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30 mei 2015 

 

 

 

 

 

 

We stonden nog eens stil bij het GMPI. Na de vorige volksuniversiteit schreven 

we een brief naar minister Borsus. We kregen een brief terug. Je moet eerst  3 

maanden  tijd krijgen om  je maatschappelijk werker te leren kennen. Zo bouw 

je een vertrouwensrelatie uit. Dat is dan de basis om samen je contract op te 

stellen. Als je contract opgesteld is, krijg je 5 dagen bedenktijd. Dan pas moet je 

het tekenen.  

 

Om een leefloon te krijgen moet je aan voorwaarden voldoen. Ook om andere 

vervangingsinkomens te krijgen is dat zo. Er komt ook meer en meer controle. 

We hebben het gevoel dat het ingewikkelder is om een vervangingsinkomen te 

verkrijgen. Met de realiteit van ons leven houdt men niet altijd rekening. 

Voorwaarden zijn voor ons niet altijd haalbaar  

 

Werkloosheidssteun: De VDAB en 

RVA gaat er van uit dat je als 

werkzoekende een auto hebt. Wie 

ingeschreven is als werkloze moet binnen 

een straal van 50 km een job zoeken. Het 

is ook niet eenvoudig om uit te zoeken 

hoe je ergens komt met het openbaar vervoer. Als je goed met internet kunt 

werken, is dat geen probleem. Niet iedereen beheerst deze computervaardigheid 

of kan goed lezen of schrijven. Soms krijg je een job aangeboden op een 
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industriezone. Het openbaar vervoer komt er niet altijd. Het is ook moeilijk om 

je weg te vinden in die industriezones en je verdwaalt er. Zo kom je te laat op je 

afspraak. Vaak zijn jobs  ploegenwerk. Je moet dan vroeg beginnen. Hoe doe je 

dat als je geen auto hebt? 

 

In plattelandsgemeentes kan je 

over een kleine afstand (12 km) 

soms anderhalf uur overdoen 

met het openbaar vervoer. Je 

moet een trein of bus nemen, 

nog een andere bus en die geven 

geen aansluiting op elkaar.  

We hoorden ook dat enkele 

mama’s van de Taporigroep aangespoord worden om te gaan werken om zo 

Nederlands te leren. Ze gaan vaak poetsen bij mensen thuis. Soms moeten ze de 

sleutel onder de deurmat vinden en het huis schoonmaken. Hoe kan je zo 

Nederlands leren? Opleidingen verhogen niet altijd je kansen op werk. Soms 

verlies je je recht op werkloosheidssteun omdat je zoveel dagen in een bepaalde 

periode moet werken. Jongeren die  de school verlieten zonder diploma 

secundair onderwijs hebben geen recht meer op werkloosheidssteun. Ze moeten 

eerst hun diploma halen. We weten dat wie een diploma heeft gemakkelijker 

werk vindt maar als jongeren zo schoolmoe zijn, is het moeilijk ze terug naar 

school te sturen.  

 

Als je ziek bent of je hebt een beperking: Voor alles moet je ook heel veel 

papieren hebben. B.v. als je ziek bent moet je het eerste jaar steeds ziektebriefjes 

hebben met een einddatum op. Bepaalde dokters verlengen je ziekteverlof steeds 

met een week. Dat betekent dat je wekelijks naar de dokter moet. In feite houdt 

die dokter je dan aan het lijntje. Je huisarts of behandelende arts zou moeten 
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telefoneren met de adviseur van je ziekenfonds. Je behandelende arts kent je 

beter en kan aan de adviseur uitleggen hoe je gezondheidssituatie is. Het zou 

veel geloop besparen moest je behandelende arts dit doen.  Die einddatum is 

nodig om te vermijden dat mensen die kunnen werken op de ziekenkas blijven 

staan. 

 In 2017 wil de overheid  dat de behandelende arts, de arbeidsgeneesheer en de 

adviseur meer met elkaar praten. Je behandelende arts kent  je het best en weet 

of je in staat bent om te werken. Ze moeten zich samen de vraag stellen: is die 

mens in staat om terug te gaan werken. Als je terug gaat werken, verdien je 

meer. Iemand vertelde dat de controlearts haar voorstelde om te gaan werken. ze 

gaat nu terug werken en krijgt nog wat bij van de ziektekas. Soms lukt het niet 

voor mensen om terug te gaan werken.  

 

We voelen dat de regering 

iedereen terug aan het werk 

wilt. De controle-artsen  

moeten daar rekening mee 

houden. Ook de artsen die 

voor het F.OD. dienst 

gehandicapten werken zijn 

strenger geworden. Ze kennen 

minder vlug invaliditeit toe.  Karine die bij de CM werkt vertelde dat haar dienst 

veel mensen kent die probeerden om in een beschermde omgeving te werken. 

Dat lukte niet. Toch krijgen ze geen erkenning van de F.O.D., dienst 

gehandicapten. 

 

In de maatschappij zijn er ook nieuwe evoluties die voor problemen zorgen 

We zagen volgende in scène gezette situatie. Iemand kreeg thuis een brief van 

de elektriciteitsmaatschappij. Die stelt voor om voortaan de facturen digitaal 
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door te sturen. Dat betekent dat dit via internet gebeurt. Als ze nog langer de 

facturen per post wilt ontvangen, moet ze reageren.  Ze heeft geen internet en 

begrijpt de brief niet zo goed. Ze laat de brief liggen en reageert niet. Drie 

maand later krijgt ze een aanmaning in de brievenbus. Ze is verwonderd. Ze 

kreeg geen facturen meer en dus betaalde ze die niet meer. Als ze belt, krijgt ze 

te horen dat het haar fout is omdat ze niet reageerde op de brief. Niet iedereen 

heeft internet.  

Sommigen hebben internet, maar weten niet hoe je mails moet bekijken. We 

zouden elkaar moeten helpen zodat we daarrond cursussen volgen. Internet 

betalen is ook duur. We nemen het goedkoopste abonnement en daardoor is 

onze tijd dat we op internet kunnen surfen of downloaden beperkt. Er gebeurt 

steeds meer via de computer. Het is wettelijk om een meerkost aan te rekenen 

om brieven op te sturen. Meer en meer zal alles per internet gebeuren, 

bijvoorbeeld zaken van de gemeente. 

We krijgen dan het gevoel dat we niet meer meekunnen met de maatschappij. 

  

Deze echo werd geschreven door Roger en Mieke. 

  

 

Dit verslag en ook foto’s zijn terug te vinden op onze facebookpagina 

(Volksuniversiteit ATD Vierde Wereld Vlaanderen). 
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