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Frisse lente
JONGCD&V is niet enkel een beweging, de organisatie wil ook beweging. Op het Econovision-congres debatteerden meer dan honderdtachtig jonge mensen over hoe dit land op lange termijn haar
economisch beleid vorm kan geven. Geen verstarring of nederige
bescheidenheid, maar actie. De overheid moet radicaal inzetten op
de punten waar wij sterk in zijn. Veel van onze bedrijven hebben een
groot potentieel en kunnen doorgroeien tot een speler van wereldformaat, maar daar moeten ze de kans toe krijgen. JONGCD&V is ervan
overtuigd dat een dubbele financiële injectie de concurrentiepositie
kan verhogen. Aan de ene kant moet het groeperen van investeringsfondsen samen met een substantiële toevoeging van Vlaams geld
onze economie klaarstomen om zich ook na deze economische crisis
verder te profileren. Anderzijds blijft inzetten op hernieuwbare energie maar realistisch als we tegelijkertijd ook kernenergie ondersteunen. De bouw van een nieuwe kerncentrale levert niet alleen extra
energie, maar zorgt ook voor een groot pakket aan nieuwe jobs. Als
onze bestuursniveaus de trein niet willen missen moet er in die trein
worden geïnvesteerd.
Dat laatste mogen we ook letterlijk interpreteren. De verschrikkelijke
treinramp in Buizingen heeft eens te meer aangetoond dat investeren om te moderniseren geen overbodige luxe is. Besparen op veiligheid is nooit een goede oplossing, maar we moeten realistisch blijven.
Meer dan drieduizend kilometer spoor kan niet door één muisklik een
upgrade krijgen. De NMBS moet er niettemin garant voor staan dat
ze haar rol degelijk speelt en de reizigers snel en efficiënt van de ene
plaats naar de andere kan vervoeren. Altijd, als het eventjes kan...

PETER ASPESLAGH
Hoofdredacteur Radikaal
peter@peteraspeslagh.be

Gouden Duimen in
de lucht
Op het congres in Dworp werden tijdens het grote Gala
van de Gouden Duim van zaterdagavond de Oscars van
JONGCD&V, beter bekend als de ‘Gouden Duimen’, uitgereikt.
Dit zijn de winnaars.
Als ‘fijnste ploegactie’ werd die van JONGCD&V Druivenstreek
bekroond. De afdelingen Tervuren, Hoeilaart en Overijse (zie
foto) hielden samen een veiling en verkochten tweedehands
spullen ten voordele van De Kerselaar, een autonome, kleinschalige residentiële voorziening voor personen met een
handicap. De opbrengst, een cheque ter waarde van 5.308 €,
gaat volledig naar een nieuwbouwproject van De Kerselaar.
De jury vond het een tof initiatief, temeer daar werd samengewerkt over de afdelingsgrenzen heen.
Tot ‘beste jonge mandataris’ werd Jef Vanderoost uit Dilbeek
gekozen. Als eerste schepen en inwoner van deelgemeente
Schepdaal zorgde hij er door zijn tussenkomst voor dat de
vele lokale verenigingen nog vele jaren in hun eigen lokaal
– Ons Gildenhuis – terecht kunnen. De kerkfabriek dreigde
ermee het gebouw te verkopen, maar door tussenkomst van
Jef zal het voortaan worden uitgebaat door een vzw van de
gemeente.
Als ‘sterkste nieuwe ploeg’ kwam JONGCD&V Bilzen/Hoeselt
uit de bus. De Limburgse gemeenten Bilzen en Hoeselt namen in oktober vorig jaar onder voorzitterschap van Nathalie
Princen een herstart om u tegen te zeggen. Naast de initiële
ledenwervingsacties organiseren ze dit jaar ook enkele inhoudelijke acties zoals een politiek praatcafé en een infoavond
met als werktitel ‘Op eigen benen’, speciaal voor jongeren die
zelfstandig gaan wonen.
JONGCD&V Brugge was opnieuw de ‘grootst aanwezige
ploeg’ op het congres. Voor de vierde maal in zes jaar tijd ging
de West-Vlaamse superploeg met deze prijs aan de haal.

JONGCD&V heeft een nieuwe
coördinator: sinds begin januari
is Rutger De Reu aan de slag. Je
kwam hem misschien al tegen
op ons congres, verder in deze
Radikaal kan je meer lezen over
hem in een interview samen met
zijn voorganger Hans.
En de
telex-rubriek blijft een weergave
van komen een gaan. Nieuw
gestart op het secretariaat als
administratief medewerker: Lizzy
Gybels. Ze woont in Geluveld
en is oorspronkelijk van Geel
afkomstig.
Afscheid nemen we
van Christophe “Molly” Vermeulen
die meer dan een jaar onze
medewerker logistiek en coaching
was. Molly bracht veel leven in de
brouwerij. Het beste bewijs was
zijn glansrol bij de presentatie, aan
de zijde van Britt Schouppe, van de
avondshow op ons Econovisioncongres. Christophe is een
JONGCD&V’er in hart en nieren
en we zijn dan ook zeker dat we
hem nog vaak zullen tegenkomen.
Bedankt en succes met je nieuwe
uitdaging! Zet alvast in je agenda:
25 maart lanceert JONGCD&V een
grootse campagne in Gent. Veel
mag nog niet geweten zijn, maar
het zal een knaller worden. Wil jij
er ook bij zijn? Schrijf je alvast in via
info@jongcdenv.be.

De ‘leukste individuele actie’ ten slotte was die van de Waregemse Davine Dujardin. Tijdens de federale verkiezingen van
vorig jaar viel haar ‘energiecampagne‘ positief op. Zo fietste
‘Davine energiemasjien’ zichzelf de pleuris op een kruispunt
om het thema van ‘duurzame energie’ kracht bij te zetten.
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Econovision congres brengt het renaissance-model

JONGCD&V wil met gedurfde maatregelen terug
duurzame economische groei nastreven. Enkel op die
manier kunnen we de welvaart en het welzijn van de
huidige en toekomstige generaties veilig stellen.

Begin februari kwamen meer dan 180 enthousiaste JONGCD&V’ers in Dworp samen om er
de krijtlijnen voor de nieuwe economie uit te tekenen. Een verhaal met jobs, groeikansen,
kwaliteitsvol onderwijs, aangepaste zorg en een gezond leefmilieu en klimaat. Dat is het
resultaat van het ECONOVISION-congres.
De omslag naar de nieuwe economie vereist echter ook radicale hervormingen van de
fundamenten van onze economie. Voor JONGCD&V is het duidelijk: een relance zal niet
volstaan, we moeten gaan voor een renaissance.
We moeten vandaag verder durven denken dan korte termijn crisismaatregelen en
resoluut de krijtlijnen voor een nieuwe economie uittekenen.
4

Als jonge christendemocraten roepen we op om vandaag fundamentele en moeilijke keuzes te maken.
Tijd om ons economisch model radicaal opnieuw uit
te vinden. Daar zijn gedurfde maatregelen en politici
die durven voor nodig. JONGCD&V wil met haar 10
hefbomen mee de aanzet geven.
Weg met de relance, tijd voor de renaissance!

Een XXL-fonds
Door de economische crisis aarzelen bedrijven, banken en investeerders vandaag om in de nieuwe economie te investeren.
De Vlaamse overheid beschikt echter over de hefbo-

men om de economische cyclus terug op gang te
trekken. Als Vlaanderen in het midden van een financiële crisis 3,5 miljard kan investeren om een bank te
redden, dan moet het ook een zelfde bedrag durven
investeren om de economie fundamenteel op een
nieuw spoor te zetten.
Daarom willen we een XXL-fonds oprichten. Daarin
brengen we de bestaande participaties in PMV, GIMV
en de LRM samen en storten er 3,5 miljard bij.
Het XXL fonds moet via gerichte participaties innovatieve sectoren stimuleren en bedrijven met groeipotentieel duurzaam verankeren in Vlaanderen.

Hernieuwbare energie X 3
Eén van de nieuwe sporen is zonder enige twijfel de hernieuwbare energie. In het Vlaams regeerakkoord werd de
oprichting van een Vlaams energiebedrijf voorgesteld.
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Econovision congres brengt het renaissance-model
quasi monopolie van Electrabel, waardoor elektriciteit
goedkoper wordt voor de mensen en de bedrijven.
Door innovatie verrijken we de nucleaire expertise in
ons land, ook op vlak van opslag en herwerking van
kernafval. Tot slot creëren we een paar duizend nieuwe jobs. Ook voor arbeiders!

Weg met die loonhandicap!
De nieuwe economie moet jobs creëren! Maar dan
moeten we arbeid ook dringend aantrekkelijker maken.
Vandaag is arbeid in België gemiddeld 11% duurder
dan in onze buurlanden. Dit is onhoudbaar. We moeten daarom volop inzetten op loonmatiging en op lastenverlaging op arbeid.
Loonmatiging bekomen we door de wet van 1996 op
het concurrentievermogen aan te scherpen en correct
toe te passen. Lastenverlaging willen we realiseren
door de bestaande fiscale gunstregimes aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.
Suboptimale regimes schrappen we. Met het vrijgekomen budget verlagen we de lasten op arbeid.

Dit zou een instrument moeten zijn om hernieuwbare
energieproductie in België een substantiële plaats te
geven. Met de 300 miljoen die daar momenteel voor
zijn voorzien, blijft het initiatief echter niet veel meer
dan een druppel op een hete plaat.
Om het verschil te maken moet het Vlaams Energiebedrijf minstens over 1 miljard euro kunnen beschikken.
3 x meer budget, 3 x meer hernieuwbare energie.

Een nieuwe kerncentrale
Hoewel hernieuwbare energie de toekomst is op lange termijn, kunnen we de eerste tientallen jaren niet
zonder kernenergie.
JONGCD&V kiest daarbij resoluut voor het bouwen
van een nieuwe kerncentrale. Dit is op middellange
termijn de enige garantie op energiezekerheid, betaalbaarheid en CO2 reductie. Laten we immers niet vergeten dat het aandeel groene stroom vandaag slechts
5% bedraagt. Nu kernenergie afbouwen, staat gelijk
aan CO2 stijging aanvaarden.
De bouw van een nieuwe kerncentrale heeft bovendien nog talrijke voordelen. De concurrenten van
Electrabel staan klaar om 3 à 5 miljard privaat kapitaal
in onze economie te pompen. We doorbreken het
6

Een slimme vennootschapsbelasting
België wordt alsmaar minder aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen. Ons model van vennootschapsbelasting is daarbij problematisch.
Het nominale tarief van afgerond 34% en de eindeloze
complexiteit schrikken investeerders af.
JONGCD&V wil daarom gaan voor een duaal systeem van vennootschapsbelasting dat budgettair
neutraal is.
We trekken bedrijven aan met een blikvangertarief dat
ontdaan is van de meeste fiscale aftrekken, bijvoorbeeld 27%.
Daarnaast kunnen bedrijven die de stap naar ons land
hebben gezet nog steeds kiezen voor het bestaande
systeem met notionele intrestaftrek.

De overheid als pionier
Een nieuwe economie kan niet zonder een nieuwe
overheid. Als ‘early adopter’ moet de overheid haar
koopkracht inzetten om de nieuwe economie te stimuleren. Denken we maar aan de aankoop van groene
gebouwen en een groen wagenpark.
Daarnaast moet de overheid ook pionier zijn in het
stimuleren van innovatieve oplossingen op vlak van
e-government, gezondheidszorg, welzijn, en onderwijs. Een voorbeeld is de actieve investering in ‘smart
schools’.
Als IT fundamenteel ingang kan vinden in het onderwijs kunnen de leerlingen naar school komen met hun
USB-stick. Gedaan met loodzware boekentassen zeulen.
Vlaamse bedrijven kunnen deze innovatieve oplossingen ontwikkelen en exporteren naar het buitenland.
Drie maal winst: voor de mensen, de bedrijven en de
overheid!

1 front-office voor bedrijven
De overheid moet zich profileren als klantgerichte
dienstverlener. Bedrijven weten vandaag immers vaak
niet bij welk departement of agentschap ze terecht
moeten.
Het aanbod inzake economie, innovatie en arbeidsmarkt is dan ook zeer divers: het agentschap Ondernemen, het Hermesfonds, het IWT, Syntra, VDAB, het
Kenniscentrum PPS, PMV.
Daarom moet er dringend 1 front office voor bedrijven
komen. Daar kunnen bedrijven terecht voor snelle en
pasklare antwoorden voor hun dossiers.
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OPINIE
toe, wat neerkomt op een aantal dat meer
dan vijfmaal hoger ligt dan het benodigde
aantal en 2,5 maal meer dan de 1.034 die
Vlaanderen toelaat. De federale overheid
reageerde door het overtal dat de studies
was gestart in 2008 toch toe te laten. Maar
dit aantal zou worden afgetrokken van het
aantal dat voor de volgende jaren wordt
toegelaten. Ondertussen is er nog steeds
geen reactie van beneden de taalgrens.
De Franstalige universiteiten hebben hun studentenaantal zelfs
nog opgedreven.

Het ambtenarenstatuut afschaffen
De overheid kan pas een efficiënte dienstverlening
opzetten, indien ze beschikt over competent en gemotiveerd personeel.
Het rigide ambtenarenstatuut staat een aantrekkelijk
personeelsbeleid in de weg. Het moet dan ook worden afgeschaft. Met minder carrièrekansen en een
hoger pensioen dan in de private sector ligt voor het
overheidspersoneel de stimulans niet bij werken maar
bij stoppen met werken. Dat is volledig verkeerd.
Het is bovendien onrechtvaardig dat de overheid alsmaar meer beroep doet op contractueel personeel, dat
wel even hard moet werken, maar daar minder voor beloond wordt. Zowel wat loon als pensioen betreft.

Ondernemen met de paplepel
Ons Vlaams onderwijs is van wereldniveau. Toch is de
kloof tussen scholingsgraad en ondernemerschap
nergens zo groot als in Vlaanderen.
Voor JONGCD&V moet ondernemerschap dan ook als
een rode draad lopen doorheen alle niveaus van het
onderwijs. In het lager en middelbaar onderwijs moeten we ondernemerschapscompetenties opnemen in
de eindtermen.
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In het hoger onderwijs moeten studenten in econo-

mische richtingen een afstudeerrichting ‘ondernemerschap’ kunnen volgen. Ze moeten bovendien invulling kunnen geven aan hun thesis via het opstellen
van een businessplan.
Extra geld voor doctoraatsbeurzen moet in de eerste plaats gaan naar doctoraten die tot stand komen
tussen een kennisinstelling en een bedrijf, het zogenaamde ‘Baekeland’-model. Dat moet bijdragen tot
meer innovatieve onderzoeksonderwerpen met meer
economische finaliteit.

Een economische staatshervorming
Ook met betrekking tot de bevoegdheid voor het
economisch beleid moet er dringend werk gemaakt
worden van homogene bevoegdheidspakketten.
Een versnippering van economische bevoegdheden
over verschillende bestuursniveaus leidt tot verwarring en een verhoogde administratieve last bij ondernemers en investeerders.
JONGCD&V wil daarom de regionalisering van het beleid
inzake vergunningen voor handelsvestigingen, structurele overheidsparticipaties en patrimoniale informatie.
Geen plaats meer voor de “IKEA”-wet, en het federaal
Participatiefonds en het Kadaster. Hoog tijd voor een
economische staatshervorming!
Pieter Marechal

In 1995 voerde de federale overheid een
zogenaamde ‘contingentering’ in die het
aantal artsen/tandartsen dat jaarlijks in
het RIZIV-stelsel mag toetreden, vastlegt.
Om het aantal afgestudeerden in de geneeskunde niet (ver) boven het aantal te
verdelen plaatsen te laten stijgen, voerde
Vlaanderen een toelatingsproef in, al is dit
geen selectieprocedure om de beste kandidaten te bevragen. Bovendien moeten
de Vlaamse student-artsen op het eind
van hun studies hun beste beentje voorzetten om één van de schaarse plaatsjes te
bemachtigen.
In Wallonië bleef het echter oorverdovend
stil. De federale overheid kwam dan maar
over de brug door de toegelaten aantallen te verdubbelen van 600 naar 1.230.
Ondertussen trof de Franse Gemeenschap
nog steeds geen maatregelen. Meer nog,
dat jaar liet het maar liefst 2.608 eerstejaars

Het Vlaams Geneesherenverbond (VGV) trekt dan ook
terecht aan de alarmbel. Ofwel lapt Vlaanderen voortaan ook de regeltjes aan zijn
laars, ofwel wordt de Franse
Gemeenschap op het matje
geroepen door de federale
overheid. Een derde mogelijkheid
is dat we gewoon gaan voor een splitsing
van de gezondheidszorg. Maar ook hier is
er, alvast bij de artsen, een verschil in visie. Volgens cijfers van Artsenkrant zien de
Franstalige artsen hier helemaal geen heil
in (94 procent), terwijl bij de Nederlandstaligen net twee op de drie wenst te splitsen.
De huidige ongelijke situatie kan niet
langer volgens JONGCD&V. De passieve
houding van de Franse Gemeenschap is
onaanvaardbaar. Ook minister Onkelinx
kijkt stilzwijgend toe vanaf de zijlijn. Intussen ontspoort het gezondheidszorgbudget verder en vormt de vergrijzing van de
bevolking meer dan ooit een uitdaging.
De gezondheidszorg heeft nood aan een
krachtdadig beleid, gebaseerd op een
grondige behoeftestudie en rekening
houdend met de wijzigende maatschappij. Het is meer dan dringend tijd dat ook
Wallonië hierin zijn verantwoordelijkheid
neemt.
AN SEGAERT
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Cartoon

Nationale Raad
Migratie en integratie
Tijdens de nationale raad Migratie stelde JONGCD&V
haar visie op het migratie- en integratiebeleid voor.

Een doordacht
immigratiebeleid
Gezinshereniging is verantwoordelijk voor een zeer
belangrijk deel van de nieuwkomers in ons land. Het
moet onder bepaalde voorwaarden mogelijk zijn
dat een persoon die legaal in België verblijft zich
laat vervoegen door zijn partner en kinderen. Maar
we willen de huidige inkomensvoorwaarde voor
gezinsherenigers verhogen tot het minimumloon
met één persoon ten laste. Dit om te vermijden dat
de gezinnen afhankelijk worden van de sociale bijstand.
Verder zorgen bilaterale akkoorden met onder
meer Turkije en Marokko voor een aantal uitzonderingen m.b.t gezinshereniging. Zo kunnen immigranten uit deze landen na drie maanden ( voor
Turkije zelfs na één maand) in België te hebben gewerkt, echtgenoot en minderjarige kinderen laten
overkomen.
JONGCD&V pleit ervoor aan deze ongelijke spelregels een einde te maken. Wat economische migratie
betreft vragen we een doordacht en transparant beleid, met immigratiequota voor vastgelegde categorieën van werknemers. De immigratiequota dienen
rekening te houden met de noden op de arbeidsmarkt en de instroom via andere migratiekanalen.

Plaats voorzien in de
herberg
Als christendemocraten is het voor ons van fundamenteel belang dat aan het recht op asiel niet getornd wordt, en dat er een adequate opvang wordt
voorzien. We pleiten ook om sterker in te zetten op
trajectbegeleiding voor de kandidaat-asielzoekers.
Voor staatslozen, die door omstandigheden buiten
hun wil om zonder nationaliteit zitten, en daarvoor
10

vaak jarenlang in een inhumane situatie verkeren,
willen we een oplossing. Wij pleiten voor een volwaardig statuut, waaraan permanent verblijfrecht
gekoppeld is.
Het verdedigen van de belangen van de zwaksten
mag echter geen excuus zijn om op basis van emotionele argumenten verkeerde beslissingen te nemen.
Opnieuw financiële steun geven aan asielzoekers
zou een fout signaal zijn, en de recente regularisatiecampagne moet de laatste in de rij geweest zijn.
Wij gaan ook voor een effectief terugkeerbeleid: illegalen niet op straat zetten met een
bevel tot uitwijzing, wel telkens een terugkeertraject starten. Hierbij is aandacht nodig
voor de ondersteuning van de migrant naar reintegratie in het land van herkomst, en moet
gestreefd worden naar vrijwillige terugkeer.
Ook illegalen gezinnen met minderjarige kinderen
dienen terug te keren, het verlengen van materiële
hulp of het recht op verblijf is immers geen voorbeeld van een humaan beleid, maar creëert slechts
onduidelijkheid en valse hoop.

Onderwijs:
‘language is the key’
Kinderen van allochtone afkomst kennen heel wat
obstakels in hun taalontwikkeling. De discrepantie tussen de ‘makkelijke thuistaal’ en de ‘moeilijke
schooltaal’ (doorspekt met vakjargon) is er daar één
van. Bovendien spreken kinderen in Brussel - ook
zij die in het Nederlands school lopen - naast hun
thuistaal vaak in de eerste instantie Frans, en dan pas
Nederlands.
De taalkloof maakt veel slachtoffers. Het gebrek
aan taalvaardigheid en kennis van woordenschat
belemmert het leerproces. Deze achterstand achtervolgt hen doorheen de hele schoolloopbaan, en
wekt frustratie op. Vaak komen ze ook nog eens uit
een achtergrond die hen niet dat extra duwtje in de
rug kan geven om terug te vechten.

JONGCD&V stelt diverse oplossingen voor: het testen van het taalniveau bij de instap in het onderwijs,
met daaraan zo nodig een periode van intensieve
taalverwerving gekoppeld; het afstemmen van de
klasgrootte op de concrete noden, sensibilisering van
anderstalige ouders, integratie van innovatieve tools
die het onderwijs ondersteunen… Hopelijk worden
een aantal van deze punten snel verwezenlijkt, want
in sommige Vlaamse en Brusselse wijken begint de
tijd te dringen!

Geen enkel talent
onbenut
Al te vaak geraken immigranten niet aan een vaste job.
Zij die toch een job vinden, oefenen bovendien vaak een
beroep uit dat hun capaciteiten niet tot hun recht laat
komen. Zowel de personen in kwestie als de samenleving verliezen bij deze verspilling van talent. De overheid
neemt al heel wat initiatieven inzake activering, maar tot
nu toe gaat er nog steeds te weinig aandacht naar de
maximale aanwending van de aanwezige kwalificaties
en competenties. De huidige erkenningsprocedures
laten te veel talent verloren gaan in versnipperde en
logge procedures. Bovenal wordt er te weinig ingezet op
aangepaste bijscholing. We stellen daarom voor om bij
personen die een permanente verblijfsvergunning verwerven een grondige screening van eerder verworven
kwalificaties en competenties (EVK’s en EVC’s) uit te voeren, gekoppeld aan een bijscholings- en begeleidingstraject dat hen in staat moet stellen om op korte termijn in
een gepaste job terecht te komen.

Meer personen van
allochtone afkomst in
het verenigingsleven
Een groot probleem bij de inburgering vloeit voort
uit het niet kennen of begrijpen van elkaars cultuur. In onze gemeenschap is het verenigingsleven
een belangrijk gegeven. Niet alleen het sociaal contact is hier van tel, maar ook de mogelijkheid om
via verenigingen door te stromen naar beleidsbepalende netwerken of adviesraden, zoals de jeugdof cultuurraad. Onder meer omdat nieuwkomers
beperkt bekend zijn met het verenigingsleven in
Vlaanderen, vinden zij er nog te weinig de weg naar.
Het beter kenbaar maken van het verenigingsleven
bij hen, kan dan ook een goede eerste stap zijn. Dit
kan bv. gebeuren door verenigingen te stimuleren
op pad te gaan naar de verschillende wijken uit de
buurt, of activiteiten te organiseren naar allochtonen
toe. Het doel mag echter niet alleen eenmalige, maar
wel structurele aanwezigheid van allochtonen in het
verenigingsleven zijn. Dit kan beoogd worden door
het introduceren van sleutelfiguren uit de allochtone
gemeenschap in het verenigingsleven, waarna ook
andere leden van hun gemeenschap meer de weg
zullen vinden.
WIM SOONS
LIEVEN LEMMENS
DRIES VERWEER
MONIKA VAN STEENBRUGGE
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Een nieuw kindje is geboren. Het C-team zal binnenkort de straten en dorpen in Vlaanderen
onveilig maken om JONGCD&V ten velde te versterken. Het C-team is een echt ‘actieteam’,
naar analogie van de televisieserie ‘The A-team’, en gaat op pad met jullie, jonge geëngageerde
christendemocraten die staan te springen om de JONGCD&V- boodschap uit te dragen.

Wat?
Een gewoon promoteam zoals elk ander, zegt u? Neen, veel méér dan dat. JONGCD&V’ers die hun activiteiten willen bevolken of een inhoudelijke boodschap op een creatieve manier willen brengen, kunnen
beroep doen op de supermannen – en vrouwen van het C-team. De geboden ondersteuning kan gaan
van het louter aanwezig zijn tot het actief uitdragen van de actie. Ook externe grote evenementen heeft
het C-team in het vizier. Overal waar veel jongeren samenkomen, moet onze squad-eenheid kunnen
binnenvallen.

Wie?
De teamleden zijn gedreven JONGCD&V’ers en ze hanteren de beste ‘guerilla’ technieken om de zichtbaarheid te maximaliseren. Onder het credo ‘Impress & Recruit’ zorgen ze voor een aanstekelijke dynamiek die andere jongeren moet aanspreken. Het C-team zal ook beroep doen op haar provinciale 12
teamleaders om de juiste activiteiten en evenementen te selecteren.

Doel?
Doel van dit alles is om het imago van JONGCD&V nog sterker wereldkundig te maken en de inhoudelijke lijn van JONGCD&V te vertalen in iets dat krachtig, tastbaar en aanwezig is in de leefwereld van
jongeren.

Start?
De eerste actie die het C-team zal ondersteunen (op 25 maart in Gent) wordt alvast een knaller. Veel
kunnen we er nog niet over kwijt, maar het wordt bijzonder spectaculair.

Schrijf je in
Inschrijven voor het C-team? Dat kan, maar je moet snel zijn.
We gaan niet op zoek naar zachtgekookte eitjes, maar naar vurige verdedigers van het JONGCD&Vverhaal. Wie nu inschrijft, krijgt een officieel C-team T-shirt ter beschikking.
Voor info op: www.jongcdenv.be
Mailen kan ook naar rutger@jongcdenv.be of lode.soenen@jongcdenv.be

Op 1 januari werd de zoektocht naar een nieuwe nationaal coördinator voor JONGCD&V afgerond. Rutger
De Reu nam op dat moment de fakkel over van Hans Knop, die onze beweging 5 jaar heeft geleid. Hoog tijd
voor een dubbelinterview met deze twee Oost-Vlaamse heren.
Rutger, kan je je zelf eens voorstellen?
“Ik ben 26 en woon samen met mijn verloofde in Deinze. Ik ben daar actief in verschillende verenigingen, onder
meer in CD&V en JONGCD&V. Sinds december ben ik er ook lid van de OCMW-raad. Ik studeerde politieke wetenschappen in Gent, en werkte als parlementair medewerker van Jenne De Potter, voor ik deze uitdaging aanging.”
Je bent nu een tweetal maanden bezig, hoe verloopt het?
“Ik voelde onmiddellijk dat Hans een goed geoliede machine had achtergelaten. Onze beweging is zeer sterk
gestructureerd, en dat wil ik zo houden. Het is voor mij belangrijk om zo snel mogelijk mijn weg te vinden: bij
de lokale basis, binnen de beweging, in de partij en
op het nationale secretariaat. Dat is een klus die tijd
vraagt, maar stilaan begint dit wel te lukken.”
Hans, wat geef jij je opvolger mee?
“Ik hoop dat hij blijft investeren in de basis van
de beweging. Een nieuwe lichting topvrijwilligers
staat klaar om de boel in handen te nemen. Ze
moeten intensief begeleid worden, en op hun engagementen gewezen worden.”
“Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen
in 2012 wordt het casten van de trekkers in de
regio essentieel. Een regiovoorzitter moet vooral
een veldwerker zijn. Wie enkel regiovoorzitter
wordt voor de titel of zijn of haar persoonlijke netwerk, misbruikt de beweging en begint er best
niet aan. Het ligt natuurlijk zeer moeilijk, maar
persoonlijk vind ik dat JONGCD&V over een procedure moet beschikken om in te grijpen wanneer een regiovoorzitter zich onvoldoende van
zijn taak kwijt. Een nieuwe kandidatuur zou dan
onmogelijk moeten zijn.”
Wat zal je het meeste missen?
“(zonder nadenken) De ambiance. Zeer veel mensen binnen JONGCD&V hebben een persoonlijke
politieke agenda, maar hoewel daar soms wat laatdunkend over wordt gedaan, heeft dat nooit in de
weg gestaan dat JONGCD&V-evenementen zich
steevast kenmerken door een stevige dosis samenhorigheid. In al zijn diversiteit is de christendemocratie ook intern een ferm bindmiddel. De inmiddels beruchte JONGCD&V-fuiven zijn daarvan het
meest tastbare bewijs. Hopelijk mag ik mijn ouwe
knoken af en toe nog eens komen los shaken!”
WILFRIED JANS
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INTERVIEW Joëlle Milquet
Als federaal minister van Werk hebt u wellicht de
handen vol met het grote banenverlies bij Carrefour…
“Wat bij Carrefour gebeurt, laat mij met een dubbel gevoel achter. Enerzijds is er een gevoel van
onmacht, omdat de Europese regelgeving ons momenteel in de steek laat. We lijken wel overgeleverd
aan het cynische ‘rendement te allen prijze’, aan een
logica die losgekoppeld is van het locale economische weefsel, aan een zeker misprijzen ook voor het
menselijke in dit alles.”
“Maar anderzijds voel ik mij persoonlijk aangesproken door wat er gebeurt, ik voel een zekere revolte
bij mij opborrelen. En dat geeft mij de kracht om
voort te doen.”
Maar wat kan de overheid doen om de gevolgen van
de economische crisis op te vangen, behalve bemiddelen voor een gunstige ontslagregeling en smeken
bij de multinationals om zich toch maar niet terug te
trekken uit ons land?
“Mijn eerste doelstelling bestaat erin het jobverlies
maximaal te beperken. En te onderzoeken hoe we
eventueel getroffen werknemers kunnen leiden
naar andere ondernemingen uit de distributiesector, die op het punt staan extra personeel in dienst
te nemen.”
“Het klinkt paradoxaal, maar daags na de aankondiging van Carrefour liet de patroonsorganisatie Fedis van de distributiesector weten dat bijna dertig
procent van hun leden in 2010 veeleer denkt aan te
werven dan te ontslaan. In de loop van 2009, een
echt crisisjaar, zijn we er toch maar in geslaagd zeventig procent van de mensen in herstructureringscellen aan een nieuwe job te helpen.”

“Ik zeg ‘neen’ tegen het beperken van
de werkloosheidsuitkering in de tijd”

“We moeten, allemaal samen, alles doen om de
groep Carrefour in België te houden. Het gaat alles bij elkaar om vijftienduizend banen, weet je.
Natuurlijk kunnen we niet aan chantage toegeven,
maar laat ons nu bekijken met welke problemen de
groep geconfronteerd wordt en hoe we die kunnen
aanpakken.”
Welke alternatieven kan u dan nog op tafel leggen?

In tegenstelling tot wat haar imago aan Vlaamse zijde doet vermoeden, zei de Franstalige politica
Joëlle Milquet wel volmondig ‘ja’ op onze vraag tot interview. Milquet is niet alleen al jaren
partijvoorzitster van de Franstalige christendemocraten(cdH), maar sinds vorig jaar ook vicepremier
en federaal minister van Werk en Gelijke Kansen in de regering-Leterme II. Radikaal legde haar
alvast een aantal pittige vragen voor.
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“Ja kijk, tussen de aankondiging van de intentie om
tot collectief ontslag over te gaan – de eerste fase
van de procedure Renault waar we nu in beland zijn
– en de uiteindelijke beslissing, is er ruimte voor sociaal overleg om de schade te proberen in te dijken.”

procedure voorzien door de wet Renault. Weet je, als
regeringsverantwoordelijken zich mengen met het
sociaal overleg, wordt hen ‘dirigisme’ verweten. En
als ze zich er niet mee inlaten, krijgen ze ook kritiek.”
“Ik speel nu vooral een informele rol… Het sociaal
overleg moet ten volle zijn rol gerespecteerd worden en zijn rol kunnen spelen. Dat zijn geen holle
woorden, weet je. Herinner je het geval AB InBev:
daar is het oorspronkelijke herstructureringsplan
– onder impuls van het team sociale bemiddelaars
dat ik had aangesteld - in die eerste fase van de wet
Renault toch maar teruggetrokken en loopt het sociaal overleg nu weer volop. Ook voor Carrefour heb
ik meteen en preventief een sociaal bemiddelaarster
aangesteld.”
“Tegelijk, maar zonder het aangekondigde plan als
voldongen feit te zien of er zich bij neer te leggen,
moet de reconversie voorbereid worden. Er moet
onderzocht worden hoe zoveel mogelijk werknemers zo nodig elders aan de slag kunnen: bij een
overnemer, bij een franchisehouder of elders in de
distributiesector. Maar daarbij moet een globale solidariteit spelen.”
“Daarom wil ik, via het sociaal overleg, komen tot
een vereenvoudiging van de paritaire comités in de
distributiesector, idealiter om alle ondernemingen
uit de grootdistributie in eenzelfde paritair comité
te kunnen onderbrengen. Zo kunnen we sociale
dumping vermijden, aangezien de werknemers dan
onderling gelijk zouden zijn.”
“Ten slotte – en ik ben een beetje verbaasd dat
jonge mensen als jullie mij hierover niet expliciet
ondervragen – moeten we dringend de dialoog met
de sociale partners op Europees niveau versterken.
Zij zijn immers de eerste actoren en begunstigden
van een geslaagd tewerkstellingsbeleid.”
“Daarom zal ik tijdens het Belgische voorzitterschap
van de Europese Unie sterk inzetten op het debat
over de herstructureringen en bijvoorbeeld op deze
die nu al bij de Europese Commissie circuleren, zoals
het in werking stellen van sectorale partnerships om
de herstructurering van ondernemingen tegen te
gaan of het oprichten van ‘Europese competentieraden’ die de sociale partners en de overheden samenbrengen om na te gaan waar er in de toekomst
nood aan is.”

En daarin speelt u een belangrijke rol?

Bij Carrefour zal men naakte ontslagen proberen vermijden door zoveel mogelijk mensen met
brugpensioen te laten gaan. Wat vindt u daarvan? Moet het brugpensioen aan verlaagde leeftijd bij herstructureringen niet beperkt worden?

“Ik zie alvast toe op de correcte toepassing van de

“We beleven een grote crisis op de arbeidsmarkt. In
15

INTERVIEW Joëlle Milquet
de wieg stonden van de sociale zekerheid! Onze
werkloosheidsuitkeringen zijn niet te hoog, wel integendeel. Dat ze onbeperkt zijn in de tijd, compenseert trouwens het feit dat ze niet bijzonder hoog
zijn.”
“De werkloosheidsuitkering beperken in de tijd, dat
zou een zeer asociale maatregel zijn. Het zou langdurig werklozen verwijzen, naar de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, naar de sociale bijstand. Nog verderaf dus van de arbeidsmarkt.”
“Het is een verhaal van rechten en plichten. We moeten werklozen begeleiden en ondersteunen in hun
zoektocht naar een gepaste job, we kunnen ze niet
zomaar uitsluiten. Werklozen die de nodige inspanningen doen om een job te vinden – want ze moeten inderdaad inspanningen doen - kunnen niet
plots op droog zaad gezet worden.”

Sommige politici pleiten in volle economische
crisis voor strengere controles van de RVA op
werklozen. Wat vindt u daarvan?
“Even preciseren toch: de Rijkdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) controleert de beschikbaarheid
van de werklozen voor een job. Niet wie geen job
vindt, wordt eventueel gesanctioneerd, maar wie
niet voldoende inspanningen doet om een job te
vinden, wie onvoldoende ingaat op het aanbod aan
begeleiding.

INTERVIEW Joëlle Milquet

deze omstandigheden moet het brugpensioen, als
ultiem instrument ingeval van herstructurering,
gehandhaafd blijven. Maar het moet zeer selectief
worden toegepast. En mits grotere financiële verantwoordelijkheid voor de werkgevers die er een
beroep op doen.”
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“De regering heeft maatregelen in die zin genomen. We hebben een beslissing van het begrotingsconclaaf geconcretiseerd. Eigenlijk was in
2006 al beslist om de forfaitaire hoofdelijke bijdrage van de werkgever te vervangen door een
procentuele bijdrage, maar dat was nooit uitgevoerd. We hebben die procentuele bijdrage nu
ingevoerd; hoe jonger het brugpensioen, hoe
groter de werkgeversbijdrage. De intrede van min55-jarigen in het brugpensioenstelsel is intussen
trouwens met 30 procent gedaald.”

evalueren wat het effect van het Generatiepact is.
Daar is onder meer afgesproken om de toegang
tot het brugpensioen af te remmen."

En ik zeg daarover al twee jaar hetzelfde: vooral in
crisistijd hebben de werklozen nood aan meer samenhangende opvolging en meer persoonlijke begeleiding.”

Om de ‘werkloosheidsval’ tegen te gaan, pleiten anderen voor het beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd. Ook JONGCD&V
vindt dit een goed idee, omdat (langdurig)
werklozen zo kunnen worden gestimuleerd om
volop naar werk te zoeken. Wat is uw standpunt
hieromtrent?

“In de tweede week van maart wordt in het parlement een hele dag aan het opvolgings- en begeleidinsplan van werklozen besteed. Ik zal er mijn
pistes voorleggen om dat plan te verbeteren. Maar
ik herhaal het: sommige van die pistes zijn intussen
twee jaar oud.”

“Niet akkoord! En waarom niet? Omdat de werkloosheids-uitkeringen deel uitmaken van de sociale zekerheid. Er is gevochten om dat systeem op
te zetten, we gaan dat niet zomaar afbouwen.”

Welke concrete stappen zal u nog nemen om
langer werken aan te moedigen en vervroegde
uittreding tegen te gaan?

“Het gaat hier in wezen om solidariteit! Wie werkt,
is solidair met wie geen werk heeft; wie gezond is,
is solidair met wie ziek is. Deze vergelijking gaat wel
degelijk op. Je schrapt toch ook de ziekteverzekering
niet van wie langdurig ziek is, en al zeker niet als de
betrokkene doet wat hij moet doen om te genezen.”

“We wachten allemaal op de conclusies van de
Nationale Pensioenconferentie, die onder meer
daarover gaat. Bovendien moeten we in 2011 ook

“Ik ben een beetje verbaasd dat jonge christendemocraten dat zomaar in vraag durven te stellen.
Het waren nochtans christendemocraten die aan

“Ik heb in mei 2008 al verbeteringen voorgesteld
en er groen licht van de federale regeringspartners
voor gekregen. Het gaat onder meer over het verkorten van de termijnen alvorens de RVA de langdurig werklozen voor gesprek uitnodigt. Maar het
nieuwe samenwerkingsakkoord met de gewesten
is er nooit gekomen, omdat de Vlaamse regering de
discussie daarover in de zomer van 2008 heeft opgeschort.”
“Er liggen intussen allerhande voorstellen op tafel,
waar de leidende ambtenaren van de gewestelijke
begeleidingsdiensten aan hebben meegewerkt.
De discussie daarover is aan de gang, onder meer
ook met de sociale partners. Ik heb trouwens de

indruk dat er een consensus groeit over een aantal verbeteringen aan het opvolgings- en begeleidingsplan.”
“Wellicht kan de discussie over de actualisering van
het samenwerkingsakkoord met de gewesten, binnenkort hernomen worden.”
Sta ons toe om u toch één communautair getinte
vraag te stellen. Zouden we de steunmaatregelen niet beter van het federaal naar het regionaal
niveau brengen? Want de arbeidsmarkt verschilt
van regio tot regio. Zo is de jeugdwerkloosheid
in Vlaanderen de voorbije twee jaar gestegen
(van 33.117 tot 48.612) en is deze in Brussel en
Wallonië slechts zeer miniem gestegen.
“De analyse die jullie maken, ligt aan de basis van
het ‘win-winplan’. Het is precies omdat de jeugdwerkloosheid stijgt, vooral in Vlaanderen, en om te
vermijden dat er, ook in Vlaanderen, een ‘verloren
generatie’ zou ontstaan, dat we een massaal aanwervingsplan voor jongere en oudere werklozen
hebben opgezet.”
“We hebben over dat win-winplan trouwens overleg gepleegd met de gewesten en er is daarover een
consensus bereikt, ook met de Vlaamse regering. Dit
is echt samenwerkingfederalisme.”
U zet veel in op allerlei banenplannen. Die moeten
bepaalde doelgroepen zoals (laag opgeleide) jongeren of oudere werkzoekenden weer aan het werk
krijgen. Maar bieden zij ook een structurele oplossing voor de werkloosheid? Zou een globale lastenverlaging van arbeid geen betere maatregel zijn die
meer effect heeft dan de meer dan 100 banenplannen die enkel symptomatisch werken.
“Globale lastenverlaging? Natuurlijk! We hebben
met deze regering massale structurele lastenverlagingen doorgevoerd, voor meer dan anderhalf
miljard euro. En daarnaast hebben we ook tijdelijke
crisismaatregelen genomen. Het win-winplan is zo’n
crisismaatregel, bovenop de talloze structurele lastenverlagingen waarover we hebben beslist.
“Ik daag jullie uit om in de recente geschiedenis van
ons land één regering te vinden die meer globale arbeidskostverlagende maatregelen heeft genomen
dan deze.”
“En kijk meteen ook maar eens over de grenzen of
je een andere Europese lidstaat vindt met een soortgelijk relanceplan? We krijgen niet voor niets lofbetuigingen van de Europese Commissie.”
WILFRIED JANS
CAROLINE DEITEREN
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Ook tijdens ons eigen jaarcongres ging JONGCD&V weer internationaal. Naar goede traditie nodigden
we jongeren uit van Europese zusterjongerenpartijen uit Ierland, Nederland, Noorwegen, Italië, Spanje
enz.,... Tijdens een afzonderlijk programma lieten we hen proeven van de plenaire sessies, een toeristische trip naar het slagveld van Waterloo, en een aantal debatsessies met o.a. prof. Defraigne als gastspreker. Frank Lambermont (CDjA, NL) en Maria Casellas Rocabert (Unió de Joves, Catalonië) waren zo
vriendelijk om hun impressies neer te schrijven.

Voortplanting
Frank Lambermont
“Inspirerende woorden”
Het JONGCD&V congres was een interessante en
gezellige bijeenkomst. De thematiek was actueel
en niet alleen relevant voor de Belgen maar voor
alle Europeanen. Binnen de EU zijn we namelijk in
economisch opzicht sterk van elkaar afhankelijk. Als
Griekenland in financiële problemen zit dan raakt dit
ook België en Nederland. Een goed en eerlijk nationaal
beleid is daarom noodzakelijk voor alle eurolanden.
We kunnen niet langer meer genoegen nemen met
halfslachtig werk, want dan wordt onze generatie de
rekening gepresenteerd.
Een spreker op het congres, professor Defraigne,
sprak inspirerende woorden hierover. We hebben
behoefte aan nieuwe leiderschapskwaliteiten
waarbij daadkracht centraal staat. Oppervlakkigheid
en kortzichtigheid is wat burgers afwendt van hun
volksvertegenwoordigers. Dit is wat we in Griekenland
hebben gezien. Door statistieken mooier te maken
dan ze zijn, kun je verkiezingen winnen, maar ook het
land verliezen.
Buiten een inhoudelijk sterk programma was het
congres ook sfeervol. De internationale gasten werden
ontvangen met de gezellige Belgische gastvrijheid.
Daarbij werd er ook een bezoek gebracht aan het
slagveld van Waterloo waar ook Nederlandse troepen
dapper slag leverden bij Quatre-Bras (waarschijnlijk
stond hier een Heineken café).
Al met al was het weer “plezant” om op bezoek te zijn
bij onze zuiderburen. De boeiende discussies over
het economisch beleid en het gezellige programma
maakten ook dit congres weer tot een belevenis.
JONGCD&V bedankt!
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In januari stonden de lokale bestuursverkiezingen op het programma. Ook heel wat JONGCD&V’ers stelden
zich kandidaat voor een lokaal engagement als JONGCD&V-voorzitter. Wij selecteerden er vijf en legden ze
volgende vragen voor:
1. Wat is (wordt) je eerste lokale activiteit met je afdeling?
2. Hoe ga je het team uitbouwen (je ledenaantal verhogen)?
3. Wat wil je verwezenlijken op gemeentelijk vlak?

Maria Casellas Rocabert :
“Verrijkende discussies”
Op 6 en 7 februari had ik de gelegenheid om naar
het congres van JONGCD&V te komen. Als lid van de
Unió de Joves heb ik deze kans uiteraard met beide
handen aangegrepen! Op die manier leren we elkaar
beter kennen en kunnen we de banden tussen onze
jongerenpartijen verder aanhalen.
Tijdens de sessies van de Werkgroep Internationaal
hadden we interessante discussies over o.a. het
nieuwe politieke programma van YEPP. Een discussie
die een aantal verschillen aan het licht bracht tussen
de manier waarop jongerenpartijen aankijken tegen
homohuwelijk en andere ethische vraagstukken.
Zelf vond ik het heel verrijkend om deze culturele
verschillen eens duidelijk uitgesproken te zien.
Zaterdagnamiddag bracht professor Defraigne een
interessant exposé over de economische uitdagingen
waar onze generatie tegen aan kijkt. Grondig
gedocumenteerd met cijfers, legde hij tijdens zijn
discours meermaals de link naar vroegere crisissituaties
zoals de jaren ’30 en ’70. Net als toen moeten politici de
economische problemen voldoende ernstig nemen
en er het nodige herstelbeleid voor uittekenen. In dat
opzicht leverde de tekst over Nieuwe Economie al
heel wat interessante suggesties op!
Over het algemeen vond ik het congres bijzonder
geslaagd. Zowel de organisatie, het programma
als de behandelde onderwerpen waren van hoog
niveau. Zelf was ik vooral sterk verbaasd over de
hoge ledenopkomst. Ongetwijfeld een goede zaak!
Want dit betekent dat jongeren nog begaan zijn
met het maatschappelijk debat en de wereld willen
veranderen, of toch tenminste zelf een goede bijdrage
willen leveren aan de maatschappij van morgen.

Bart Robrechts, Tessenderlo
1.

2.

3.

“De
eerste
activiteit
is
een
planningsvergadering
die
plaatsvindt
op zondag 28/2. De leden kregen een
uitnodiging met oproep om ideeën te
lanceren zodat we tot een selectie van drie
grote actiepunten kunnen komen.”
“De werving zal op twee manieren
gebeuren: enerzijds door de actieve leden
hun omgeving mee te betrekken bij de
uitvoering van de 3 hoofdactiviteiten;
anderzijds zullen op die hoofdactiviteiten
ook jongeren aangesproken worden om zo
een idee te krijgen van hun interesse in de
politieke wereld en hun identificatie met
onze partij.”
“Het team zal zelf kiezen via een 5-3-1
puntensysteem welke activiteiten prioritair
op de agenda geplaatst zullen worden.
Daarnaast is het natuurlijk de bedoeling om
via de jongeren een impuls te geven aan de
gemeenteraadsverkiezingen en de lokale
paarse meerderheid te breken.”

Bert Van Daele, Gent
1.

2.

3.

“Die ligt nog niet vast. Het programma wordt
pas in de komende weken vastgelegd. We
gaan volledig van nul moeten beginnen,
want de Gentse afdeling kende de laatste
tijd een malaise. Maar persoonlijk denk ik dat
een goede visietekst schrijven en daarover
debatteren niet zou misstaan. ”
“Door aan te tonen dat politiek geen ver-vanmijn-bed-show is, maar ook leeft bij jongeren
die actief zijn in de stad. De beste ideeën
ontstaan immers bij een pintje op café. Ook
willen we de dialoog aangaan met andere
jongerenorganisaties zoals CDS en de Gentse
jeugdbewegingen.”
“Met JONGCD&V willen we mee helpen
schrijven aan een positief alternatief voor
de paarse meerderheid in onze stad. Ik wil
vermijden dat we ons gaan concentreren op
negatieve kritiek spuien en - net zoals AA
Gent overigens - uit blijven gaan van onze
eigen sterkte.”
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Tinne Wuyts, Westerlo

1.

3.

“We zijn op dit moment volop bezig met de eerste
voorbereidingen op de uitreiking van de ‘Parel van Westerlo’,
voor de meest verdienstelijke vereniging van onze gemeente.
Met deze trofee zetten we elk jaar de vrijwilligers in de
bloemetjes voor hun trouwe en grenzeloze inzet.“
2. “De sterkte van JONGCD&V Westerlo is haar toegankelijkheid.
We steken ons zeker niet weg en doen actief mee aan allerlei
activiteiten binnen onze gemeente. Wij blijven onszelf
uitdagen en zijn steeds op zoek naar nieuwe en frisse ideeën
om jongeren op een positieve manier in de kijker te zetten.”
“Actief meewerken aan de verdere uitbreiding van de jongerenwerking binnen onze gemeente
en dit in nauw overleg met partijbestuur en – bureau. Jongeren moeten immers de kans blijven
krijgen om zich te ontplooien en mee te werken aan het beleid binnen een gemeente.”

Siska Vanpeteghem, Staden
1.

2.

3.
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“We willen dit jaar werken rond het thema
‘gezin’. Hierbij willen we de Gouden Duim
schenken aan onze mantelzorgers en ook de
jonge mama’s zullen dit jaar in de bloemetjes
gezet worden. Verder plannen we een actie
t.v.v. het nieuw asielcentrum in de buurt,
waarbij we deze kinderen een fijne dag willen
bezorgen. “
“Met onze planning proberen we zoveel
mogelijk doelgroepen te bereiken, zo willen
we onze bekendheid vergroten. We proberen
laagdrempelig te werken, de stap naar
JONGCD&V Staden moet zo gemakkelijk
mogelijk gemaakt worden.”
“We willen de doelstellingen van JONGCD&V
nastreven op plaatselijk niveau door dichtbij
de Stadense bewoners en jongeren te gaan
staan. We willen hierbij jongeren de kans geven
om hun stem te laten horen zodat ze kunnen
participeren aan het politieke gebeuren. Op
die manier willen we de toekomst van CD&V
in Staden helpen waarborgen!”

Femke Taymans, Tervuren
1.

2.

3.

“We gaan binnenkort een soort 'open
vergadering' houden waarop elke jonge
Tervurenaar met enige interesse voor politiek
welkom is. Op deze manier willen we de
stem horen van jongeren die niet in onze
partij zitten, maar toch geweldige ideeën
kunnen hebben.”
“We hopen uiteraard dat op die open
vergadering ook een aantal personen
afkomen die zowel in politiek als in CD&V
geïnteresseerd zijn en dat zij zich achteraf
willen aansluiten bij onze jongeren.”
“We streven naar een 'wervingspremie', een
soort financiële steun aan jonge Tervurenaars
die hier een huis of appartement kopen. Er
zal dit jaar worden onderzocht of dit juridisch
gezien mogelijk is. Daarnaast denken we aan
een dag waarop jongeren en ouderen elkaar
op een zinvolle en betekenisvolle manier
ontmoeten.”
WILFRIED JANS

Geert
Vandewynckel
Jarenlang was Geert Vandewynckel een vaste waarde
in jonge christendemocratische milieus. De man uit
het verre Heuvelland maakte als student in Kortrijk
kennis met CDS, de Christen-Democratische Studenten. “Ik wou mij als student engageren en kon mijn
ei kwijt bij CDS. Het was een boeiende tijd. Midden
jaren negentig was het debat over politieke vernieuwing bijzonder actueel. Ook bij CDS stelden wij ons
vragen over hoe het politieke bedrijf er in de toekomst
kon uitzien. Het was een periode waarin de CVP door
de jarenlange beleidsverantwoordelijkheid als partij
langzaamaan was uitgehold. Jongeren kregen minder
kansen om zich politiek te profileren.” Geert dacht niet
enkel na over de partij, hij voegde ook de daad bij het
woord. “De lokale CVP-afdeling vroeg mij in 1994 om
als jonge kandidaat deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik werd meteen verkozen.”
Zoals dat vaak met bezige bijen gaat, kwam Geert bij
de CVP-Jongeren terecht. “In het nationaal bureau,
toen nog onder leiding van Raf Vermeire, was ik het
jongste lid. De jongeren speelden de waakhond van
de partij. Het leverde een aantal legendarische acties
op. Op een gegeven moment trokken we de hort op
met de slogan ‘Niet kakelen, maar eieren leggen’ om
de regeringen onder leiding van Jean-Luc Dehaene en
Luc Vandenbrande tot meer concrete resultaten aan
te manen. We bakten op het Martelarenplein voor alle
camera’s een omelet.” Als bureaulid specialiseerde hij
zich in een aantal specifieke thema’s. “Zaken die nu evident lijken waren dat toen allerminst. Ik was bijzonder
geïnteresseerd in de opkomende informatie- en communicatietechnologie. We hebben er een aantal boeiende congressen over gehouden.”

Toch bleef hij als student parallel actief bij CDS. “Als de
CVP-Jongeren het levend geweten van de partij was,
dan was CDS dat van de Jongeren. Het geweten van
het geweten. We konden ons altijd als studenten, maar
ook als christendemocraten relatief autonoom van de
partijstructuren houden. In die zin was de organisatie
een ideeënlaboratorium waar vele mensen die nu actief zijn binnen de partij hun vorming hebben gekregen.
Ook op persoonlijk vlak was het een verrijking: ik heb er
mijn vrouw leren kennen.”
Tijdens de dioxineverkiezingen van 1999 kreeg hij een
mooie plaats op de senaatslijst en vocht maandenlang
voor elke stem, maar vanaf de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen investeerde Geert meer tijd
in het lokale niveau. Hij werd schepen in Heuvelland.
“Hoewel ik in al die tijd gemeenteraadslid ben geweest, was ik toch heel vaak bezig met ‘grote politiek’. Het
lokale uitvoerend mandaat vergde een mentale switch.
Je staat er zoveel dichter bij de mensen en de problemen van elke dag worden zoveel concreter. Toch blijft
politiek ook op dat niveau essentieel hetzelfde: je wil
het verschil maken, zaken doen bewegen en vooruit
helpen. Daar heb je een eigen mening voor nodig die
je met hand en tand wil verdedigen. Kortom, je moet
weten waar je naartoe wil. Dat heet visie. Ik mis dat
soms wat in de huidige politiek, maar het zet me ook
aan om er te blijven voor gaan. Gooi die oogkleppen
af en ontwikkel een globaal beeld van waar je naartoe
wil. Dát inspireert me. CDS, de CVP-Jongeren en later
JONGCD&V waren hiervoor een ideale leerschool.” U
weet wat gedaan.
WILFRIED JANS
PETER ASPESLAGH
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Gouden Egeltje

JONGCD&V Zedelgem heeft op zijn nieuwjaarsreceptie van 31
januari het jaarlijkse Gouden Egeltje uitgereikt. Dit jaar ging
de prijs - die bestemd is voor iemand die zich in de gemeente
uitzonderlijk inzet voor de gemeenschap op sociaal en cultuteel
vlak - naar Monique Ameeuw van ACW-Wereldsolidariteit. Zij
organiseerde onder meer toneelvoorstellingen, waarvan de
opbrengst naar Bangladesh en Burkina Faso ging. Ze werd
gefeliciteerd door minister Hilde Crevits en senator Pol Van
Den Driessche.

Quiz in Kruishoutem

Jeugdwerkgroep 1601 wint
Pajottersprijs

Over de lessen van Lucianus voor politici
De Griekse schrijver Lucianus schreef rond 150 na Christus ‘Hoe word ik een goed historicus’. De lessen die hij meegeeft
zijn vandaag actueler dan ooit en zijn niet alleen van toepassing op historici, maar ook op politici. Zoals Harry Mulisch
zei: “politiek is vloeibare geschiedenis, geschiedenis is gestolde politiek”. Datgene wat de politici doen, is nu eenmaal
wat historici mogelijk later zullen neerschrijven. Bovendien: de richtlijnen waar historici rekening mee moet houden,
gelden ook voor politici.
Wat is de essentie?

De Ruisbroekse jeugdwerkgroep 1601 heeft de jaarlijkse
Pajottersprijs van JONGCD&V Sint-Pieters-Leeuw gewonnen.
1601 organiseert onder meer voetbaltoernooien voor de
Ruisbroekse jeugd en wil zo een zinvolle jongerenwerking
uitbouwen in de gemeente. Daarnaast hebben ze sinds kort
ook een eigen lokaal in de Kerkstraat. Deborah en Damien
Crokaert mochten als initiatiefnemers van1601 een cheque van
200 euro in ontvangst nemen. Groep Intro en de jeugddienst
van Sint-Pieters-Leeuw ondersteunen de jeugdwerkgroep.

Soep met balletjes

Naar jaarlijkse traditie organiseerde JONGCD&V Kruishoutem
een succesvolle quiz. Die vond plaats op zaterdagavond 18
december in de Mastbloem. Het was reeds de achtste editie,
en niet minder dan 120 personen speelden mee om de JeanLuc Dehaeneprijs in de wacht te slepen. Uiteindelijk werd Club
Med Landelijke Gilde II – samengesteld uit leden van de lokale
Landelijke Gilde – voor de tweede maal op rij laureaat. Zij
haalden een totaal van 76,5 op 100. De tevreden organisatoren
namen ook afscheid van JONGCD&V-voorzitter Bart Verhoeyen
en verwelkomden zijn opvolger Kristof De Bruyne. Die sprak
alvast de belofte uit dat er volgend jaar weer een quiz wordt
georganiseerd!
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Lucianus vertelt het verhaal van een historicus die de beslissende veldslagen in slechts enkele zinnen beschreef, maar
ettelijke pagina’s reserveerde voor de avonturen van een verdwaalde soldaat in de woestijn. Ongetwijfeld erg aangenaam om lezen, maar een historisch werk mag geen roman zijn. De belangrijke gebeurtenis was niet de tocht van een
individu door de woestijn, maar hetgeen tijdens de veldslag gebeurd was. Het is dat wat bepalende gevolgen heeft
gehad voor zoveel mensen.
Ook een politicus moet het verschil tussen essentie en bijzaak altijd maken. Wat zijn de grote uitdagingen van de tijd?
Welke beslissingen zullen positieve gevolgen hebben en bijdragen aan het algemeen belang van miljoenen mensen.
Een politicus moet, net als een historicus, weten wat aandacht verdient en wat aangepakt dient te worden. En vaak is
dat niet wat het meest aangename is om lezen of horen. Maar toch is het dat wat van belang is.
Wie is het publiek?
Duizenden lezers zullen het spannend verhaal van de verdwaalde soldaat in de woestijn liever lezen dan het droge
verslag van een veldslag. De schrijver-historicus van dat verhaal zal meer lezers hebben bekoord dan zijn collega die
enkel de essentie heeft beschreven.
Zo ook is het vaak aanlokkelijk als politicus een mooi verhaaltje te vertellen dat de mensen graag horen. Het belangrijke
is niet altijd even leuk om horen en brengt de verteller zelden een grote populariteit. Zoals Lucianus het echter terecht
verwoordt, is het doel van de historicus niet de lezer te bekoren, maar wel inzage te geven in wat echt gebeurd is. Zij
die morgen de belangrijke feiten willen kennen, moeten op het werk van de historicus kunnen rekenen.
Ook de politicus moet het aandurven niet enkel te denken aan wat vandaag moet gebeuren. Een politicus moet rentmeester durven zijn en vandaag al rekening houden met wat voor morgen noodzakelijk is. Ook zijn doelpubliek dient
de toekomstige generatie te zijn.
Hoe het moet

De jaarlijkse verkoop van tomatensoep met balletjes bij de
jaarwisseling door JONGCD&V Zingem was opnieuw goed voor
een recordopbrengst. De soep kon op voorhand besteld worden
en werd ook van deur tot deur verkocht in alle deelgemeenten
van Zingem. Het bedrag van 700 euro werd overhandigd aan
Make a Wish Oost-Vlaanderen, de organisatie die wensdromen
realiseert van kinderen met een levensbedreigende ziekte.

Als politici de uitdagingen van vandaag willen aanpakken, zal er durf nodig zijn om rentmeesters te zijn en de toekomst
voor te bereiden. Daarbij zullen zij de lessen van Lucianus moeten meenemen. Wij – de jongeren - zullen de politici die
vandaag aan de macht zijn, moeten dwingen de realiteit voor te stellen zoals ze is. Dat zal betekenen dat we allemaal
een minder populair verhaal zullen moeten brengen, maar dat zal nu eenmaal nodig zijn. Nodig als we rekening willen
houden met het publiek waarvoor we ook aan politiek moeten doen. Nodig als we de welvaart en het welzijn van de
vorige generatie willen behouden voor de volgende.
PIETER MARECHAL
Nationaal voorzitter JONGCD&V
pieter@jongcdenv.be

POSTSCRIPTUM PIETERSCHRIJFT
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Buket Karaca
ik eigenlijk niet kende. Zo hebben we heel wat tips
uitgewisseld met mensen uit andere lokale afdelingen.”
Dicht bij de mensen
Politiek is voor Buket vooral een doewoord. Zo wil
ze eerst op lokaal vlak JONGCD&V weer op de Antwerpse kaart zetten. “We zijn voorlopig wel nog
maar met acht leden in onze afdeling. Maar we
hopen door in 2010 elke maand een activiteit te
organiseren om het ledenaantal te doen groeien.
We hebben net een wandeling gehad in natuurreservaat Wolvenburg. En er komt zeker nog een
avond rond christendemocratie en een filmavond.
Belangrijk is dat je mensen het gevoel geeft dat hun
inbreng ook belangrijk is. Ik wil niet pretenderen dat
ik het antwoord heb op alles. Voor mij is het verhaal
van samenzijn, zorg dragen en respect hebben voor
ieders mening, erg belangrijk.”
Waarde(n)vol
Jong, sociaal en superactief. Dat alles is Buket
Karaca (20), de nieuwe lokale voorzitter van
JONGCD&V Berchem. “Er waren binnen onze
CD&V-afdeling bijna geen activiteiten voor jongeren. Daarom wil ik samen met anderen de jongerenafdeling nieuw leven inblazen”, vertelt ze
enthousiast.
Boeketje Vlaanderen
Buket is niet alleen een succesvolle rechtenstudent,
ze stort zich in haar vrije tijd ook met overgave in allerlei nevenprojecten. “Ik geef al drie jaar Turkse les
in een vormingscentrum in Brasschaat. Ook ben ik
binnen de Associatie van de Universiteit Antwerpen
actief in het Klimop!-project. Concreet betekent dit
dat we naar middelbare scholen trekken om veelal allochtone studenten te informeren over de weg naar
hogere studies en binnen het ‘Tutoraatproject’ geef
ik bijlessen aan allochtone en kansarme scholieren.”
Groepsgevoel
Vorige maand nam Buket voor de eerste keer deel
aan het jongerencongres in Dworp. Een erg positieve ervaring, zo blijkt. “Ik vond het om te beginnen
zeer goed georganiseerd: je had zeer veel keuzemogelijkheden en het concept zat knap ineen. Het
hoogtepunt voor mij was toch wel het plenum. Als
lid van een kleine lokale afdeling, vond ik het fantastisch om te mogen meedenken met de hele groep
over een complex gegeven als economie. Ik vond
het ook erg plezant om tijdens de receptie ongedwongen te kunnen praten met andere mensen die

Voor Buket is christendemocratie dan ook meer dan
een set van normen en waarden uit het verleden.
“Ik weet niet of ik progressief of conservatief ben. Op
het gebied van abortus ben ik bijvoorbeeld veeleer
conservatief. Wanneer je iets echt waardevol vindt
en je geeft daarom, dan moet je dat beschermen.
Het is niet omdat iets niet populistisch is, of zogenaamd niet in de tijdsgeest thuishoort, dat je dat
moet gaan verwerpen. Dan moet je voor die waarden opkomen en er zelfs voor vechten.”
WILFRIED JANS
wilfried@jongcdenv.be

•
•
•

Waar ging je eerste stem naartoe?
Ik heb vorig jaar voor het eerst gestemd. Mijn
stem ging naar Kris Peeters. Omdat hij geen
mooiprater is, maar meent wat hij zegt.
Welke portefeuille draagt je voorkeur weg?
Europees parlementslid met als domein
mensenrechten en kinderrechten.
Op welke partij zou je nooit stemmen?
Vlaams Belang en andere populistische
partijen zoals LDD.

