werkopdrachten?
Iedereen is anders, maar passie blijkt wel
een essentiële factor bij de ontwikkeling van
een positieve houding te zijn. De enige persoon die echt invloed kan uitoefenen op je
eigen geluk ben je zelf. We zijn helaas niet
allen gelijk wat geluk betreft, want sommige
mensen hebben meer aanleg, zowel psychisch als fysiologisch gezien, om gelukkiger te worden dan anderen. De verschillen
in geluksgevoel zijn deels genetisch bepaald, maar voor een deel zijn ze ook on-

derhevig aan omgevingsinvloeden. Je kan
bijgevolg zelf invloed op je geluksbeleving
uitoefenen. Je ingesteldheid en houding ten
aanzien van het leven zijn hierbij cruciaal.
Verander je instelling en je visie, en je zou
je geluksgevoel en je passie voor het leven
kunnen doen evolueren.
Passie voeden met passie
Bewuster omgaan met passie en geluk is
alvast een goede tip om beide elementen
in je leven te versterken. Begrijpen hoe die
emoties en processen functioneren, maar
ook je leven op zo’n wijze inrichten dat je
ze bewuster ervaart, zijn eveneens manieren om gepassioneerder met werk en leven
om te gaan. Sporten, gezond leven, veel
lachen, je blik op het halfvolle glas richten,
pure chocolade consumeren (activeert het
gelukshormoon), wandelen, nieuwe ervaringen opdoen, continu bijleren, liefdevol met
iedereen omgaan, het zijn allemaal opties
om de passie te helpen (her)opbloeien.
Ook het vrijzinnig humanisme als denkkader hanteren om het leven kritisch te benaderen kan bijdragen om de passie - op
werkgebied en andere domeinen - aan te
wakkeren.
Passie ontstaat meestal niet vanzelf, die
moet je creëren, stimuleren en onderhouden. Passie komt evenmin van buitenaf,
je kan ze best vanuit jezelf aanzwengelen,
door in alles wat je denkt, doet en voelt
passie exponentieel toe te passen en uit te
stralen. Bij gebrek aan passie, vermijd dan
om de oorzaak buiten jezelf te zoeken, bij
collega’s of leidinggevenden, want op externe factoren heb je weinig of geen vat.
Probeer je te concentreren op de constructieve aspecten van je job, op de bijdrage die
je levert aan het geheel.

Wees een chief happiness officer
Meer en meer bedrijven creëren een nieuwe
functie, die van chief happiness officer of
‘geluksverantwoordelijke’, een hr-medewerker die het geluk en de goede sfeer op
de werkvloer moet bewaken en bevorderen. Mits minimale inspanningen kan iedereen zijn steentje daaraan bijdragen. Zorg
voor het welzijn van je collega’s, breng wat
fruit voor hen mee, vertel een leuke grap,
verspreid opbouwende ideeën, motiveer
de andere medewerkers, straal positieve
energie uit, breng de zon in je werkplaats,
stimuleer samenwerking en teamvorming ...
Je passie voor je werk zal besmettelijk zijn.
Passie is de essentie van het leven
Passie is een emotie, een levenshouding,
een wijze om het leven aan te pakken. Het
is geenszins de bedoeling om passie als
enige mogelijke levenshouding naar voren
te schuiven, dat zou al te aanmatigend zijn.
Doel van dit artikel is louter de aandacht op
die potentiële houding te vestigen.
Naast hun job zijn vele mensen op zoek
naar zingeving in hun leven. De vrijzinnig
humanistische levensbeschouwing kan,
door middel van kritisch denken en vrij onderzoek, helpen om richting te geven aan
de antwoorden op de grote levensvragen.
En via de vrijzinnig humanistische gemeenschap is het mogelijk om in contact te
komen met gelijkgezinden. Voor mensen
die graag op inhoudelijk vlak aan de gemeenschap willen bijdragen zijn er ook tal
van opportuniteiten, denk maar aan vrijwilligerswerk bij een huisvandeMens (adressen
op de achterkant van dit magazine).
Passie is immers de essentie van het leven.

***
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Uit het
dagboek
van

een eenoudergezin

H

Beschikken over een groot organisatietalent en een ruim opvangnetwerk zijn absolute
pluspunten als eenoudergezin

oe ziet de werk-privébalans er bij eenoudergezinnen
eigenlijk uit? Als alleenstaande moeder met twee kleine
kinderen en een voltijdse baan weet ik als geen ander hoe moeilijk het
is die balans in evenwicht te houden. Het is zoeken en organiseren, en
af en toe een beetje gek worden, maar het doet me leven.
Veerle Magits

Vast ochtendritueel
6.20 uur, de wekker loopt af … opstaan,
ontbijt bereiden, kinderen wekken, kinderen ontbijt geven, zelf eten, boekentassen
maken, kinderen aankleden, mezelf kleden,
staartjes en vlechtjes maken, schoenen
en jassen aan … om 7.35 uur naar school
vertrekken … daarna doorrijden naar het
station, een parkeerplek zoeken, een spurt
inzetten, trein halen om 8.02 uur.
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Redactieraad
Om 10 uur word ik op de redactieraad van
het deMens.nuMagazine verwacht. De
drieëntwintig minuten op de trein geven
me even de tijd om een snelle brainstorm
met mezelf te houden over mogelijke invalshoeken voor het themanummer over de
werk-privébalans waaraan ik zal meewerken. “Euh, waarom heb ik dat ook alweer
gedaan?” Ach ja, mijn passie voor schrij-

ven haalt de bovenhand op mijn drukke
agenda, dus we krijgen dat er nog wel tussen geregeld … denk ik, hoop ik …
Op de redactieraad komen allerlei voorstellen aan bod en ineens hoor ik mezelf
zeggen: “Vanuit het standpunt van eenoudergezinnen ben ik wel bereid om een
dagboek bij te houden over hoe ik mijn
werk-privébalans in evenwicht tracht te
houden.” Of beter gezegd, hoe ik het on-

evenwicht zo goed mogelijk tracht op te
vangen … Wat je nu leest, is dus het eindresultaat van die ingeving.
Avondactiviteit
Na de redactieraad snel terug naar kantoor,
bij UPV of Uitstraling Permanente Vorming
- gelukkig maar een zestal tramhaltes waar ik een klein uurtje heb om mijn mails
door te nemen en om vijf boeketten en
vier boekenbonnen te bestellen voor onze
avondactiviteit, want daarna hebben we
teamoverleg. We ronden af om 16 uur,
waarna ik nog vlug pc-banking open om de
laatste uittreksels voor de secretariaatscollega’s te printen, de nodige documenten,
laptop en muis in mijn computertas prop en
naar het treinstation - alweer - spurt.
Op de trein huiswaarts zitten gelukkig veel
bekenden, waardoor de terugrit altijd een
beetje ontspannen is, en tegelijk ook wat
netwerken. Eenmaal aangekomen, haast
ik me om de bloemen en boekenbonnen
voor het debat op te pikken. Oma en opa
hebben de meisjes al van school gehaald,
zodat ik kan doorrijden naar de campus
Jette van de Vrije Universiteit Brussel voor
het UPV-debat onder de titel Obesitas,
beter voorkomen dan genezen. De babysitter laat weten dat ze oma en opa rond
19.30 uur kan aflossen. Fijn, dan kunnen
ze nog op een fatsoenlijk uur naar huis. Geslaagd debat … zelf wel pas om 22.40 uur
thuis … moe!
Strak weekschema
Met een voltijdse baan en twee kinderen die
vijf dagen op zeven bij mij vertoeven, staat
of valt alles met een goed georganiseerd en
strak weekschema, inclusief precieze doelstellingen.
• Doelstelling van de ochtend: de meisjes
fris gewassen, netjes aangekleed en met
iets in de maag afleveren op school om
7.40 uur, zelf onder dezelfde condities de
trein van 8.02 uur nemen.
• Doelstelling van de avond: drie dagen per
week de trein van 16.28 uur halen (dat lukt
net als ik om 16.20 uur de deur van mijn
kantoor achter me dichttrek), dan ben ik
om 17.10 uur op school, waar opvang is tot

18 uur, maar met slechts één rechtstreekse
trein per uur ben ik met de volgende trein
dus minstens tien minuten te laat (het is en
blijft rekenen op de stiptheid van de NMBS).
• Maandag: ochtendrush (zie ochtendritueel) - werken - avondrush (kinderen
ophalen, huiswerk begeleiden, eten, bad/
bedtijd, ontbijttafel en boekentassen klaarzetten) - sportuurtje van 20 tot 21 uur mits
babysit - nog even mailbox openen.
• Dinsdag: ochtendrush - werken - avondrush - sportuurtje van 20 tot 21 uur mits
babysit - nog even mailbox checken.
• Woensdag: ochtendrush - werken - ietsje
langer, want oma en opa nemen de woensdagnamiddagshift met de kinderen voor
hun rekening - avondrush - platte rust.
• Donderdag: ochtendrush - werken avondrush tot 19 uur - vanaf dan kinderloos
- nog even mailbox openen.
• Vrijdag: rustige ochtendrush - werken ietsje langer, want de kindjes zijn er niet
- vieren dat het weekend begint met een
hapje en/of een tapje met een vriend(in).
• Zaterdag: één zaterdag op twee volledig
vrij - één zaterdag op twee de meisjes om
9 uur ophalen voor hun zwemles en om
11.30 uur terugbrengen - huishoudelijke
namiddag inlassen voor boodschappen,
wassen, strijken, opruimen enzovoort meisjes ophalen om 18 uur.
• Zondag: dansles meisjes van 9.30 tot
11 uur - ’s namiddag drie weken op vier iets
plannen, zoals familiebezoek, uitstapje met
kinderen of speeldate.
Reorganisatie
Dat is een ‘normale’ week … Ik hoef er
waarschijnlijk niet bij te vertellen dat wanneer daar ergens een verschuiving in komt,
de structuur wegvalt en het reorganiseren
kan beginnen.
• Trein te laat = beroep doen op vriendinnen of buurvrouw om de meisjes mee te
nemen van school, wel zo snel mogelijk
vragen vooraleer ze hun eigen kinderen al
opgehaald hebben en dus nog eens moeten terugkeren om die van mij.
• Avondactiviteit op het werk = inschakelen
van oma en opa en/of babysit.
• Overdag telefoon krijgen van school

omdat een van de twee kinderen ziek is =
werkplannen voor de rest van de dag annuleren, de eerstvolgende trein naar huis
nemen, afspraak bij pediater maken en
kinderen ophalen, bij pediater langsgaan,
apotheker van wacht zoeken (en geloof me,
soms moet je echt wel ver rijden), opvang
regelen voor de volgende dagen, grootouders met pensioen zijn nu eenmaal niet
altijd beschikbaar, opvangdienst zieke
kinderen meestal wel maar werkt maximum negen uur per dag, dat betekent
dus sowieso mijn werkritme aanpassen
met minstens één uur recuperatie.
• Zelf ziek worden = organisatorische ramp,
en gelukkig heb ik de laatste jaren alleen
wat verkoudheden, hoofdpijnen en andere
‘kleine’ kwaaltjes gekend waar ik me wel
doorheen sla. Fingers crossed!
Balans?
Balans werk-privéleven, zeg je? Welke
balans? Op elkaar afgestemd geraken ze
nooit … zucht. Gelukkig beschik ik over een
grote portie organisatietalent en een ruim
opvangnetwerk van vriendinnen, oma en
opa, buurvrouw, babysitters, opvangdienst
zieke kinderen (de ene al wat duurder dan
de andere) die inspringen waar nodig. En
ja, soms laten die twee van mij wel eens
merken dat ze het er niet mee eens zijn:
“Waarom moet jij werken?”, “Waarom
kan jij niet om half vier aan de schoolpoort
staan zoals die andere mama’s of oma’s?”,
“Waarom kan jij niet bij mij blijven want ik
ben toch echt wel heel erg ziek?”, “Waarom
moeten wij in de opvang?” Maar als je dan
eens vroeger op school bent om hen op te
halen of je beslist om niet te gaan sporten,
dan zijn ze ook niet tevreden hoor, want
de babysitter is keitof en ze willen af en toe
toch eens het laatste kindje in de opvang
zijn …
Mocht je er nog aan twijfelen, het is niet
gemakkelijk, het is zoeken en het is organiseren. En het is af en toe een beetje gek
worden van dat zoeken en organiseren,
maar het doet een mens leven en zolang je
je kinderen graag ziet en je job graag doet,
valt dat wel te matchen.

***
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Omgaan met stress
De meeste mensen doen alles tegelijk,
altijd en overal, maar dat werkt niet

U

it de Werkbaarheidsmonitor,
een driejaarlijks onderzoek
naar de werkbaarheid van
de jobs op de Vlaamse
arbeidsmarkt uitgevoerd door
de Stichting Innovatie & Arbeid,
blijkt dat één op de drie of 34,2%
van de werknemers - dat zijn
790.000 werkkrachten - kampt
met werkstressklachten. Bij 12,3%
van de werknemers - of 280.000
werkenden - is er sprake van
burn-outsymptomen. Maar wat
is een burn-out en hoe kunnen
we die voorkomen? We vroegen
het aan Elke Van Hoof, klinisch
psycholoog gespecialiseerd in
psychodiagnostiek, trauma, stress
en burn-out.
Liza Janssens

We werken vaak hard en hebben een
actief sociaal leven, maar is dat wel
een evenwichtig leven?
De beste manier om evenwichtig door het
leven te gaan is niet aan te modderen. Dat
doe je door goed te weten wat je wil. Welk
doel stel je voor ogen? Wat ben je aan het
doen en waar zal jou dat over vijf jaar brengen? Wat wil je op je veertigste of vijftigste
bereikt hebben? Je moet in een jaar geen
vijftig doelen hebben, dat is onhoudbaar.
Maximum één groot doel en drie kleintjes
is voldoende. Wie echter zonder doel(en)
leeft, is afhankelijk van de gril van de dag.
Het is dan moeilijk om op het einde van de
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dag te weten wat je gedaan hebt dat je
plezier bezorgt. Je hebt als het ware geen
wortels en gaat gewoon mee met de flow.
Maar als het stormt, vlieg je weg. Wie wortels heeft, blijft staan en buigt hoogstens
wat mee.
Hoe ziet een evenwichtige werk-privébalans eruit?
Bij een evenwichtige werk-privébalans
spendeer je zeventig procent van je
werktijd aan energievretende activiteiten.
Daarnaast beschik je over voldoende hersteltijd, zowel tijdens het werk als in de
privétijd. Die hersteltijd is me-time waarin

je leuke bezigheden plant. Dat kan gaan
om inspannende activiteiten zoals bewegen, maar evengoed momenten waarop je
niets doet. Dat evenwicht is bij heel wat
mensen verstoord doordat er te weinig
hersteltijd is, zowel op het werk als in het
privéleven. Je holt maar achter je agenda
aan waardoor er te weinig recuperatiemomenten zijn.
Wat gebeurt er als er niet voldoende
recuperatiemomenten zijn?
Als we niet genoeg kunnen recupereren,
komt er steeds meer druk op ons lichaam.
Er worden dan te weinig herstelhormonen

Het is verkeerd te denken
dat stress met wat
medicatie is op te lossen

Wat is burn-out precies?
Het is een syndroom waarbij verschillende
klachten samenkomen. Je voelt je fysiek en
emotioneel uitgeput. Er treedt depersonalisatie op, waarbij je van jezelf vervreemdt
en het gevoel hebt op een afstand van de
werkelijkheid te staan. Daardoor word je

prikkelbaar en cynisch. Er ontstaat ook
een onthechting van de eigen verantwoordelijkheden en je hebt een verminderd
gevoel van professionele competentie. Je
hebt, met andere woorden, minder vertrouwen in het eigen functioneren en het
uitoefenen van je verantwoordelijkheden.
Wanneer al die symptomen samen niet
meer verdwijnen na voldoende rust, omdat
er iets mis is met het recuperatiesysteem,
dan spreken we van een burn-out. Want
we zijn allemaal wel eens uitgeput, vragen
ons al eens af wat we nog op ons werk
zitten te doen en we denken ook al wel
eens dat we niet de capaciteiten hebben
om te doen wat van ons wordt verwacht.
Het verschil is dat wanneer we dan onze
gedachten verzetten door iets totaal anders te doen of eens een weekendje weg
te gaan, dat gevoel verdwijnt. Bij burn-out
verdwijnt dat niet meer.
Zijn er ook andere diagnoses?
In de DSM-IV, het classificatiesysteem
voor psychiatrische aandoeningen, wordt
niet gesproken over een burn-out, maar
over aanpassingsproblemen. Bij aanpassingsproblemen heb je een psychisch
en fysiek onwelbevinden gedurende drie
maanden. Dat is vaak gelinkt aan een
belangrijke levensgebeurtenis, zoals het
overlijden van een dierbare. We spreken
pas van een burn-out na zes maanden
van overbelasting met een duidelijk, signi-

ficant onevenwicht dat het dagelijkse functioneren beperkt. Wie het een paar weken
moeilijk heeft, heeft nog geen burn-out,
maar eerder een aanpassingsprobleem. Er
zijn dus verschillende stadia: eerst heb je
stress, dan een overbelasting, daar komt
dan overspannenheid bij, nadien heb je
aanpassingsproblemen en daarna pas een
burn-out.

© Marco Mertens

aangemaakt zoals DHEA (dehydroepiandrosteron), oxytocine, serotonine, dopamine ... Zo weten we dat er na lichamelijke
beweging serotonine wordt vrijgegeven,
maar ook geluksstoffen zoals endorfine
worden aangemaakt. Wanneer de hersteltijd te kort is, komen er te weinig van die
positieve herstelhormonen vrij, waardoor
de negatieve effecten van stress gaan
overheersen. Ze wegen dan niet meer op
tegen de stresshormonen adrenaline en
cortisol. Dat onevenwicht heeft lichamelijke
klachten tot gevolg. Zo krijg je een drukkende hoofdpijn die je niet gewend bent
te krijgen. Dat zet zich verder in slaapproblemen, waaronder slecht inslapen, vroegtijdig wakker worden … We raken sneller
geïrriteerd, waardoor onze omgeving negatieve feedback gaat geven. Zo beland
je in een negatieve spiraal waarbij het
lichaam verder destabiliseert door stress.
Dat leidt tot uitputting en een gevoel van
cynisme. Uiteindelijk, na maanden of jaren
van negatieve stressbelasting, spreken we
van burn-out. Je krijgt dus geen burn-out
omdat je eens een slechte week hebt.

Elke Van Hoof
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Hoe kan je het best met stress omgaan?
Door je focus gericht te houden op de
dingen die jij wil doen en je agenda zo
te plannen dat de helft van je tijd op de
een of andere manier daaraan bijdraagt.
Met andere woorden, je schakelt e-mail
en sociale media uit op momenten dat
je wil werken. De meeste mensen doen
echter alles tegelijk, altijd en overal, maar
dat werkt niet. In de werkcontext betekent
dat concreet dat je elke dag beslist welke
dingen je zeker wil afwerken (maximaal
drie). Het eerste uur van de dag open je
je mailbox nog niet, maar werk je eerst
aan je eigen objectieven. Nadien laat je
het drama van de dag openrollen. Dat is
een van de meest efficiënte interventies.
Op basis van wat je zelf hebt bepaald te

willen afwerken die dag, weeg je alle binnenkomende zaken af. Helpt het je om die
dingen te verwezenlijken? Dan doe je het.
Helpt het niet? Dan laat je het liggen, maar
geef de tegenpartij die de vraag stelt wel
een perspectief. Je zegt bijvoorbeeld dat je
die dag bepaalde deadlines hebt, maar de
dag nadien een antwoord op de vraag zal
formuleren. Dat is de praktische vertaling
van zelf prioriteiten bepalen, focus houden,
richting geven, grenzen afbakenen en perspectief plaatsen.
Wat doe je wanneer je werkgever
verlangt dat je meteen antwoordt op
vragen?
Dat vormt geen issue als je communicatievaardig bent en over enige onderhandelingstechnieken beschikt. Er is immers

geen enkele werkgever die tegen efficiënt
werken is. Mensen hebben echter verleerd om een dialoog te voeren, ze delen
vooral informatie. Ze geven dan misschien
wel aan wat hun behoefte is, maar als de
werkgever zegt dat dit nu zijn prioriteit is,
zwijgen ze. In plaats van bijvoorbeeld als
volgt te reageren: “Je hebt me vorige week
gezegd dat dit af moet zijn, dat was toen
een prioriteit. Als ik dat wil afkrijgen, kan
ik dit er nu niet meer bijnemen. Ik kan er
hoogstens pas woensdag aan beginnen.
Als jij echter zegt dat ik dit nu prioritair
moet doen, wil ik me daaraan wel aanpassen, maar dan wil dat zeggen dat die andere taak nu niet opgelost zal worden.” Zo
geef je de werkgever voldoende elementen
om in te zien dat zijn vraag niet meteen kan
beantwoord worden. In de meerderheid

We spreken pas van een burn-out na maanden of jaren van negatieve stressbelasting,
en niet nadat je eens een slechte week hebt gehad
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Wanneer je last krijgt van een combinatie van stress, irritatie en slaapproblemen moet je
je agenda vrijmaken om hersteltijd in te bouwen
van de gevallen zal je dan eerst het ene
mogen afwerken en nadien het andere.
Dat in dialoog treden en onderhandelen
doen mensen - zowel medewerkers als
leidinggevenden - te weinig.
Wat moet je doen wanneer je met
stressproblemen kampt?
Wanneer je last krijgt van een combinatie van stress, irritatie en slaapproblemen
moet je je agenda vrijmaken om alleen de
prioritaire dingen te doen. De rest schuif
je even opzij om hersteltijd in te bouwen.
Doe dan eens iets wat je in je leven altijd al
had willen doen. Stel dat je ervan droomt
om piano te spelen, probeer dat dan drie
uur per week te doen. Dat kan een halve
dag zijn of drie keer een uur per week.
Zo bouw je cognitieve reserve op. Naast
die cognitieve reserve opbouwen, moet
je ook fysieke hersteltijd inplannen. Met

andere woorden, je moet bewegen. Een
goed begin is achtduizend stappen per
dag zetten, wat een matige beweging is.
Maak elke dag een wandeling van ongeveer een halfuur, liefst in de natuur, waarbij
je op zoek gaat naar iets wat jou intrigeert.
Het is verkeerd te denken dat stress met
wat medicatie is op te lossen. Het komt er
vooral op neer eerst zelf iets te doen, want
ons lichaam is erop gemaakt om zichzelf
te herstellen.
Wat als dat niet meer helpt, waar kan
je dan terecht?
Wanneer uitputting, irritatie en slaapproblemen niet meer verdwijnen met
afdoende rust en beweging, wordt het
problematisch. Dan ga je best zo snel
mogelijk naar een expert in stressgerelateerde problemen. Maar waar vind je
die? Er bestaat geen centrale databank

van experten in aanpassingsproblemen en
stress. Binnen de hoge gezondheidsraad
debatteren we hierover, maar het is niet zo
evident. Want aan welke criteria moet je
voldoen als expert? Artsen zijn niet gespecialiseerd in aanpassingsproblemen en niet
alle klinisch psychologen hebben zich in de
biologische psychologie gespecialiseerd ...
Momenteel biedt het Riziv, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,
een opleiding aan voor iedereen die zich wil
bezighouden met werkhervatting. Hopelijk
resulteert dat binnen drie jaar in een expertendatabase. Zelf richtte ik het Huis voor
Veerkracht op, een expertisecentrum dat
beschikt over een groot netwerk van psychologen die expert zijn in stress, burn-out,
bore-out en veerkracht.

***
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Ik werk, dus ik besta?

I

Dave Johns in I, Daniel Blake, humanistische film van Ken Loach
over armoede en werkloosheid

k werk, dus ik besta! We kunnen zagen en klagen over het
werk, we staan mee in de file naar het werk, we zijn overwerkt …
Werken is de norm. De hele samenleving is georganiseerd rond
werk. En dan kunnen we ons afvragen: heeft het leven eigenlijk zin
zonder werk?
Joke Goovaerts

De achttiende-eeuwse Franse filosoof en
vrijdenker Voltaire geeft aan het einde van
zijn boek Candide, ou l’optimisme (1759)
een antwoord op die vraag. Candide bevindt
zich met twee vrienden in Constantinopel en
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van een wijze Turk, die zijn lapje grond bewerkt, krijgen ze te horen: “Door het werk
houden wij ons drie grote rampen van het
lijf, de verveling, de ondeugd en de honger.”
Candide en zijn vrienden komen tot het be-

sluit dat werken het leven draaglijk maakt.
“Wij moeten werken zonder te discussiëren,
alleen zo maken we het leven draaglijk.”
Maar wat als je geen werk hebt en door de
mazen van het net valt?

Werkloosheid
De gevolgen van werkloosheid blijven bij
de publieke opinie en bij mensen die werk
hebben vaak onder de radar. Een job is
een van de sleutels voor maatschappelijke participatie en integratie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat werklozen
op zowat alle vlakken - fysiek, psychisch,
sociaal en dus zeker niet alleen financieel slechter af zijn dan wie werkt.
De berichtgeving over werkloosheid zit vol
harde cijfers. Hoe zit het met de tewerkstelling in Vlaanderen ten opzichte van
Wallonië? Hoe doet België het in vergelijking met het buitenland? Loopt de tewerkstellingsgraad terug, of gaat het net veel
beter dan vroeger? Hoe zit het met het
activerings- en begeleidingsbeleid?
Achter die feitelijke mediaberichtgeving
schuilt echter een diepere menselijke realiteit. Een realiteit van levenskwaliteit, van
emoties, van menselijke gevoelens rond
welbehagen en uitsluiting. De mediaberichtgeving toont ook nauwelijks het
menselijke gelaat van werkloosheid.

I, Daniel Blake is op dvd beschikbaar
en wordt verdeeld door Cinéart

Schreeuw om humanisme
Dat is precies wat Ken Loach doet met
I, Daniel Blake, de film waarmee de Britse
geëngageerde filmmaker op het filmfestival
van Cannes zijn tweede Gouden Palm in
de wacht sleepte.
Toen hij zijn prijs in ontvangst nam, was
Ken Loach boos om “de wrede Britse
bureaucratie die een draconisch sanctioneringssysteem heeft opgezet om aan
armen duidelijk te maken dat het allemaal
hun eigen fout is, dat ze geen job hebben
omdat ze onbekwaam en nutteloos zijn”.
In zijn speech waarschuwde Ken Loach ervoor dat we momenteel in een gevaarlijke
situatie zijn beland. “Door de bezuinigingsmaatregelen stevenen we af op een regelrechte rampsituatie. Neoliberale praktijken
hebben ellende veroorzaakt bij miljoenen
mensen, van Griekenland tot Portugal, met
een kleine minderheid die er beschamend
rijk is van geworden.”
I, Daniel Blake is een schreeuw om humanisme en laat het failliet van de verzorgingsstaat zien. De film is een aanklacht
tegen het neoliberalisme en wil het publiek
een geweten schoppen.
Uitkering geschorst
De zestigjarige Daniel Blake is een klusjesman uit Newcastle die na een zware hartaanval toch opnieuw aan het werk moet.
Van zijn dokter mag hij niet meer werken
en hij wordt arbeidsongeschikt verklaard,
maar de ‘diensten’ denken daar anders
over. Op een kafkaiaanse manier dient
Daniel standaardvragen te beantwoorden
die helemaal niet op zijn situatie van toepassing zijn, maar die toch aantonen dat
hij kan werken en dat hij dus geen recht
op een ziekte-uitkering heeft. Een administratieve mallemolen. Ook Katie, een
alleenstaande moeder met twee kinderen,
wordt door onheil getroffen. Ze neemt de
verkeerde bus en komt te laat in het jobcenter. Uitkering geschorst. Daniel Blake
ontfermt zich over de vrouw en er ontstaat
een hechte, solidaire vriendschap.

De film is herkenbaar en toont twee strijdbare mensen die op de knieën worden
gedwongen en door een vijandige bureaucratie worden vermalen. Mensen worden
zodanig ‘getreiterd’ tot ze uit frustratie
geen steun meer vragen en helemaal uit
de boot vallen. Goed voor het systeem:
minder aanvragen, minder werklozen en
dus beter voor de statistieken.
Ruggensteun
Toch is I, Daniel Blake geen pessimistische
film. Ken Loach is een goede verteller en
zijn personages zijn authentiek. Zoals de
inmiddels tachtigjarige regisseur in een interview zegt: “De fysieke aanwezigheid van
mensen toont hun verhaal. Hun rimpels,
hun houding, hun handen, wat ze eten …
(dat alles) laat zien tot welke klasse ze behoren, hoe ze leven. Armoede zie je al aan
de textuur van iemands huid.”
De film is door zijn humane boodschap
een ruggensteun voor iedereen, maar
vooral voor de miljoenen mensen die door
werkloosheid, ziekte of familieomstandigheden allemaal Daniel Blake zijn.
Ken Loach is met I, Daniel Blake niet aan
zijn proefstuk toe. Loach behandelt vaak
sociale thema’s en brengt ze op een zeer
realistische manier. Op zijn palmares staan
meer dan dertig films, die internationaal
gelauwerd werden.

Ken Loach in Tijdgenoten
In 2008 bracht de vrijzinnige
omroep Lichtpunt een interview
met Ken Loach in het kader van
de programmareeks Tijdgenoten. Het archief van Lichtpunt
kan geraadpleegd worden in het
huisvandeMens Brussel.
Contactpersoon:
hans.vanrompaey@deMens.nu
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Overheid, werkgevers en werknemers
op één lijn

D

De overheid wil de combinatie van arbeid en gezin mee
optimaliseren, om zo de gelijkwaardigheid van man en vrouw
en het sociale welzijn te bevorderen

ruk, druk, druk … Dat
is het antwoord dat
we vaak horen als
we mensen vragen
hoe het met hen
gaat. Wie het druk heeft, is naar
maatschappelijke normen goed
bezig. We moeten een drukke
job hebben, veel hobby’s, een
rijk sociaal leven. Al te vaak eist
zoveel druk(te) na verloop van tijd
zijn tol. De werk-privébalans is uit
evenwicht. In dit artikel gaan we
na wat de overheid en werkgevers
doen, of zouden kunnen doen,
om dat tegen te gaan, maar we
zien ook dat we hierin zelf een
verantwoordelijkheid hebben.
Wendy Serraris

Werk-privébalans in balans?
Aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB)
werd in 2013, onder leiding van Ignace
Glorieux, hoogleraar sociologie, voor de
derde keer een grootschalig onderzoek
uitgevoerd naar de tijdsbesteding van
de Vlaamse bevolking (Tijdsbestedingsonderzoek 2013, TOR13). De eerste keer
gebeurde dat in 1999 (TOR99), de tweede
keer in 2004 (TOR04).
Een van de resultaten die hieruit naar voor
komen is dat we het subjectieve idee heb-
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ben dat we veel meer werken dan vroeger,
terwijl dat niet zo is. Vooral in de leeftijdscategorie tussen 25 en 54 jaar is het gevoel van ‘te weinig tijd hebben’ significant
toegenomen omdat alles dan samenkomt:
kinderen krijgen, carrière maken, huis
kopen … Volgens denktank Minerva zou
de eenentwintigste eeuw dan ook ‘de
eeuw van de herverdeling van tijd’ moeten
worden, daar waar de twintigste eeuw ‘de
eeuw van de herverdeling van welvaart’
was. De tijd die we werken enerzijds, en
de tijd die we vrij zijn anderzijds, zou ge-

lijker moeten verdeeld worden tijdens de
levensloop. Nu werken veel mensen het
hardst op het ogenblik dat ze jonge kinderen hebben.
Daarnaast zien we in de resultaten vooral
dat de klassieke rolpatronen van man en
vrouw zeer moeilijk te doorbreken zijn.
Ook al zijn vrouwen vandaag de dag vaker
hoogopgeleid dan vroeger, wanneer er kinderen in het spel zijn, zitten ze nog steeds
vast aan de maatschappelijke verwachting
dat ze eerst en vooral moeder moeten

zijn. Uit longitudinale gegevens van het
Rijksregister en de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid blijkt dat 72% van de
vrouwen voltijds werkt voor ze kinderen
hebben. Dat percentage daalt tot 45% na
een eerste kind en tot 34% en 22% na de
geboorte van respectievelijk het tweede en
derde kind. We merken dat veel vrouwen
na de geboorte van hun kinderen thematisch verlof nemen, zoals ouderschapsverlof. Eens de kinderen groter worden en
dat verlof uitgeput geraakt, wordt er vaak
overgeschakeld op deeltijds werk. Of dat
gebeurt, blijkt samen te hangen met het
werk dat de vrouw deed voor ze kinderen kreeg. Was dat een arbeidsintensieve
job met carrièremogelijkheden, dan gaat
ze meestal opnieuw fulltime werken na de
opname van het ouderschapsverlof. Vrouwen met lage diploma’s en weinig carrièrepotentieel gaan vaker deeltijds werken.
Aan de andere kant lezen we in het Tijdsbestedingsonderzoek dat van mannen nog
steeds wordt verwacht dat ze veel tijd in
hun job steken. Mannen verrichten dan ook
nog altijd 9,5 uur per week meer betaalde
arbeid dan vrouwen. Zorg- en huishoudelijke taken blijven dan weer overwegend
in het bakje van de vrouw terechtkomen.
Vrouwen besteden per week nog altijd
6,5 uur meer aan het huishouden en 1 uur
meer aan kinderzorg en opvoeding dan
mannen. Vrouwen krijgen in het huishouden vaker die taken op hun to-dolijst die
nooit af zijn en waar je weinig eer uithaalt:
wassen, strijken, dagelijks kokkerellen. De
man werkt in de tuin of doet klusjes in het
huis, taken die makkelijk kunnen uitgesteld
worden en een zichtbaar resultaat hebben.
Hetzelfde doet zich voor bij de zorg voor

de kinderen: daar waar moeder de dagelijkse brooddoos maakt en de kinderen
overal naartoe brengt, speelt vader spelletjes met hen en helpt hij hen met het
huiswerk. Kijken we naar de vrije tijd die
mannen en vrouwen overhouden na al dat
werk, dan stellen we vast dat mannen nog
steeds bijna 6 uur meer tijd per week louter
voor zichzelf hebben dan vrouwen.
Dat alles heeft natuurlijk gevolgen. Zo
komen vrouwen bij een scheiding vaker in
de problemen dan mannen, omdat ze niet
voltijds werken of minder carrière hebben
gemaakt en dus een lager loon hebben.
Ook het pensioen van vrouwen ligt om dezelfde redenen dikwijls een stuk lager. We
kunnen in elk geval besluiten: de balans is
niet in balans. Hoe kunnen we er dan voor
zorgen dat iedereen een redelijk aantal
uren aan het werk is en kan blijven?
Wat doet de overheid?
De afgelopen vijftig jaar is er een verschuiving waarneembaar van een kostwinnersmodel, met een zeer ongelijke
verdeling van beroeps- en gezinsarbeid,
naar een meer democratische arbeidsverdeling. Vrouwen gingen in toenemende
mate aan de arbeidsmarkt participeren.
De overheid wil de combinatie van arbeid
en gezin mee optimaliseren, om zo onder
andere de gelijkwaardigheid van man en
vrouw en het sociale welzijn te bevorderen.
Daarom worden er op verschillende vlakken initiatieven genomen, zowel gericht op
arbeid als op het gezin.
Zo zijn er op het vlak van arbeid maatregelen rond flexibiliteit van werkuren, er is
mogelijkheid tot loopbaanonderbreking of
tijdskrediet, er zijn verlofregelingen voor
specifieke situaties (bijvoorbeeld vader-

schapsverlof, palliatief verlof, borstvoedingspauzes) enzovoort. Op die manier
probeert men een transitionele arbeidsmarkt te creëren, een arbeidsmarkt waar
je makkelijk kan in- of uitstappen in functie
van wat je privéleven vraagt. Helaas is dat
soms een verdoken valkuil. Wie arbeid
en zorg wil/moet combineren, brengt zijn
loopbaan vaak ernstige schade toe. En
zoals eerder al bleek: vrouwen gebruiken veel vaker de mogelijkheid van deeltijds werken, tijdskrediet of thematische
verloven. In de statistieken van België
van 2015, verzameld door de Algemene
Directie Statistiek, zien we dat maar liefst
44,3% van de vrouwen niet voltijds werkt.
Bij Belgische mannen is dat 10,6%. De
overgangen tussen wel en niet werken
zouden vlotter moeten geregeld worden,
zonder dat dit ‘strafpunten’ oplevert.
Wat betreft de maatregelen die op het
gezin zijn afgestemd, denken we bijvoorbeeld aan de kinderopvang waar de
Vlaamse overheid zwaar in heeft geïnvesteerd of aan het systeem van dienstencheques waarmee ondersteuning in het
huishouden financieel draaglijker wordt.
Bij veel van die overheidsmaatregelen botsen we helaas wel op het mattheuseffect:
hogere socio-economische groepen lijken
hier meer gebruik van te (kunnen) maken
dan mensen met lagere inkomens. De uitkering die je van de overheid krijgt om een
van de maatregelen te benutten is voor
laaggeschoolden veel te laag om een reële
optie te zijn.
Wat doen werkgevers?
Naast de overheid zijn er ook bedrijven die
inspanningen doen om hun werknemers te
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Kinderzorg en -opvoeding

Huishoudelijk werk
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helpen bij de werk-privébalans. Werkgevers beseffen dat het hun bedrijf ten goede
komt als mensen graag bij hen werken. De
omzet stijgt, er is minder ziekteverzuim,
meer potentiële werknemers zijn in het
bedrijf geïnteresseerd en er is minder verloop … Erwin Ollivier van het leasebedrijf
DLL bijvoorbeeld laat zijn personeelsleden
regelmatig thuiswerken, biedt hen de gelegenheid flexibel te werken en belegt belangrijke vergaderingen tussen halftien en
zestien uur.

zijn werk in alle flexibiliteit plannen: vroeg
beginnen om ’s middags naar huis te gaan,
of liever later werken … het kan allemaal.
Er wordt ook meer aan target management
gedaan: samen met je leidinggevende bepaal je doelen die je daarna autonoom
mag vormgeven. Evaluaties draaien dan
niet rond hoeveel uren je de dag voordien
aan- of afwezig was, maar rond het behalen van je doelen. Ook bij SD Worx is flexibiliteit belangrijk en werknemers mogen er
tot twee dagen per week thuiswerken.

Wouter Torfs werd al zeven keer werkgever van het jaar. Hij vindt het juist belangrijk dat er geen té strikte scheiding tussen
werk en privé is. Hij wil dat mensen ook
gelukkig zijn op de werkvloer, zodat ze niet
pas beginnen te leven vanaf het moment
dat ze de deur op het werk achter zich
dichttrekken. Hij doet dat onder andere
door ervoor te zorgen dat werknemers zich
op het werk ook als mens kunnen ontwikkelen, en niet alleen als collega. Zo staan
alle opleidingen open voor alle medewerkers, ook al zijn die niet altijd aan de
jobinhoud gerelateerd.

Het kan beter
Scandinavische landen staan erom bekend dat ze een goeie, evenwichtige
werk-privébalans hebben. Niet dat Scandinaviërs niet hard werken, maar er staat iets
tegenover. In Denemarken heb je bijvoorbeeld recht op minstens vijf weken betaalde
vakantie, terwijl dat bij ons twintig dagen
is. In Noorwegen hebben zwangere vrouwen drieënveertig weken zwangerschapsverlof, met behoud van hun volledige loon.
In Zweden doen ze nog beter: daar krijgen
kersverse moeders en vaders elk drie
maanden ouderschapsverlof die ze zelf
moeten opnemen, en dan nog tien maanden die ze naar eigen keuze onder elkaar
mogen verdelen, alles betaald aan tachtig
procent van hun loon. In België heb je als
vrouw vijftien weken moederschapsverlof en de vader heeft recht op tien dagen
vaderschapsverlof.

Ook Proximus zet hoog in op de werkprivébalans. De werknemers beschikken
over de nodige technologie om overal te
kunnen werken, dus ook thuis, wanneer
hen dat om werk- of privéredenen beter
uitkomt. Bij Microsoft kan het personeel
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In februari 2015 werd er in een rusthuis in
het Zweedse Göteborg een project opgestart waarbij achtenzestig verpleegkundigen gedurende twee jaar zes uur per dag
mochten werken met behoud van hun
achturenloon. De resultaten zijn intussen
gekend: de personeelsleden zijn gezonder,
er is minder ziekteverzuim en de rusthuisbewoners krijgen een betere verzorging.

Ook sommige werkgevers doen
inspanningen om hun werknemers te
helpen bij de werk-privébalans, omdat
ze beseffen dat het hun bedrijf ten goede
komt als mensen graag bij hen werken

Werknemers kunnen zelf een aantal richtlijnen in
acht nemen om hun werk-privébalans in evenwicht
te brengen: controle houden en prioriteiten stellen,
voldoende slapen, structuur in je leven aanbrengen,
en regelmatig een moment voor gezelligheid
inbouwen

Ook de Denen zijn heel productief, hoewel
ze gemiddeld maar zo’n drieëndertig uur
per week werken. Dat zou komen door de
sterke sociale zekerheid in hun land. Mensen zijn er minder bang om hun werk te
verliezen, zijn daardoor gelukkiger en bijgevolg dan weer productiever.
Heel recent, op 1 januari 2017, werd ook
in Frankrijk een maatregel genomen om de
groeiende werkstress en het aantal gevallen van burn-out terug te dringen: werknemers mogen voortaan in hun vrije tijd
telefoontjes, e-mails of andere berichten
van hun werk negeren.
Naast de overheid gaan ook werkgevers
in Scandinavië heel bewust om met het
welzijn van hun werknemers. In Denemarken mogen medewerkers hun werkuren
heel flexibel invullen en worden ze eerder
verloond voor hun prestaties dan voor hun
gewerkte uren, zoals bij ons nog meestal
het geval is. Ook Zweedse bedrijven bieden hun personeel die flexibiliteit aan, in
functie van de kinderen. Werknemers
mogen er regelmatig eens vroeger vertrekken, met als gevolg dat ze op andere
momenten ook meer geneigd zijn om een
extraatje voor het bedrijf te presteren.
Wat kunnen we zelf doen?
Los van de overheid en de werkgevers
kunnen ook werknemers zelf een aan-

tal richtlijnen in acht nemen om hun
werk-privébalans in evenwicht te brengen
of te houden. Een van de zaken die belangrijk blijkt, is controle. Stress heeft vaak
niet zozeer te maken met hoe druk het op
je werk of in je privéleven is, maar eerder
met het al dan niet hebben van controle
over je werk en vrije tijd. Als je veel zelf
kan organiseren en bepalen, mag het best
druk zijn. Iets dat hier ook mee te maken
heeft, is het kunnen stellen van prioriteiten
en nee zeggen. Daarnaast blijft het ook
belangrijk om voldoende te slapen. Dat
zorgt voor energie en een helder hoofd
om de dagelijkse drukte aan te kunnen.
Ook structuur in je leven aanbrengen helpt
om het overzicht te behouden, dus plan
op zondag je weekmenu en las op vaste
tijdstippen sport of een andere hobby in.
De Zweden leren ons dan weer tevreden
te zijn met lagom. Lagom betekent: niet te
veel, niet te weinig, net genoeg. Tevreden
zijn met net genoeg haalt heel wat druk
van de ketel. Dat komt in Zweden ook tot
uiting in het werk. Zweden werken niet te
weinig, maar ook niet te veel. Om 17 uur is
iedereen er thuis. Een ander belangrijk begrip in Zweden is fika, de beroemde koffieen taartpauze die twee of drie keer per dag
op het werk wordt gehouden. Enerzijds is
fika, waar soms de beste ideeën ontstaan,
belangrijk voor de werksfeer en motivatie,
anderzijds betekent het een moment van

stilstaan bij de mooie dingen in het leven.
Ook de Denen vinden het belangrijk om
naast het werk regelmatig tijd te maken
voor gezelligheid, wat bij hen vorm krijgt
in hygge, een Oudnoorse term die verwijst naar het vinden van een schuilplaats
na een lange dag in de vrieskou. Hygge
veronderstelt het gezelschap van andere
mensen, kaarsen en eten. Mogelijkheden
genoeg dus om een evenwicht te vinden
in de werk-privébalans.

TOR Research Group
Meer info over de TOR Research
Group van de Vrije Universiteit
Brussel en over het VUB-TOR
Tijdsbestedingsonderzoek 2013
vind je op: www.vub.ac.be/TOR en
www.vub.ac.be/TOR/tijdsbestedingsonderzoek-tor13
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“Voldaan terugblikken op het leven”

H

oe kunnen we zorgen voor een positieve balans op
het einde van ons leven? Dat is de centrale vraag
aan Jo Verhalle en Paul D’Haene, hulpverleners met hart en
ziel. Verwacht geen concrete tips, zoals ‘minder werken,
meer genieten’. Integendeel, hun antwoord is best een
moeilijke opdracht: ga op zoek naar je diepste zelf. Helaas
is dat niet zo simpel in onze hedendaagse samenleving, die
liefst zo weinig mogelijk aan het levenseinde denkt.
Lieve Goemaere

Jo: “Voldaan terugblikken op het leven draagt bij om in overgave te sterven. En ik denk dat je
alles kan volbrengen door te beginnen met jezelf graag te zien.”
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Zoek je eigen plaats in de wereld
en maak je eigen keuzes

Jo Verhalle heeft haar hele carrière gewerkt als verpleegkundige, waarvan het
grootste deel in de palliatieve thuiszorg.
Om dat hoofdstuk af te sluiten, schreef
ze het boek Saluut! Alle rijpe dingen willen
sterven, uitgegeven in eigen beheer. Maar
het bloed kroop waar het niet gaan kan
en enkele maanden na haar pensionering ging ze aan de slag als vrijwilliger bij
het huisvandeMens Kortrijk. Ze verzorgt
er onder meer vrijzinnig humanistische
afscheidsplechtigheden en staat mensen
bij die met levenseindevragen zitten.

Paul D’Haene schoolde zich na een succesvolle carrière als industrieel ingenieur in
de bedrijfswereld om tot psychotherapeut.
Daarmee is hij het levende bewijs dat diploma’s en eerdere jobs indicaties zijn over het
verleden, waarop we ons niet blind mogen
staren: vaak zeggen ze weinig over potentieel en mogelijke ontwikkeling. Ook werkte
hij een zestal jaar als moreel consulent in
het Algemeen Ziekenhuis Groeninge te
Kortrijk. Op zijn zestigste, drie jaar geleden,
ging Paul daar met brugpensioen. Dat brugpensioen is nu een soort basisinkomen dat
hem toelaat zich toe te leggen op wat hij het
liefste doet: mensen en organisaties helpen
het beste uit zichzelf te halen.

Jo: De medische wereld ontwikkelt zich
enorm snel: dokters kunnen hun patiënten
haast eindeloos behandelen. Maar soms
wordt er zodanig gefocust op levensverlenging dat men andere belangrijke dingen uit
het oog verliest. Zoals de impact op emotioneel en existentieel vlak, en het bewust
maken van het feit dat het einde nadert.
Paul: In de medische wereld wordt de
dood voor een groot stuk ontkend, gezien
als een falen. De dood wordt in een hoekje
geduwd, letterlijk. De palliatieve afdeling is
in elk ziekenhuis een aparte plek met een
eigen aanpak, terwijl de hele organisatie
zich focust op iets anders. Dikwijls moeten
verpleegkundigen pushen om iemand op
de palliatieve eenheid te krijgen, want de
meeste artsen zijn vanuit hun opleiding gericht op blijven behandelen.
Jo: Natuurlijk gebeurt dat ook vaak op vraag
van de patiënt zelf, die niet wil sterven en
elke strohalm vastgrijpt. Nochtans zijn leven
en dood als dag en nacht: het ene kan niet
zonder het andere. We hebben de dood
nodig om betekenis te geven aan het leven.
Paul: In een maatschappij die sterven wegduwt, is het evident dat velen krampachtig aan het leven vasthouden. De meeste
mensen zijn verschrikkelijk bang voor de
dood, terwijl die eigenlijk heel natuurlijk is,
iets dat erbij hoort. Als we de dood meer
zouden toelaten in het dagelijkse leven, zou
de angst ervoor misschien afnemen.
Jo: Bij mij is dat alleszins het geval. Ik heb in
mijn jeugd verschillende sterfgevallen meegemaakt, zoals van mijn tante en mijn zus.
En al was dat telkens bijzonder triestig, ik

heb het nooit als schrikwekkend ervaren.
Het was iets wat nu eenmaal gebeurde. De
dood werd niet weggemoffeld, maar was
eigenlijk een familiegebeuren. Ik denk dat
daar de kiem werd gelegd om later als palliatief verpleegkundige aan de slag te gaan.
Paul: Als kind heb ik de aftakeling van mijn
vader van dichtbij meegemaakt, omdat hij
een jaar in coma lag alvorens te overlijden.
Het is net alsof ik sindsdien op zoek ben
naar wat het is om waardig te sterven. Mijn
eigen levenseinde zou ik liefst zo bewust
mogelijk meemaken. Ik zou graag een voorbeeld zijn voor diegenen die na mij komen,
en hen tonen: “Zo erg is het niet, want kijk
eens hoe het kan gaan” Op die manier wil ik
hen steunen in hun eigen levenseinde, hen
laten zien dat doodgaan bij het leven hoort.
Misschien wil ik zo vermijden dat zij meemaken wat ik heb meegemaakt met mijn
vader. Tegelijkertijd besef ik goed genoeg
dat we de manier waarop we sterven niet
kunnen kiezen.
Jo: Ik zou graag sterven zoals mijn moeder,
die zei: “Voor mij is alles volbracht.” Voldaan
terugblikken op het leven draagt bij om in
overgave te sterven. En ik denk dat je alles
kan volbrengen door te beginnen met jezelf graag te zien. Ik volg daarin Irvin Yalom,
een Amerikaanse schrijver en psychiater,
die zegt: “Benut je leven ten volle. Zoek je
eigen plaats in de wereld en maak je eigen
keuzes, ook al zijn die niet altijd evident en
schop je soms eens tegen schenen. Alles
staat of valt met je eigen welzijn.” Zo heb ik
in de loop van de jaren mijn eigen normen
en waarden scherpgesteld, en ik vind het
zeer belangrijk dat ik die kan vasthouden
en waarmaken.
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De leegte in jezelf, de onvoldaanheid,
moet je zelf van binnenuit opvullen

Paul: Inderdaad, zoek je eigen plaats in
de wereld en maak je eigen keuzes. Met
andere woorden, wees trouw aan jezelf.
Daarvoor moet je zo bewust mogelijk
leven, en je als het ware bij elke stap afvragen: “Is dit de richting die ik moet volgen?” Soms sla je de verkeerde weg in,
maar wees gerust, je zal dat ondervinden.
Want wanneer we iets doen dat niet klopt
met ons diepste zelf, zoals dat wordt genoemd, dan voelen we ons op den duur
ongemakkelijk. Dat is helemaal niet erg
trouwens. Dan ga je gewoon op zoek naar
de reden waarom het wringt, en zo ontdek
je hoe je het de volgende keer anders kan
aanpakken. Weet je, we hebben allemaal
een kompas in ons binnenste, en eigenlijk
vertelt dat je hoe je je leven moet inrichten. Wat dat concreet inhoudt, is voor elke
mens anders.
Jo: We moeten kinderen van jongs af aan
duidelijk maken dat ze dat kompas hebben, en dat doe je door hen los te laten.
Ze moeten zichzelf ontwikkelen. Natuurlijk
stel je als ouder grenzen, maar binnen die
grenzen geef je hen alle vrijheid, al impliceert dat dat er soms dingen gebeuren die
je liever niet wil. En toch is dat oké, want
op die manier kunnen ze hun eigen weg
zoeken, en ontdekken hoe ze hun eigen
kompas kunnen volgen. Wat ik ook belangrijk vind, is dat we hen leren dat het
leven niet altijd leuk of gemakkelijk is, dat
het in hoogtes en laagtes gaat. Elk leven
heeft nu eenmaal zijn hindernissen, waar je
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vaak geen vat op hebt. Bovendien heeft de
ene mens een zwaarder parcours dan de
andere. Die hindernissen aanvaarden en
een plek geven is dan natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Paul: Wat mij daarbij verbaast, is de ongelooflijke veerkracht die mensen in zich
hebben. Ken je Viktor Frankl? Hij was een
psychiater in Wenen die als enige van zijn
familie de concentratiekampen heeft overleefd. Daar stond hij stil bij de vraag: “Wat
maakt dat de ene persoon terugkeert, en
de andere niet?” Zijn antwoord was: “Een
mens blijft altijd een keuze hebben, ook al
lijkt het dat hij geen keuze heeft. Zelfs in
de grootst mogelijke miserie, het grootst
mogelijke lijden, zelfs dan beslis je zelf:
hoe ga ik hiermee om?” En ja, het leven
stelt ons voor opgaven, soms verschrikkelijke opgaven, maar Frankl zei: “Zoek altijd
uit wat voor jou de beste weg is.” En zo
komen we weer uit bij dat diepste zelf. Als
je voldoende connectie met jezelf en met je
kompas hebt, vind je vroeg of laat wel de
richting die voor jou de juiste is.
Jo: Zodra ik voelde wat voor mij essentieel is in het leven, en daarmee rekening
begon te houden, ben ik alleszins veel
rustiger geworden. Ik laat de dingen meer
op mij afkomen. Ik denk dat ik nu rustiger zou kunnen sterven dan pakweg tien
jaar geleden. Dat heeft enerzijds te maken
met het feit dat mijn kinderen op hun eigen
benen staan en mij niet meer echt nodig

hebben. Anderzijds probeerde ik vroeger
meer grip op alles te krijgen. Ondertussen
kan ik alles meer op zijn beloop laten en
afwachten. Maar weet je, het leven blijft
zoeken en wroeten. Het is nooit af, het is
nooit perfect. Neem daar vrede mee. Je
bent maar een mens, wees mild voor jezelf. Aanvaard dat je niet feilloos bent, en
oordeel daar niet over.
Paul: Ook ik ben, door dichter bij mezelf
te blijven, een deel van mijn onrust kwijt. Ik
vermijd zaken waarvan ik voel dat ze niet
kloppen. Ik neem veel tijd voor mezelf en
werk nog altijd hard aan mijn lichaamsbewustzijn. Dat helpt mij de juiste keuzes
te maken.
Jo: Dat kiezen is niet altijd evident, zeker
niet in onze maatschappij die meer gericht
is op ‘hebben’ dan op ‘zijn’. Wie alleen
maar bezig is met hebben, zal zijn behoeftes nooit kunnen bevredigen.
Paul: Natuurlijk is een dak boven je hoofd
belangrijk. Maar we willen zoveel: een huis,
een chique auto, de meest recente smartphone, een zo groot mogelijke tv … Ik
ben daar ook vatbaar voor: ik wil ook een
iPhone 7, bij wijze van spreken. Elke mens
wordt continu verleid. Onze hele economie
is daarop gebaseerd: pas als je dit of dat
koopt, word je gelukkig. We trappen al te
gemakkelijk in die val, en dat komt wellicht
omdat er in elk van ons een leegte zit, een
soort onvoldaanheid. Daarom zijn we al-

Paul: “We hebben allemaal een
kompas in ons binnenste, en eigenlijk
vertelt dat je hoe je je leven moet
inrichten. Wat dat concreet inhoudt, is
voor elke mens anders.”

tijd op zoek naar iets van buitenaf dat ons
gaat vervullen. Maar dat gebeurt zelden.
Het is niet een aankoop, of dat ene boek
dat ik nog moet lezen, of de zogenaamd
ideale partner, die mij zal vervullen. Neen,
de leegte moet ik zelf zien op te vullen, van
binnenuit.
Jo: Met de jaren heb ik geleerd om de
leegte binnen mezelf te laten sudderen. Ik
trek me terug in mijn cocon en ga ervan
uit dat de dingen zichzelf zullen uitwijzen.
Ik heb vertrouwen in het leven. Uiteindelijk
komen die dingen die goed voor mij zijn wel
naar boven, en ik heb geleerd om daar dan
ook expliciet voor te kiezen. Dat lukt mij
steeds beter. Tegelijk besef ik dat het een
grote luxe is om die overtuiging te kunnen
hebben. Kijk maar naar wat er gebeurt op
een boogscheut van ons: de struggle for life
in Aleppo, Calais of Duinkerke. Zoek daar
maar eens naar vertrouwen.
Paul: En wat daar gebeurt, komt doordat
mensen zo weinig in verbinding staan met
anderen en met zichzelf. Ik kan je maar
doodschieten als ik je niet zie, als je voor
mij een abstracte verpersoonlijking van het
kwaad bent. Als ik in je ogen heb gekeken, zie ik dat je een mens bent zoals ik.
Dan is er contact, en schiet ik niet. Ik ben
ervan overtuigd dat elke mens in se goed
is. En om die goedheid te zien, hebben we
die connectie met onszelf en met anderen
nodig.

Vroeg of laat vind je
wel de richting die voor
jou de juiste is

Meer lezen?
Wat echt belangrijk is. Zingeving
voor alledag, Karen Wassink, Ambitium, 2014.

De verloren zoon. Op zoek naar de
zin van het leven, Gretel Van den
Broek, Uitgeverij Pelckmans, 2005.

Wat de levenden kunnen leren van
de stervenden. Verhalen van wijsheid, geluk, verdriet en spijt, Christine De Coninck en Ann Brusseel,
Borgerhoff & Lamberigts, 2015.

Grote vragen. Gezocht: de zin van
het leven, Joël De Ceulaer, Roularta
Media Group, 2005.

Als ik het leven over mocht doen.
Een jonge vrouw op zoek naar de vijf
belangrijkste levenslessen, Bronnie
Ware, A.W. Bruna Uitgevers, 2012.

Het eindige leven. Bekende Nederlanders en Vlamingen over het leven,
zingeving en de dood, Annemarie van
der Meer, Uitgeverij Sirene, 2009.
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© Annelies & Björn

Ga eens op (levens)reis

W

Björn, Annelies en hun kinderen
op de tandem in Sevilla

e kennen allemaal wel het gevoel: te hoge
werkdruk, amper tijd voor het gezin en al helemaal
niet voor onszelf. Iedereen voelt zo nu en dan de
drang om hieraan te ontsnappen. Jezelf bevrijden
- al is het maar even - van de hedendaagse, vluchtige manier van
bestaan lijkt haast onmogelijk. Niet zozeer leven om te werken, maar
werken om te genieten van het leven. Met meer rust en meer tijd
voor jezelf en anderen. En met tijd om de wereld te ontdekken door
te reizen. Wij spraken met twee gezinnen die de daad bij het woord
voegen.
Maya Richard
Reizen is grenzen overschrijden
Reizen is een manier om te onthaasten,
om aan het drukke leven te ontsnappen en
om tot rust te komen. Reizen is niet altijd
hetzelfde als met vakantie gaan. Vakantie
is een vorm van onthaasting om de druk
van het dagelijkse leven even van zich af te
zetten. Maar het is gauw voorbij.
Reizen daarentegen gaat veel verder dan
enkele weken met vakantie gaan. Reizen
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kan een poging zijn om aan de ratrace te
ontsnappen. Je kan reizen bekijken al iets
louter functioneel om simpelweg van punt
A naar punt B te gaan, maar reizen gaat
vooral ook over grenzen oversteken. Die
grenzen hoeven niet alleen geografisch
te zijn, we grijpen reizen ook aan om de
eigen fysieke en mentale grenzen te overschrijden. De reiziger laat een deel van zijn
vertrouwde omgeving achter zich en wordt
een vreemdeling in een andere cultuur.

Tijd en ruimte voor jezelf en elkaar
We kunnen de dagelijkse routine overboord
gooien en onthaasten door langdurig op
reis te vertrekken. Arbeids-on-intensieve tijd
en ruimte voor jezelf kunnen bijzonder veel
deugd doen. En niet alleen voor jezelf, maar
ook voor elkaar. Dat is net wat Annelies en
Björn dachten. Zij doorkruisen Europa gedurende veertien maanden met de fiets,
samen met hun twee kinderen Liv en Vic.

© Maaike & Quentin

Maaike bouwt een stenen trap in Orgiva, een dorpje aan
de voet van de Sierra Nevada
Hoe zijn jullie op dat idee gekomen?
Annelies: Wij hadden wel al veel met de
fiets gereisd, en op een bepaald moment
wilden we er even tussenuit en wilden we
wat meer aandacht voor ons gezin.
Björn: De puzzelstukken vielen in elkaar.
We beseften dat we nogal veel tijd in het
werk staken. Voor je het weet zijn de kinderen groot en heb je een deel van hun
groeiproces gemist. Dat wilden we vermijden. Voor de kinderen is het ook een ideale
leerschool. Zij vinden het geweldig.
Hebben jullie nooit getwijfeld door de
kinderen?
Annelies: Zij hebben ons nooit aan het
twijfelen gebracht. Ze wisten waaraan we
begonnen en we droomden er als gezin al
lang van. Van de school hebben we een
heel goede begeleiding gekregen. We hebben alle leerboeken mee en de kinderen
maken - meestal - braaf hun huiswerk.
Hoe regelen jullie het praktisch?
Annelies: We hebben allebei tijdskrediet
genomen en vanaf september gaan we
terug aan de slag. Ons huis wordt inmiddels door mijn broer bewoond. We maken
gebruik van wat spaargeld voor onze reis.
Dat is natuurlijk een keuze die je maakt. We
kijken wel nauw toe op ons budget.
Is het moeilijk om je budget te volgen?
Annelies: Ik denk dat wij ons budget op
voorhand wel vrij realistisch hebben ingeschat. We hadden gerekend aan vierentachtig euro per dag en ik denk dat we nu
aan nog geen zeventig euro per dag zitten.

Björn: We zijn dan ook op reis, we zijn niet
met vakantie. Dus wat je op vakantie doet,
zoals citytrips, ijsjes eten en musea bezoeken, dat doen we niet. Vandaag zitten we
in het Spaanse Málaga en we gaan er de
street art ontdekken. We kiezen die dingen
uit die goedkoop zijn. We gaan bewust om
met onze centen en op die manier maken
we het financieel haalbaar. Als je altijd alles
uit een citytrip wil halen, dan gaat het veel
te veel kosten.
Wat was de leukste ervaring tot nu toe?
Liv (heel enthousiast): Muxia! In Spanje.
Daar zijn grote rotsen en mooie, hoge golven die op de rotsen breken.
Annelies: Dat hadden we nog nooit gezien,
zo’n ruwe zee. Iedereen was er gek van.
We zijn op een bankje gaan zitten en hebben de zee een uur lang bewonderd.
Björn: Dat was de eindbestemming van
de route naar Santiago de Compostella
die we hebben gevolgd. Meer dan duizend
kilometer, waarbij we de kust of de zee
eigenlijk nooit hebben gezien. En die dag in
Muxia was de zee heel indrukwekkend. Ik
denk dat de combinatie van enerzijds het
einddoel bereiken en anderzijds het woeste
van de zee de ervaring echt wel speciaal
maakte. De meeste reizigers eindigen in
Santiago, maar wij zijn nog een stapje
verdergegaan, echt tot aan de kust. Dat
was heel spectaculair.
In september komen Björn, Annelies en hun
kinderen terug naar België en beginnen ze
opnieuw aan het ‘normale’, dagdagelijkse
leven. Björn en Annelies gaan weer aan

het werk, Liv en Vic terug naar school om
nieuwe vriendjes te maken.
Nomaden met een backpack
Het fietsende gezin keert terug naar België om zijn dagelijkse routine opnieuw op
te pikken, maar er zijn ook mensen die niet
willen terugkeren naar die alledaagse manier van leven. Zij zien reizen niet alleen als
een methode om tijdelijk te onthaasten,
maar als een nieuwe manier om hun leven
te organiseren. Het zijn de moderne ontdekkingsreizigers. We praten met Quentin en
Maaike. Zij leerden elkaar via Tinder kennen
en hadden vroeger allebei een zittende job.
Het klikte meteen tussen hen en kort na hun
ontmoeting verkocht Quentin zijn appartement, inbegrepen de hele inboedel, en trok
hij samen met Maaike de wereld in.
Wanneer zijn jullie precies vertrokken?
Quentin: We zijn vorig jaar in januari voor
vier maanden naar Zuid-Europa vertrokken.
Toen waren we nog maar net een koppel
en daarom wilden we dicht bij huis blijven.
Dan zijn we voor een periode van zes maanden naar België teruggekeerd om wat bij
te verdienen en daarna zijn we in oktober
weer vertrokken. Ondertussen zitten we in
Mexico.
Wat is het plan?
Quentin: Het doel is niet om alleen maar
te reizen. We zouden graag iets vinden dat
we kunnen blijven doen. Hier in Mexico valt
het een beetje tegen, omdat er alleen hostelwerk is en we willen wat meer uitdaging.
In februari gaan we naar België om opleidin-
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gen te volgen. Ik wil graag met een zeilboot
leren varen. Om op reis te kunnen werken
en eventueel een zeilboot te kopen. Om op
die manier dan weer verder te reizen. Dat
zijn we nu aan het bekijken. Reizen is leuk,
maar we willen niet het gevoel hebben om
ergens toe te komen …
Maaike: … en niets meer leuk te vinden.
Het drukt ook de kosten als je als vrijwilliger
werkt. Dan moet je niet voortdurend naar je
portefeuille grijpen. De laatste twee maanden hebben we nog niet kunnen werken en
dan merken we dat we veel meer uitgeven.
Quentin: Zonder te werken liggen de kosten inderdaad drie keer zo hoog. Ik vind
mensen helpen met verschillende projecten
het leukste. Projecten zoals werken op een
boerderij, een huis bouwen, constructief
aan iets bijdragen dus. In Europa is dat wel
gelukt, daar is het systeem veel populairder.
Daar kwamen we veel langer toe met ons
geld dan nu.
Projecten zijn belangrijk? Dus niet gewoon op het strand zonnen?
Quentin: Nee, dat is helemaal ons ding niet.
Maaike: Dat is ook het nadeel van België,
je kan niet zomaar van job veranderen. Zonder de juiste ervaring kan je er bijvoorbeeld
niet aan de slag op een boerderij. Dat kan
wel via Workaway en als het werk je niet
aanstaat, dan ga je gewoon naar het volgende project.
Bij Workaway, een internetplatform
voor werkende reizigers, biedt de host
je kost en inwoon aan, maar voor de
rest werk je dan als vrijwilliger?
Quentin: Inderdaad, maar kost en inwoon
is wel onmiddellijk de grootste kost. Dus die
uitgaven heb je dan al niet.
Maaike: Als je reist, wil je om de drie dagen
wel weer ergens anders naartoe en ook dat
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kost veel geld. Daarom zijn we nu van plan
het iets rustiger aan te doen. Dat vermindert
de kosten, want transport blijft een enorme
uitgave.
Gaven jullie in België veel geld uit?
Maaike: Thuis gebeurt het gemakkelijk dat
je zonder nadenken twintig euro uitgeeft,
bijvoorbeeld als je naar de film gaat en wat
snoep koopt. Door te reizen ga je daar helemaal anders tegenaan kijken.
Quentin: Hier gaan we ook gewoon niet
naar de film. Het uitzicht is onze cinema.
Is reizen voor iedereen?
Het is duidelijk dat de twee gezinnen een
manier hebben gevonden om het leven anders aan te pakken. Zij genieten vooral van
hun onthaast bestaan en van de tijd die ze
voor zichzelf en elkaar hebben. Wie overweegt om ook aan zo’n (levens)reis te beginnen, vindt op internet en in boeken een
heleboel tips over hoe je goedkoop kan reizen en hoe je onderweg zelfs geld kan verdienen. Volgens de Britse filosoof Alain de
Botton - in zijn documentaire en boek The
Art of Travel (De kunst van het reizen) - is
openheid en bereidheid om de wereld op
jezelf te betrekken belangrijk bij het reizen.
Maar niet iedereen is die mening toegedaan.
Echte reizigers blijven gewoon beter thuis,
vindt de Nederlandse filosoof Jan Drost.
“Echte wereldreizen maak je in je hoofd.”
Zijn aanbeveling luidt: “Denk na, blijf thuis.
Er wordt wat afgereisd …” Je kan je, alles
welbeschouwd, afvragen of het niet al te
eenvoudig is om te denken dat de meeste
mensen de keuze hebben om alles te laten
vallen, meer tijd voor zichzelf te nemen en
hun leven over een andere boeg te gooien.
Hoe noodzakelijk en verleidelijk het voor
sommigen ook is.

Quentin laat de ezel Macarena uit
en geniet van het Andalusische
landschap

Meer info?
Annelies houdt een blog bij over
haar gezin, hun leven en hun
avonturen: www.annelyse.be
Maaike en Quentin delen hun reisen werkervaringen op de website:
www.dewerkendereizigers.be
Workaway.info is een platform
enerzijds voor hosts, en dat
kunnen individuen, families of
groepen zijn zoals hostels en
boerderijen, die vrijwilligers zoeken en anderzijds voor reizigers,
die op zoek zijn naar goedkope of
gratis accommodatie en maaltijden tijdens hun reis.

Astronomische wijsheid
“One, remember to look up at the stars and not down at your feet. Two,
never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty
without it. Three, if you are lucky enough to find love, remember it is there
and don’t throw it away.”
Stephen Hawking, Britse wetenschapper en astrofysicus

Werkbaar werk
Hoe maak je werk werkbaar vanuit
een vrijzinnig humanistische betrokkenheid, dat wil zeggen met oog
voor de menselijke ontwikkeling en
behoeftes? Het aanbieden van leermogelijkheden, ondersteunend leidinggeven en sociale innovatie, zoals
inzetten op autonomie en afwisseling,
behoren alvast tot de absolute aandachtspunten voor werkbaar werk.
De Stichting Innovatie & Arbeid
heeft een goed gestoffeerde en
onderbouwde website, zowel voor
werknemers als ondernemers en organisaties, waar je tal van hefbomen
en tools vindt: www.werkbaarwerk.be

Onderwijskiezer
Een job vinden die bij je past en
die je graag doet, is een belangrijke
stap in een evenwichtige werkprivébalans. Dat kan pas na het
maken van de juiste studiekeuze.
Leerlingen, ouders, leerkrachten en
alle betrokkenen kunnen objectieve,
onafhankelijke en kwaliteitsvolle
informatie over het hele onderwijslandschap vinden op:
www.onderwijskiezer.be

Door
Bert Goossens, Hilde Vandervelde en
Christophe Van Waerebeke

Slaaphygiëne
Slaap is nodig om lichaam en geest tot rust te laten komen, onze herinneringen en
gedachten te ordenen en fysiek te recupereren. Een goede slaaphygiëne betekent
dat je aandacht hebt voor die zaken in je dagelijkse leven, gedrag en slaapomgeving die je slaapkwaliteit kunnen bevorderen en dat je die dingen vermijdt die je
slaap negatief beïnvloeden.
Enkele tips voor een goede slaaphygiëne:
• Zorg voor een verduisterde en rustige omgeving
• Reserveer je slaapkamer voor slaap en liefde
• Las overdag een piekermomentje in

• Draai je wekker om
• Slaap niet overdag

Meer tips en een brochure en lespakket over slaap vind je op de website van
De Maakbare Mens: www.demaakbaremens.org

Mindfulness op het werk
Het is niet iedereen gegeven om geduld op te brengen voor meditatie, het oefenen
in het ogenschijnlijk nietsdoen en het focussen van de aandacht op de innerlijke
beleving van het nu. Voor wie echter met die ‘vrijheid’ wil experimenteren in functie
van het welbevinden en het persoonlijk functioneren op het werk, kan oefenen in
mindfulness - ‘volledig vrij leven in het nu’.
Neem een kijkje op: www.mindfulnessophetwerk.nl
Jezelf herbronnen door te onthaasten - je hoeft echt niet op alles en overal aanwezig te zijn - kan ook een handig middel zijn tegen stress en een onevenwichtig
leefpatroon.

Waarden- en normenspel
Welke waarden en normen vind jij belangrijk met betrekking tot je job en op de
werkvloer? Wat vind jij doorslaggevend op school om het naar je zin te hebben
en hoe beleef je het schoolgebeuren?
Het Waarden- en normenspel, een educatief kaartspel, kan je helpen om met
anderen in gesprek te gaan over waarden en normen.
Meer info vind je op: www.kwaliteitenspel.nl
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Oud zeer
Hij kan de blaadjes aan de bomen zien! De duiven in de
kerktoren. De muur rond het kerkhof is gemaakt van stenen,
allemaal verschillende stenen zelfs, elk in een andere kleur!
Wegwijzers op het ronde punt: hij leest ze! Kalmthout 8 km …
Hij glundert. Opgewonden blij met zijn eerste brilletje. De speelplaats … de tegels zijn veranderd! Er zijn voegen. En vlekken.
En mos. Meester Louis heeft zijn haar laten knippen. Dat ziet hij
van wel dertig meter afstand! In de rij van de tweede klas staat
hij op zijn vertrouwde plek achter Mariska Van De Wegen. Mét
bril! Zevenentwintig achtjarigen op een rij en hij is waar hij zijn
wil: achter Mariska Van De Wegen. Mariska Van De Wegen is de
fijnste. En de mooiste. Bij het begin van het schooljaar moesten
ze voor de ouders volksdansen. De jongens als sprinkhaan,
de meisjes als bloem. Mariska was zijn bloem. En hij haar
sprinkhaan. Sindsdien staat hij liefst achter haar in de rij.
Mariska kijkt om, monstert terloops zijn brilletje en zegt dat hij
lelijk is. Terwijl iedereen het hoort. Dat hij niet staat met een bril.
Hij is lelijk. Acht jaar is hij en lelijk. Het hakt erin. Geen woord kan
hij uitbrengen. Bijna verbaasd kijkt hij haar aan. Gewichtsloos
zweven in het luchtledige. Een Eskimo zonder jas in een ijzige
noordenwind. Een ridder zonder harnas. Weerloos als nooit
tevoren. Hij is lelijk.

bril, en niet lelijk, eerder schattig …) op dat moment kan ik een
glimlach niet meer bedwingen. Hij ziet het. Schudt zijn hoofd.
Zachtjes vloekend.

Op de terugweg van school kiest hij voor de vertrouwde mist met
de vage contouren: hij rukt het vervloekte ijzeren ding van zijn
neus en keilt het de wei in. Tussen de koeien. Onvindbaar voor
radeloze mama die met de moed der wanhoop op haar knieën
door het gras banjert. Het kan toch niet zomaar in rook zijn
opgegaan? Nooit meer gevonden, dat brilletje. Kon ook niet. Lag
immers niet in de wei maar in de sloot. Maar dat wist niemand.

We lachen erom. Niet al te luid. Zijn lach een beetje beschaamd
en verlegen, tikje verontschuldigend. (Hoe is het in godsnaam
mogelijk dat ik hier nu nóg over zit te praten.)

Sindsdien geen bril voor Dirk. Hij staat niet met een bril. Jaren
later pas lenzen. Die vallen niet op.
Mijn vriend is een grote man en boezemt ontzag in. Zachte ogen
weliswaar. Intelligentie zonder betweterige geldingsdrang. Fijne
man. Het verhaal van het brilletje vertelt hij me bij een thee in zijn
woonkamer. Zonder franje. Vertederend serieus. Nadat ik hem
terloops complimenteerde met zijn leesbril. (Dan toch!) Een gele.
Origineel model. “Dankjewel”, zegt hij, maar dat hij van zichzelf
best weet dat hij niet staat met een bril. Waarna het verhaal van
Mariska volgt. Op het moment dat hij zegt dat hij nog steeds niet
begrijpt waarom ze zo bot was … (hij vond onlangs een foto,
gedateerd diezelfde fatale ochtend thuis aan de keukentafel, mét

“Oud zeer”, zeg ik.
“Oud zeer”, zucht hij.

Mijn lach geruststellend en troostend. (Lieve deugd, wat zijn we
kwetsbaar. Wij allemaal. Zonder uitzondering.)
“Hoe gaat het eigenlijk met Mariska?”, vraag ik. “Goed”, zegt hij.
Ze woont drie straten verder met man, kinderen en kapsalon.
Fijne madame.
Hij ziet het mij denken. “Nee, Raf, ik ga haar echt niet aanspreken
over een brilletje van drieënveertig jaar geleden. Ik denk er niet
aan!”
“Een lelijk brilletje”, zeg ik.
“Nee”, lacht hij, “een mooi, schattig brilletje.”
Hij staat op. Of ik nog thee wil? En of ik zin heb om te schaken?
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Achter de schermen

Raad voor Inspectie & Begeleiding
niet-confessionele Zedenleer
De Raad voor Inspectie & Begeleiding niet-confessionele Zedenleer,
kortweg de RIBZ, stelt zichzelf en zijn werking voor.
Net zoals dat voor de godsdienstige levensbeschouwelijke vakken geldt, wordt de
georganiseerde vrijzinnig humanistische gemeenschap
verplicht een structuur op
te richten voor het beheer
van het vak niet-confessionele zedenleer (NCZ). De
Unie Vrijzinnige Verenigingen
(UVV), vandaag gekend
onder de naam deMens.nu,
richtte daartoe op 12 januari
1994 de Raad voor Inspectie
& Begeleiding niet-confessionele Zedenleer op. De RIBZ is
in eerste instantie een administratief en juridisch orgaan.
Tot de bevoegdheden van de
RIBZ behoren onder meer:
het opstellen van leerplannen,
het bepalen van de criteria waaraan de leerkrachten
NCZ moeten voldoen, het © RIBZ
organiseren van zowel de
opleiding als de bijscholing
van de leerkrachten NCZ,
en het controleren van de
inhoudelijke kwaliteit en de beroepsbekwaamheid van de leerkrachten NCZ. Voor die laatste taak kan de RIBZ een beroep
doen op zeven inspecteurs-adviseurs, voorgedragen door en
werkend onder leiding van de raad. In geval van geschillen en
klachten kan een beroep worden gedaan op de ombudsdienst.
Naast de inspectieleden en twee medewerkers in dienstverband bestaat het bestuur uit vrijwilligers: afgevaardigden
van diverse verenigingen onder de koepel van deMens.nu
en afgevaardigden van de leerkrachten, van de lectoren
hoger onderwijs en van de vakbonden VSOA en ACOD. Alle
beleidsbeslissingen worden door die raad van bestuur genomen. Een dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen voor.
De RIBZ heeft ook een informatieve en promotionele functie. Zo
ontwikkelde de RIBZ een eigen website die zich zowel tot de
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leerkrachten NCZ als tot een
breed publiek richt. Tevens
wordt er geregeld educatief materiaal aangemaakt,
zoals het meest recente
Had de eerste mens een
naam?, een inleiding op wat
wetenschap en mythen vertellen over het ontstaan van
het leven, samengesteld
door Gustaaf C. Cornelis.
En als promotionele kennismaking met NCZ voor een
ruim publiek liet de RIBZ
de dvd Vrijzinnig humanisme in de klas uitbrengen.
Dit jaar wordt gewerkt aan
de actualisering van de leerplannen. Door burgerschapsvorming op te nemen in de
eindtermen van Nederlands,
geschiedenis en de levensbeschouwelijke vakken zal
dat onderdeel van het leerplan nog worden versterkt.
De wijsgerige basis van het
vak NCZ, het vrijzinnig humanisme, zal ruimer aan
bod komen. En tenslotte dienen de leerlingen ook vertrouwd
te worden gemaakt met de verschillende religieuze levensbeschouwingen. Dat laatste is noodzakelijk als voorbereiding
op de interlevensbeschouwelijke dialoog en samenwerking.
Het secretariaat van de RIBZ heeft sinds kort een nieuw
onderkomen gevonden, in het huisvandeMens Sint-Niklaas.
Contactgegevens:
Stationsplein 22 te 9100 Sint-Niklaas
Telefoon: 03 239 28 39
Mail: info@ribz.be
Website: www.ribz.be
Raymond Vervliet

Ingezoomd

Darwindag

Liefde in evolutie
Op 12 februari vieren humanisten overal ter wereld Darwindag, of de geboortedag van
Charles Darwin, de grondlegger van de moderne evolutietheorie. Darwindag is het
uitgelezen moment om wetenschap in de kijker te plaatsen. Dit jaar stond bij deMens.nu
de liefde centraal op Darwindag.
Op 7 februari organiseerde Wtnschp.be, het populairwetenschappelijke platform van de Vrije Universiteit Brussel en de
Erasmushogeschool Brussel, in samenwerking met deMens.nu
een Science Bar in het RITCS Café: Op date met Darwin,
of een wetenschapscafé over Darwin en de liefde.

Op 12 februari organiseerde deMens.nu ’s ochtends een
gegidste, historische wandeling in hartje Brussel over betaalde en onbetaalde liefde. In de namiddag verzamelden
de deelnemers in De Markten, waar de sprekers Marc
Vermeersch, Gustaaf C. Cornelis, Heleen Debruyne en
Steven Graauwmans hun visie op de liefde en Darwin vertolkten.
Verslag & foto’s © Ellen Vandevijvere
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In de West-Vlaamse huizenvandeMens
Een organisatie die wil groeien heeft enthousiaste mensen nodig die er tijd en energie willen
in investeren. Bij deMens.nu vinden we zulk menselijk kapitaal en gaan we ervan uit dat
iedereen zijn eigen sterktes en talenten heeft. Hoe fijn is het als je net die kan benutten. In de
West-Vlaamse huizenvandeMens zijn heel wat nieuwe vrijwilligers aan de slag.
Lieve Goemaere - foto’s © Isabelle Pateer - Otherweyes
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Philippe Lauwereins (55)

Veronica Booysen (44)

“Ik werk vier vijfde en op mijn vrije dag sta ik mensen bij als
vrijzinnig humanistisch consulent. Ik baseer me daarbij op
mijn eigen levenservaring en voel me ook gesterkt door het
vormingstraject dat me werd aangeboden. Ik kwam hiertoe nadat
ik mijn beide ouders had zien aftakelen. Dat deed me inzien dat
er meer is dan het dagelijkse werk, dat je ook aandacht moet
hebben voor zingeving en de diepere lagen van het leven.”

“Ik groeide op in een streng religieuze familie in Zuid-Afrika.
Toch vond ik geen antwoorden in het geloof, ondanks een
grondige studie van de Bijbel. Integendeel, er kwamen alleen
vragen bij. In België kwam ik in contact met het vrijzinnig
humanisme. Voor het eerst had ik het gevoel: “Zo denk ik al
mijn hele leven, hier kom ik thuis.” Mijn Afrikaanse familie is er
niet gelukkig mee, maar voor mij is dit juist.”

| deMens.nu Magazine

Vrijwilliger worden bij
een huisvandeMens?

)
Martine Vervaeck (61
“Na mijn pensionering dacht ik: het is toch zonde dat ik
al mijn knowhow uit het onderwijs niet meer benut. In het
huisvandeMens vertelde ik over mijn interesses en ervaringen,
en werd het vrijwilligersaanbod uit de doeken gedaan. We
vonden een match in groeifeesten. Tijdens de opleiding bleken
ook afscheidsplechtigheden mij wel aan te spreken. Ik kijk
ernaar uit om mijn vrije tijd zinvol te besteden.”

Bij deMens.nu staan mensen centraal, álle mensen.
Jouw helpende handen zijn nodig om onze missie dag
na dag te kunnen waarmaken. Vrijwilligerswerk bij
deMens.nu staat garant voor boeiende ontmoetingen,
onvergetelijke ervaringen en oprechte waardering.
Of je jong bent of al wat ouder, veel tijd hebt of maar
een paar uurtjes, of je plechtigheden wil verzorgen of
administratief talent hebt … iedereen wordt met open
armen ontvangen. Het spreekt voor zich dat onze
vrijwilligers deskundig worden gecoacht en heel wat
vormingsmogelijkheden krijgen.
Voor meer info kan je terecht in een huisvandeMens in
je buurt (adressen op achterflap van dit magazine).
Je kan ook mailen naar info@deMens.nu of intekenen
via de website www.demens.nu/nl/Vrijwilliger

Peter Vanbaelenberghe (61)

Evelien Vergote (36)

“Sinds ik bij het huisvandeMens aan de slag ben, is een wereld
voor mij opengegaan. Ik geef een beetje van mijn tijd, maar
krijg zo veel terug. De reacties na een afscheidsplechtigheid
geven mij de energie om ermee door te gaan. Mensen zijn je
vaak erg dankbaar. Al is het niet te onderschatten: de emotionele betrokkenheid kan groot zijn. Een afscheidsplechtigheid is
geen tekst die je zomaar eventjes afleest.”

“In een zoekende fase in mijn leven klopte ik bij het
huisvandeMens aan. Ik voelde me er meteen welkom en kon van
allerlei vrijwilligerstaken proeven en verschillende opleidingen
volgen. Ik kreeg tijd en ruimte om uit te zoeken wat me het beste
ligt. Ondertussen ben ik een allround medewerker: ik spring bij
waar ik kan, waar het nodig is en waar ik zin in heb. Het is tof dat
ik in het huisvandeMens kan zijn wie ik echt ben.”
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Een
bank
vooruit

Naam:. . . . .Mathias
. . . . . . . . . . . . . . . .Vander
. . . . . . . . . . . . . .Hoogerstraete
..........................................................

3

Aantal jaren voor de klas:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
School:. . . . .KA
. . . . . . .Etterbeek
................................................................................
Studierichtingen:. . . . . .ASO
......................................................................
Jaren:. . . .2de
. . . . . . . .en
. . . . . .3de
. . . . . . . .graad
....................................................................

Leerkrachten niet-confessionele zedenleer over hun vak

Begin februari organiseren we op school een ‘engagementsbeurs’, waarop een
vijftiental jongerenorganisaties mogen uitleggen waarom zij denken dat hun
engagement een verschil kan maken. We richten de beurs in op aansturen van
de leerlingen, op zoek naar een antwoord op die altijd terugkerende vraag:
“Hoe kunnen wij daar nu iets aan veranderen, meneer?”
Hoe we de wereld niet alleen kunnen interpreteren, maar ook veranderen, dat was als puber net mijn passie
om ethiek te studeren. Moraliteit komt pas tot stand vanuit die basishouding die aan eenieder eigen is: een
zoektocht naar het goede die bij de ene begint met een studiekeuze, voor de andere eindigt in het parlement
of op de barricade. Als leerkracht niet-confessionele zedenleer (NCZ) hebben we de luxe om onze passie dag
in dag uit te kunnen beoefenen, sámen met honderden jongeren die morgen de wereld zullen vormgeven.
NCZ geven zonder passie is dan alsof je zou voetballen zonder bal. Je mag dan wel op het veld staan, maar
er zal weinig beweging te bespeuren vallen. Ook NCZ kan alleen plaatsvinden in die complexe wisselwerking
tussen spelers, toeschouwers en arbiters, op en naast het veld, met of tegen elkaar.
Vandaag staan we voor de uitdaging dat we ons in een tijdperk bevinden waarin juist héél wat op de helling
lijkt te staan. Heersende normen worden in twijfel getrokken en oude waarden gaan op de schop. Een
tijdperk met zowel oude als nieuwe tegenstellingen. Op vele vlakken waren we nog nooit zo rijk, op andere
vlakken nooit zo arm. Er heerst wantrouwen in instituties, politiek, politie en media, en tegelijk is er een
wildgroei aan burgerinitiatieven, crowdfunding en spontaniteit. NCZ moet die nieuwigheden en voortdurende
veranderingen omarmen. Alleen zo worden waarden en normen iedere les opnieuw ingevuld.
Samen met de agent, rechter, politicus en journalist staan natuurlijk ook wij ter discussie. En laat dat nu net
de passie van ons vak zijn: niet alleen ter discussie staan, maar de discussie zelf zijn, vormgeven, nuanceren.
NCZ is het enige vak waar de vraag “Wat is het nut hiervan?” juist nuttig en zelfs vrij zinnig kan zijn.
Passie voor NCZ overbrengen is het lef uitstralen om net bij ieder dogma vragen te durven stellen en met
iedere mening aan de slag te gaan.
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Speel mee en maak kans op een leuke prijs!
Vul de sudoku of het kruiswoordraadsel in en stuur je oplossing voor 19 mei 2017 naar
info@deMens.nu (vermeld in het onderwerp “Oplossing Breinpijn”) of met de post naar
deMens.nu, Brand Whitlocklaan 87, bus 9 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. Je kan je
antwoorden ook faxen op het nummer 02 735 81 66.
Vermeld volgende gegevens: voornaam, naam, geboortedatum, geslacht, adres en de oplossing
(het sleutelwoord van de puzzel en/of de gele lijn in de sudoku).
Er worden zes winnaars gekozen: drie voor het kruiswoordraadsel en drie voor de sudoku.
Iedere winnaar krijgt het boek De eeuw van onze kinderen van Rik Pinxten. In het volgende
nummer publiceren we de oplossingen en de namen van de winnaars.
Voornaam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geboortedatum:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M

V

Adres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sleutelwoord puzzel:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en/of

Gele lijn sudoku:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oplossingen vorig nummer:
Sleutelwoord: HUMANISTISCH - Gele lijn: 276.195.384
De winnaars van het kruiswoordraadsel zijn:
Stanislas Bernaert uit Lovendegem, Thalassa Marchand uit Hasselt en Gilberte Pols uit Deurne.
De winnaars van de sudoku zijn:
Jacques Calmeyn uit De Panne, René Spruyt uit Vilvoorde en Manon Jonckheere uit Oostende.
Iedere winnaar krijgt het boek Een sprinter is een stoptrein zonder wc. De sturende kracht van taal van Ronny Boogaart.

Breinpijn
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Van de bovenste plank
Over God

De eeuw van onze kinderen

Etienne Vermeersch

Rik Pinxten

Uitgeverij Vrijdag, 2016
ISBN 9789460014703

Uitgeverij Epo, 2016
ISBN 9789462670808

Hoogsensitief
Wat je moet weten

Elke Van Hoof
Uitgeverij LannooCampus, 2016

bo

bo

ek

bo

ek

ek

ISBN 9789401426695

Door studie en rationeel denken kwam filosoof
Etienne Vermeersch tot de conclusie dat God
niet bestaat en dat Jezus een gewone mens
was. In Over God probeert hij te achterhalen
hoe trouw aan diep vastgeankerde standpunten en houdingen tegenover het bestaan van
god te verklaren is. Aan de hand van de theorie
over cognitieve dissonantie van Leon Festinger worden de psychische mechanismen die
de weerstand tegen verandering veroorzaken
uitgelegd.

In De eeuw van onze kinderen analyseert antropoloog Rik Pinxten de evolutie van onze
maatschappij van na de Tweede Wereldoorlog tot nu. Die maakt hij aanschouwelijk met
verhalen, anekdotes en ervaringen uit zijn
leven, zonder autobiografisch te zijn. Wetenschappelijk onderzoek, kunst, cultuur en cultuurverschillen, het bestaan van de mens, de
democratie … passeren allemaal de revue,
waarbij de contextgebondenheid van kennis
een rode draad vormt.

Rond hoogsensitiviteit hing lang een sfeertje
van aanstellerij, zelfs van ‘paranormaliteit’,
en de kwestie werd dan ook geruime tijd niet
au sérieux genomen. Elke Van Hoof, klinisch
psycholoog, probeert hier nu verandering in
te brengen. Eerst en vooral onderscheidt ze
fictie van realiteit door duidelijk aan te geven
wat hoogsensitiviteit wel en niet is. Dan heeft
ze het in een groot deel van het boek over
diagnosestelling en ten slotte eindigt ze met de
vraag hoe met hoogsensitiviteit om te gaan.

Vermeersch toont aan dat we het bestaan
van de god van het christendom niet kunnen
aannemen, niet alleen om principiële redenen,
maar evenmin - op grond van zijn ‘Openbaring’ - om rationele en ethische redenen. Alles
wat positief is in de wereld, kunnen we op een
wetenschappelijke wijze verklaren. Alles wat
negatief is, wordt als we in een goede, wijze
en almachtige god geloven, volkomen onbegrijpelijk en absurd. Wetenschappelijk onderzoek
toont aan dat de God van het Oude en Nieuwe
Testament helemaal niet goed is volgens onze
ethische normen.

Pinxten stelt in zijn boek een mens- en maatschappijbeeld voor dat vertrekt vanuit de
Verlichtingswaarden vrijheid, gelijkheid en
solidariteit als verbindende waarden voor álle
mensen. Dat lukt echter niet in het heersende
neoliberale kapitalisme met zijn ‘There is no
alternative’-verhaal, waarin de exclusieve vrijheden van enkelen de vrijheid van alle mensen
belemmeren. De westerse opvattingen over
mens en maatschappij zitten bovendien nog
te sterk vast in de eigen traditie. Waardoor we
volgens Pinxten nog te vaak vooringenomen
en intolerant terugplooien op het eigen gelijk
ten koste van andere delen van de mensheid.

Elke Van Hoof haalt hoogsensitiviteit uit de
taboesfeer en herleidt het tot wat het is: een
persoonlijkheidskenmerk - en dus geen stoornis - met positieve en negatieve kanten. Ze
creëert een wetenschappelijk kader voor hulpverleners, maar meer praktische handvatten
ontbreken. Hoe ga je om met hoogsensitieve
kinderen? Wat kunnen ouders en leerkrachten
doen om het persoonlijkheidskenmerk tot een
sterkte te maken? Er wordt wel aangegeven
wat werkgevers voor hoogsensitieve werknemers kunnen doen, echter dat deel is vrij
summier. Het stukje over hoogsensitiviteit op
school houdt al bijna helemaal niets in. Jammer, want dat zou waardevolle informatie zijn.

[fb]
[lj]

[ws]
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Speel mee met Breinpijn (p. 51) en maak kans om het boek De eeuw van onze kinderen van Rik Pinxten te winnen.

Sammy krijgt pleegouders
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Voor kinderen vanaf vier jaar

Schrijver en columnist Guillaume Van der
Stighelen schreef Samen door één deur om
zijn persoonlijke visie hierop te geven. Hij is
ervan overtuigd dat als we vredevol willen
samenleven, we dat pas kunnen als we de
Verlichtingswaarden omarmen: een scheiding
tussen levensbeschouwing en overheid, met
daarnaast alle kansen om je levensbeschouwing
in alle vrijheid te mogen beleven. Van der
Stighelen slaagt erin zijn positief geladen pleidooi op een verbindende en aantrekkelijke
manier te brengen. Hij is dan ook een gewezen reclamemaker. De auteur eindigt zijn boek
met de gezamenlijke verklaring van de Vlaamse
overheid en de erkende levensbeschouwingen
van 21 maart 2014, die leidde tot regelmatig
overleg binnen de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD), waarin ook
deMens.nu vertegenwoordigd is.
[ev]

Met Timbuktu maakte de Mauritaanse regisseur Abderrahmane Sissako een universele en
poëtische, maar ook gruwelijke film over de
sharia - de islamitische wet - in Mali.
In juli 2012 werd een koppel, ouders van
twee kinderen, gestenigd. Hun misdaad: ze
waren niet gehuwd. De jihadistische organisatie Ansar Dine hield toen een deel van Mali
bezet, waaronder Timboektoe. De jihadisten
filmden de executie en plaatsten de beelden
op internet. De onverschilligheid tegenover dat
waargebeurde verhaal was voor de regisseur
de aanleiding om de film te maken.
Via verschillende personages en situaties beleven we de fanatieke terreur. Gewapende
mannen op een brommer brullen de nieuwe
voorschriften door een megafoon: lachen,
roken, voetballen, muziek maken zijn verboden. Een vrouwelijke vishandelaar wordt gedwongen handschoenen te dragen. De tirade
van de vrouw doordringt ons van de absurditeit van de regels. Jongens spelen voetbal
zonder bal. Door die scènes is de film visueel
indrukwekkend en confronterend.
Deze onvergetelijke film kreeg verschillende
prijzen en blijft brandend actueel.
[jg]
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fil
m

bo
De Waarden Van De Verlichting. Het zijn beladen woorden die tegenwoordig alom gebruikt
worden in allerlei opiniestukken en vele discussies. Het gaat dan steeds over ‘onze’ normen
en waarden die verdedigd moeten worden, die
in gevaar zijn, die ondermijnd worden. Maar
wat zijn die waarden? Waarom is het belangrijk
ze te verdedigen en hoe doe je dat?

ek

Timbuktu

Hoe wij, kinderen van de Verlichting, onze

ek

Samen door één deur

Het leven van Sammy’s moeder geraakt maar
niet op de goede weg. Ze raapt haar moed
bij elkaar en vertelt haar zoon dat hij tijdens
de week in een pleeggezin zal wonen, tot het
weer beter gaat. Zijn moeder beseft dat die
situatie niet ideaal is, maar het is een mogelijke uitweg voor haar problemen. Wanneer
Sammy tijdens het weekend naar huis komt,
merkt ze wel dat ze de juiste beslissing heeft
genomen. Langzaam maar zeker vinden moeder en zoon hun ritme in dat nieuwe leven.
Vanuit het oogpunt van Sammy ervaar je dat
de beslissing buiten zijn medeweten werd
genomen en dat hij zijn weg moet zoeken
en probeert te begrijpen hoe hij zich voelt.
Hoewel pleegzorg in vele maten en gewichten bestaat, is Sammy krijgt pleegouders een
leerrijk verhaal dat de verwarring weergeeft
die een moeder ondergaat en hoe een kind
daarmee omgaat. De tekeningen in het boek
kunnen helpen om de verschillende aspecten
van pleegzorg met kinderen te bespreken,
maar soms vereisen ze toch enige duiding of
nuancering: een rommelige kamer betekent
bijvoorbeeld niet dat je naar een pleeggezin
moet. Achteraan in het boek vind je nuttige
informatie voor volwassenen over pleegzorg.
[ev]
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Aan de frigo

Bel gian Prid e
Op 20 mei vindt de Pride plaats in hartje Brussel.
Thema van deze 22ste editie is asiel en migratie,
onder de noemer Crossing Borders. Zoals vorige
jaren zal ook deMens.nu er aanwezig zijn. Je
vindt ons in de PrideVillage aan de Kunstberg
en in de PrideParade.
Meer info: www.pride.be/nl en www.vrijzinnigbrussel.be

Sh e De cid es

Het Wit te Huis schr apte de fina ncie
ring
van hulp orga nisa ties die vrou wen
in
ontw ikke lings land en info rme ren rond
gez insp lann ing, voo rbeh oed smid dele
n en
veili ge abo rtus . Als tege nrea ctie wer
d een
inte rna tion aal fon ds opge rich t, ond
er de
naa m She Dec ides . Ook deM ens. nu
steu nt dit
initi atie f en dra agt zijn stee ntje bij.
Maa r
iede reen kan help en en een gift doe
n.
Mee r info : ww w.sh ede cide s.co m

Redelijk Eigenzinnig

Da g va n
he t Hu m an is me
ona le
Op 21 jun i wo rd t de Int ern ati
ier d.
Da g van het Hum ani sme gev
jzin nig
Ook deM ens .nu zet dan de vri
kijker.
hum ani stis che wa ard en in de
ens .nu
Me er info vol gt op: ww w.d eM

Hum ani stis chEve nee ns op 21 jun i rei kt de
haa r
Vri jzin nig e Ver eni gin g (HV V)
Hum ani sme
tweej aar lijk se Pri js Vri jzin nig
aan een
uit . De pri js wo rd t toe gekend
in zijn /ha ar
voo raa nst aan d hum ani st die
een
leven en we rk blij k gee ft van
jzin nig
aut hentie k en vol geh oud en vri
jaa r gaat de
hum ani stis ch eng age me nt. Dit
eit Br uss el en
pri js naa r de Vri je Uni ver sit
ain Loc cuf ier.
haa r ere rec tor em . prof. Silv
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Redelijk Eigenzinnig is een interdisciplinair vak
en een
lezingen- en activiteitenreeks van de Vrije
Universiteit
Brussel, zowel voor studenten als voor een
breed
publiek.
Tijdens het academiejaar 2016-2017 werd
ingezoomd
op het thema migratie. Die tweede editie wor
dt
afgesloten met een slotevent op dinsdag 18
april vanaf
18 uur in gebouw D aan de VUB, met slotr
eflecties,
kortfilms, muzikale interventies en een tent
oonstelling.
De eindwerken van de studenten blijven, sam
en met
schilderijen van vluchtelingen, te bezichtigen
tot 28 april.
Meer info: blog.redelijkeigenzinnig.be,
www.redelijkeigenzinnig.be en www.deMens.
nu

Meer
activiteiten en
nieuwsberichten:
www.deMens.nu

Actua

21ste Euro-Kartoenale

De ziel

De Euro-Kartoenale is een tweejaarlijkse cartoonwedstrijd die
sinds 1978 in Kruishoutem wordt georganiseerd. In de loop der
jaren is de Euro-Kartoenale uitgegroeid tot een internationaal
erkende, kwaliteitsvolle organisatie.
Het Willemsfonds ligt aan de basis van het initiatief en dit jaar
betuigde ook deMens.nu zijn steun aan het evenement. Vanuit
de optiek dat cartoons een vorm van vrijheid van meningsuiting
zijn en een bijdrage kunnen leveren aan een kritische
maatschappij.
De 21ste editie van de Euro-Kartoenale heeft als thema
‘De ziel’. Niet minder dan 782 cartoonisten uit 82 landen
wereldwijd vonden de inspiratie om in totaal 2.159 cartoons
in te sturen. Een internationale jury bepaalde welke cartoons
de tentoonstelling en catalogus zouden halen en welke
cartoonisten met hun inzending de prijzen in de wacht zouden
slepen.
De geselecteerde en bekroonde cartoons worden
tentoongesteld in het Europees Cartoon Centrum (ECC) in
Kruishoutem van 9 april tot 18 juni 2017. Het ECC is elke
zondag open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur,
en is uitzonderlijk ook geopend op maandag 17 april van
14 tot 19 uur. Meer info: www.ecc-kruishoutem.be

Leerstoel

Willy Calewaert

De Leerstoel Willy Calewaert wordt jaarlijks door deMens.nu
ingericht, in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel
(VUB) en Uitstraling Permanente Vorming (UPV). De Leerstoel
is in het leven geroepen ter ere van wijlen politicus Willy
Calewaert, een bijzonder geëngageerde vrijzinnige, en gaat
ieder jaar naar een andere faculteit van de VUB.
Bedoeling van de Leerstoel is om maatschappelijk relevante
onderwerpen onder de aandacht te brengen en om het
vrijzinnig humanistische gedachtegoed via onderwijs te
verspreiden.
Leerstoelhouder voor 2017 is em. prof. Jean-Jacques Amy.
Hij bekleedt de Leerstoel aan de faculteit Geneeskunde en
Farmacie. Meer info volgt op: www.deMens.nu
Jean-Jacques Amy publiceerde recent ook een nieuw boek,
La bête rôde encore. Essai sur l’incitation à la haine, een
essay waarin hij aantoont dat het aanzetten tot haat een
belemmering van de vrijheid van meningsuiting betekent en
een ontkenning van het humanisme inhoudt. Het boek werd
uitgegeven door het Centre d’Action Laïque en is daar te koop.
Meer info: www.laicite.be/publications
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I

eder jaar in december wordt het Freedom of Thought Report (FOT
Report) uitgebracht. Dat lijvige rapport analyseert hoe het wereldwijd met het recht op vrijheid van gedachte is gesteld en het brengt
de schendingen ervan in kaart. Het rapport werd op 6 december
2016 in het Europees Parlement voorgesteld, en dat naar aanleiding van
de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december. Nieuw aan
het rapport is dat het als een toegankelijk, online platform beschikbaar is
en dat het permanent up-to-date wordt gehouden.
Ellen Vandevijvere

Hoe het rapport ontstaat
Het rapport over vrijheid van gedachte is
een initiatief van de International Humanist and Ethical Union (IHEU) en wordt samengesteld door vrijzinnig humanistische
verenigingen van over de hele wereld, die
meestal aangesloten zijn bij IHEU. Ook
deMens.nu en het Centre d’Action Laïque
(CAL) zijn lid van IHEU.
Het FOT Report is het enige jaarrapport dat
onderzoek verricht naar de rechten en behandeling van atheïsten en humanisten wereldwijd. Het richt zich op niet-religieuzen,
ongeacht of ze zich als atheïsten, humanisten, seculieren, agnosten of vrijdenkers
identificeren.
Naast die brede doelgroep focust het rapport op de discriminatie van vrijheid van ge-
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dachte gepleegd door staatshoofden. Ook
houdt het rekening met illegale vervolgingen
en sociale discriminatie door burgers. De
parameters van het onderzoek richten zich
op nationale wetten die in tegenspraak zijn
met specifieke mensenrechten van nietgelovigen, zoals de vrijheid van gedachte,
de vrijheid van mening en meningsuiting, en
de vrijheid van vereniging.

handelen van zijn inwoners op levensbeschouwelijk vlak. Dit jaar drukt het rapport
eveneens zijn bezorgdheid uit over radicale
islamisten die mogelijk jarenlang door salafistische geestelijken zijn aangestuurd, met
medeweten van Saudi-Arabië. De Belgische overheid staat onder grote druk om
haar diplomatieke relaties met Saudi-Arabië
te herbekijken.

In België
Het FOT Report geeft aan dat meer dan
veertig procent van de Belgische bevolking
wordt beschouwd als niet-gelovig, agnostisch of atheïstisch.

Verder meldt het rapport ook dat de subsidies voor de erkende levensbeschouwingen proportioneel ongelijk verdeeld worden,
waarbij de Katholieke Kerk het merendeel
van de subsidies ontvangt.

België staat net als vorig jaar samen met
slechts een handvol landen eenzaam aan
de top, wat betreft het vrij en gelijk be-

Communicerende vaten
Het Freedom of Thought Report 2016 registreerde minstens negenenvijftig landen

Actua
Voorstelling van het Freedom of Thought Report 2016, met als tweede van rechts Bob Churchill,
communicatie- en campagnedirecteur bij IHEU

waar godslastering of blasfemie strafbaar is
met een gevangenisstraf. In dertien landen
staat op blasfemie en apostasie, of geloofsverzaking, zelfs de doodstraf.
“Het discrimineren en vervolgen van
niet-gelovigen is onlosmakelijk verbonden
met de manier waarop mensenrechten en
democratische principes gehandhaafd worden, waarbij de bredere sociale en politieke
context zorgt voor een permanente interactie van botsende normen en waarden.
Het Freedom of Thought Report staat vandaag meer dan ooit in een ijzersterke positie
om hierin een helder overzicht te geven”,
stelt Andrew Copson, voorzitter van IHEU.
Het rapport is dus niet alleen belangrijk voor
vrijzinnig humanisten. Het geeft een beeld
van hoe een bepaald land zich opstelt tegenover mensenrechten en welke waarden
het land hanteert.
Het belang van het rapport
Bob Churchill is communicatie- en campagnedirecteur bij IHEU. Hij is mederedacteur van het FOT Report en was aanwezig
bij de voorstelling ervan. We stelden hem
enkele vragen.
Waar ligt volgens jou de noodzaak van
dit rapport?
Het rapport is belangrijk op verschillende
niveaus. We strijden er nog steeds voor

opdat het discrimineren van niet-gelovigen
als een specifieke vorm van discriminatie
zou erkend worden. Nog al te vaak worden niet-gelovigen of andersdenkenden
geviseerd. Ook zijn er veel mensen met een
breed humanistisch wereldbeeld die bestempeld worden als afvallige, ongelovige
of religiecritici.
Het uitsluiten en vervolgen van andersgelovigen of niet-gelovigen past vaak in een
combinatie van allerlei schendingen van
mensenrechten. Het rapport toont aan dat
er een verband is tussen discriminatie en
vervolgingen van niet-gelovigen en tegelijk
overheden die wetten toepassen waarbij
mensen uitgesloten, vervolgd of veroordeeld worden enkel en alleen omdat ze
hun mening geven of voor mensenrechten
opkomen. Het is essentieel dat dit verband
wordt belicht en toont wat er aan de hand
is. Mensen kunnen geen actie ondernemen,
als ze niet op de hoogte zijn van de situatie. Het rapport geeft een helder overzicht
per land, dat concreet bruikbaar is voor
advocaten en campagneleiders wereldwijd
die opkomen voor het recht op vrijheid van
mening, geloof en dus ook ongeloof.
Welke tendensen merk je in vergelijking met vorige jaren?
We stellen een duidelijke evolutie vast
waarbij jarenlange haatspraak gericht
tegen atheïsten is overgegaan in effectief

geweld, moord, intimidatie of gewoonweg
onredelijke vervolging. Denk maar aan de
brutale machetemoorden op de bloggers in
Bangladesh, of de kidnappings in andere
landen zoals op de Malediven.
Wat vandaag een bijkomende zorg is geworden in verschillende landen, ook in
Europa, is de opkomst van het populisme.
We zien hoe leiders zich nationalistischer
en protectionistischer opstellen en hoe
dat vaak gepaard gaat met opkomend
religieus autoritarisme en antisecularisme.
Zoals ook Amnesty International recent
publiceerde, worden rechten stelstelmatig gekortwiekt in naam van de veiligheid,
waarbij de politiek steeds meer burgerlijke
vrijheden inperkt.
Kan iedereen bijdragen aan de nieuwe
online versie van rapport?
Vertegenwoordigers van lidorganisaties van
IHEU en onderzoekers van over de hele
wereld houden het rapport voortdurend upto-date en breiden het stelselmatig uit. Het
functioneert dus niet zoals bijvoorbeeld bij
Wikipedia, waar iedereen vrij kan bijdragen
en verbeteren. Wij werken onder andere
met een open-datasysteem via de Creative
Commons-licenties en hanteren een aantal
controlemechanismen vooraleer iets wordt
gepubliceerd.
We zijn eigenlijk heel tevreden met deze online editie. Elk land heeft zijn eigen pagina
en daarnaast is er een specifieke pagina
met een interactieve scoretabel, waarbij je
per land alle criteria kan bekijken, ondergebracht in vier verschillende thema’s. We
hebben er alle vertrouwen in dat de informatie nu meer dan ooit bereikbaar en zichtbaar is voor iedereen in de wereld. En dat
is uiteindelijk ook waar het om gaat: impact
hebben.

© Ellen Vandevijvere

IHEU
Meer info over IHEU vind je op:
www.iheu.org
Het Freedom of Thought Report kan
je raadplegen op:
www.freethoughtreport.com
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Puit met
Brulkikkers die het luidst kwaken komen het
snelst aan hun trekken in de poel waar gepaard moet worden. Mooi zo, het sterkste
DNA is veiliggesteld en de toekomstige dikkopjes zullen dra krachtig kwispelstaarten.
Er is ook nog het schriele puitje dat wat verder aan de wegkant zit te dromen over de
plaats van het subject in de maatschappij.
Het beestje zal met al zijn structuralistische
overpeinzingen zeer snel tot prut gereden
worden. De iele voortplantingsorgaantjes
even plat op het asfalt als de kikkerbilletjes.

niet te weinig, kruip naar daar, spring daar
op en laat die proteïnerijke vliegjes liggen,
negeer de buik of neen … ageer naar de
buik. Doe zoals de andere puiten, of neen …
onderscheid jezelf van de andere amfibieën
en doe eens goed gek. Ga naar de kapper
en laat je een blonde pruik aanmeten. Je zal
bekijks hebben en wat je uitkraamt is dan
niet meer zo belangrijk.

Politici moeten kunnen brullen. Dat bewijst de Amerikaanse
stierkikker elke dag. Is het zinvol om dit macho baltsgedrag te kopiëren? Wijfjeskikkers kwaken niet, maar zijn ook
essentieel in de voortplantingscyclus. Mogen er zo niet wat
meer aan de top? Fertiliteitsingenieurs maken ooit wel stevige oekedoelekes van alleen maar wijfjes-DNA. Een meer
fluïde interpretatie van Darwin dringt zich op.
Kapsalonsocialisme
Laat ons de hele poelboel herdenken, want de democratie
zit in een existentiële dip. Als we macht nu eens zien als
subject, bedacht dat kleine puitje aan de kant van de weg.
Geraken de sociaaldemocraten (m/v/x) ooit bovenaan de
populariteitstop? En geraken ze daar door even luid en
indringend te tierelieren als de vele rattenvangers van
Hamelen? Linkse en linksige denkers, doeners, schrijvers
en wetenschappers snellen te hulp met hun ‘welgemeende
adviezen’: brul naar die kant, niet te veel naar links maar ook
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Bert Bauwelinck &
Marleen Temmerman

foto © Saskia Vanderstichele

Wil jij de brulkikker of dat puitje zijn? Allicht
afhankelijk van je einddoel. Wil je scoren
en veel nakomelingen hebben, zodat je
bovenop een troon gezeten de keizer van
de vijver wordt? Of wil je eerder een sociologisch-filosofisch traktaat schrijven? Dan
kom je misschien als verstrooide professor
vóór je geslachtsrijpheid te overlijden. Maar
misschien zullen jouw originele ideeën dan langer overleven
dan het gebroed van de luide bruller?

pruik

Hoewel je weet dat solidariteit, mededogen en creativiteit
de sleutelwoorden zijn, krijg je ze maar niet goed uit je kikkerbek. Vertrek dus zelfzeker hoppend naar de kapper en
zoek die heilig-linkse politieke graal. In een kapsalon wordt
ook wat afgekwaakt. De meningen stuiteren daar van spiegel naar plafond. Lauwwarm water spoelt je haren. Heerlijk vibrerende tondeuses masseren je hals en je hoofdhuid
wordt al mooi kaal geschraapt! ‘De blonde pruik’ wordt door
kapsalonsocialisten op je kikkerkop gemeten. Rijpere dames
vallen meteen in zwijm en geen mens kan zijn ogen van je
afhouden. Een instant succes en de redding van de sociaaldemocratie! Maar buiten die pruik blijf je de keizer zonder
kleren.
En dat kleine puitje dat aan taalfilosofie deed? Dat hebben
ze moeten colloqueren.

Marleen Temmerman is diensthoofd van de vrouwenkliniek
in het Aga Khan University Hospital in Nairobi, Kenia.
Bert Bauwelinck is kunsthistoricus.

Levenskunst

illustratie © Norbert Van Yperzeele

Naar een evenwichtige werk-privébalans
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Wij zijn er voor jou!
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brugge@deMens.nu
huisvandeMens Brussel
Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
T 02 242 36 02 - F 02 242 56 17
brussel@deMens.nu
jette@deMens.nu
Campus Etterbeek VUB
Pleinlaan 2
1050 Brussel
Blok 3, unitkamers 253-256
huisvandeMens Diksmuide
Esenweg 30
8600 Diksmuide
T 051 55 01 60 - F 051 55 01 69
diksmuide@deMens.nu
huisvandeMens Eeklo
Boelare 131 - 9900 Eeklo
T 09 218 73 50 - F 09 218 73 59
eeklo@deMens.nu
huisvandeMens Genk
Grotestraat 10 - 3600 Genk
T 089 51 80 40
genk@deMens.nu

huisvandeMens Hasselt
A. Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt
T 011 21 06 54 - F 011 23 55 16
hasselt@deMens.nu
huisvandeMens Herentals
Lantaarnpad 20 - 2200 Herentals
T 014 85 92 90 - F 014 85 44 39
herentals@deMens.nu
huisvandeMens Ieper
Korte Torhoutstraat 4
8900 Ieper
T 057 23 06 30 - F 057 23 06 39
ieper@deMens.nu
huisvandeMens Kortrijk
Overleiestraat 15A
8500 Kortrijk
T 056 25 27 51 - F 056 25 27 53
kortrijk@deMens.nu

huisvandeMens Maasland
Pauwengraaf 63
3630 Maasmechelen
T 089 77 74 21 - F 089 77 74 22
maasmechelen@deMens.nu

huisvandeMens Vilvoorde
Frans Geldersstraat 23
1800 Vilvoorde
T 02 253 78 54 - F 02 253 57 87
vilvoorde@deMens.nu

huisvandeMens Mechelen
Hendrik Consciencestraat 9
2800 Mechelen
T 015 45 02 25
mechelen@deMens.nu

huisvandeMens Zottegem
Hoogstraat 42
9620 Zottegem
T 09 326 85 70 - F 09 326 85 73
zottegem@deMens.nu

huisvandeMens Mol
Laar 2 bus 3a
2400 Mol
T 014 31 34 24 - F 014 31 34 24
mol@deMens.nu

De huizenvandeMens
zijn een initiatief van
deMens.nu

huisvandeMens Roeselare
Godshuislaan 94
8800 Roeselare
T 051 26 28 20 - F 051 26 28 26
roeselare@deMens.nu
huisvandeMens Ronse
Zuidstraat 13 - 9600 Ronse
T 055 21 49 69
ronse@deMens.nu
huisvandeMens Sint-Niklaas
Stationsplein 22 - 9100 Sint-Niklaas
T 03 777 20 87 - F 03 777 31 64
sintniklaas@deMens.nu

huisvandeMens Leopoldsburg
Koningstraat 49/gelijkvloers
3970 Leopoldsburg
T 011 51 62 00 - F 011 51 62 09
leopoldsburg@deMens.nu

huisvandeMens Sint-Truiden
Kazernestraat 10/001
3800 Sint-Truiden
T 011 88 41 17 - F 011 31 26 45
sinttruiden@deMens.nu

huisvandeMens Leuven
Tiensevest 40
3000 Leuven
T 016 23 56 35 - F 016 20 75 47
leuven@deMens.nu

huisvandeMens Tienen
Beauduinstraat 91
3300 Tienen
T 016 81 86 70 - F 016 82 40 31
tienen@deMens.nu

huisvandeMens Lier
Begijnhofstraat 4
2500 Lier
T 03 488 03 33 - F 03 488 03 33
lier@deMens.nu

huisvandeMens Tongeren
Vlasmarkt 11
3700 Tongeren
T 012 45 91 30 - F 012 45 91 39
tongeren@deMens.nu

huisvandeMens Lommel
Hertog Jan Plein 24 - 3920 Lommel
T 011 34 05 40 - F 011 34 05 49
lommel@deMens.nu

huisvandeMens Turnhout
Begijnenstraat 53 - 2300 Turnhout
T 014 42 75 31 - F 014 42 54 40
turnhout@deMens.nu

Voor meer informatie:

www.deMens.nu

