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1 Bijlage 1: Schema wederzijdse invloed onderzoeksmethoden 
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2 Bijlage 2: Verslagen van de stuurgroepbijeenkomsten 

2.1 Verslag vergadering voorbereiding stuurgroep 23 december 2008 
 
 
  

 

Onderzoek Intergenerationele Solidariteit   

      
Verslag vergadering 23 december 2008 

 
Aanwezig: Trees De Bruycker (Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen), 

Johan Van Gaens (Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Hilde 

Maelstaf (Artesis Hogeschool), Ingeborg Hillaert (Artesis Hogeschool) 

 

Verontschuldigd: Britt Dehertogh (Artesis Hogeschool)  

 

 
1. Op de agenda. 

 

Overlopen onderzoeksvoorstel: 

 
• Vraag: Sociaal-culturele verenigingen alleen ondervragen in de focusgroepen, en niet 

mee opnemen in de interviews met middenveldorganisaties = ok? 
• Lijst experten overlopen 
• Lijst middenveldorganisaties overlopen 
• Focusgroepen 
• World-Café 
• Samenstelling stuurgroep 
• Lijst adressen voor de nieuwsbrief 
• Titel = ok? 
• Deadline 
• Aantal bijopmerkingen 

 

 

2. Sociaal-culturele verenigingen alleen ondervragen in de focusgroepen, en niet 

mee opnemen in de interviews met middenveldorganisaties = ok? 

 
• Dit is ok. 
• Misschien één sociaal-culturele vereniging bijdoen. 
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3. Lijst experten. 

 
• Opletten dat er niet alleen vanuit een sociologische hoek gekeken wordt. 
• Zeker verder aanvullen met experten vanuit de criminologie, demografie (Voorstel 

Trees: Jan Van Bavel, VUB), juridisch, ruimtelijke ordening, 
communicatiewetenschappen, …  

• > niet alleen vissen uit eigen vijver 
• Lijst voorleggen aan stuurgroep, die kiezen er 7 uit. 
• JOP! 
• Tegen eerste stuurgroep wel al een aantal mensen contacteren. 

 

 
4. Lijst middenveldorganisaties. 

 
• Onderwijs nog verder uitwerken 
• Zeker werkgevers en werknemers vertegenwoordigen 
• Keuze voor: 

o Gezinsbond 
o Unizo 
o Vakbonden 
o Mutualiteiten 
o Minderhedenforum 

 
• Jongerenvereniging? > nog verder zoeken! 

 

 

 
5. Focusgroepen 

 
• 3-tal modellen voorleggen aan de stuurgroep (alleen jongeren, alleen ouderen,…), met 

de voor- en nadelen 
• Keuze aan de stuurgroep laten 

 

 
6. World-Café 

 
• Publiek? > mensen uit het middenveld, met accent op de welzijnszorg en het sociaal-

culturele veld 
o 20-tal mensen 
o Combinatie uitnodigen en zelf inschrijven 
o Verspreidingsfunctie 

• Locatie? > Brussel 
o Gemeenschapscentra aanspreken 
o Gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer 
o Voorstel: gemeenschapscentrum De Markten 

• Datum? > woensdag 29 april (dag van de intergenerationele solidariteit) 

 

 
7. Samenstelling Stuurgroep 

 
• Vlaamse Jeugdraad 
• Ouderenraad 
• Studiedienst van de Vlaamse Regering 
• Artesis+ Gustaaf 
• Worden gecontacteerd door de het Sociaal-Cultureel Agentschap 
• Locatie: op het Sociaal-Cultureel Agentschap 
• Vermoedelijke eerste datum: 15 januari 2009 
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8. Lijst adressen nieuwsbrief 

 
• Verspreidingsfunctie  
• Mogelijkheid tot het geven van feedback (met incentive) 
• Er wordt een e-zine verspreid door Sociaal-Cultureel Agentschap: ong. 500 mensen, vnl 

jeugd > die adressen kunnen we al gebruiken 
• + Artesis gaat nog gerichter zoeken naar adressen, vnl naar sociaal-culturele 

verenigingen voor volwassenen 
• Voor verspreiding moet er niet eerst feedback gevraagd worden aan het Sociaal-

Cultureel Agentschap, alleen in geval van twijfel 

 
9. Titel 

 
• Titel ‘Van 7 tot 107. De positie van jongeren in een vergrijsde samenleving.’ blijft 

behouden. 

 

 
10. Deadline 

 
• Half mei! 

 

 
11. Bijkomende opmerkingen 

 
• Verschil positie en status goed benadrukken in het onderzoek 

o Positie: vnl economisch luik, betalen 
o Status: uiten van waardering 

• Jong versus Oud, maar ook nog hele groep middenin (40/50+) 
• Speelt mobiliteit grote rol? 
• Rekening houden met de huidige financiële crisis bij de interviews. 
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2.2 Verslag eerste stuurgroepbijeenkomst 15 januari 2009 
 
 
 

 

 

 
 

Onderzoek Intergenerationele Solidariteit   
      
Verslag Stuurgroep 15 januari 2009 

 
 
Aanwezig:  

 

Johan Van Gaens – Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 

Lieve Vanderleyden – Studiedienst van de Vlaamse Regering 

Kathy Louagie – Vlaamse Ouderenraad 

Pieter Lietaer – Vlaamse Jeugdraad 

Leen Heylen – Universiteit Antwerpen 

Gustaaf Meersman – Videokontakt 

Hilde Maelstaf – Artesis Hogeschool 

Ingeborg Hillaert – Artesis Hogeschool 

 

 

Verontschuldigd: 

 

Trees De Bruycker - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 

Prof. D. Mortelmans – Universiteit Antwerpen 

Britt Dehertogh – Artesis Hogeschool 

 

 
1. Agenda 

 
• Voorstelling van de medewerkers aan het onderzoek 
• Grote lijnen van het onderzoek uiteenzetten en planning van het onderzoek overlopen 
• Eerste aanzet tot interviewleidraad mbt de interviews met de middenveldorganisaties 

bespreken 
• Suggesties voor contactpersonen mbt de interviews met middenveldorganisaties en 

experten 
• Suggesties voor contactpersonen voor het verspreiden van de nieuwsbrief 
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2. Suggesties voor contactpersonen? 

 

 
• Middenveldorganisaties: 

 
o Jongerenorganisaties: Vlaamse Jeugdraad gaat informatie opsturen 
o Suggestie jongerenwelzijn: hebben deze ook geen goede kijk op wat 

jongeren bezighoudt? 
o Jong economische kamer 

 
• Experten: 

o Demografie: Jan Van Bavel 
o Ruimtelijke ordening/ ruimtebeleving: Johan Van Gaens suggereert 

eventueel nog een naam 
o SD Worx? Vlaamse Jeugdraad informeert 
o Leen en Lieve zullen de lijst nog aanvullen 
o Lieve Vanderleyden neemt de vraag om geïnterviewd te worden in 

overweging 

 
• Lijst met contactpersonen die we al hebben doorsturen naar de stuurgroepleden, die 

kunnen dan gericht aanvullen obv de lijst 

 
• Adressen nieuwsbrief: 

o Vlaamse Jeugdraad gaat nog kijken 
o Vlaamse ouderenraad gaat nog kijken 
o Johan Van Gaens 

 

 
3. Discussie 

 
• Wat wordt er in dit onderzoek juist verstaan onder ‘jongeren’? 

o Wat zijn ‘jongeren’ en wat zijn ‘ouderen’ > beter definiëren 
o In dit onderzoek: aan de sleutelfiguren om te zeggen wat er juist verstaan 

wordt onder ‘jongeren’ en ‘ouderen’, zelf geen echte afbakening maken 
o Belangrijk element in de interviews! 

 
• Is dit allemaal haalbaar in dit korte tijdsbestek? Heel ambitieus onderzoek. Er wordt wel 

enkel gewerkt wordt met sleutelfiguren 

 
• Vergrijzing = positief! Positieve focus goed bewaken in het onderzoek, zonder de 

pessimistische visie volledig te vermijden. 

 
• Wat met de middenmoot? Er is jong en oud, maar wat met de tussenliggende 

generatie? Hoe hier enige respons van krijgen? 
o Dit is geen primair onderzoek. Het accent ligt op het interviewen van experten 

die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij diverse facetten van 
intergenerationele solidariteit. 

o De geïnterviewden zullen hun visie op de intergenerationele solidariteit geven en 
daarin kan/ zal het belang van de middencategorie aan bod komen. 

 
• Wat is de finaliteit van het onderzoek? 

o Dialoog op gang brengen bevorderen 
o Vergelijken van de visies van wetenschappers en middenvelders en op basis 

daarvan aanbevelingen formuleren voor het beleid 
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o Informatieve video 

 
• Focus van het onderzoek: wat betekent de onmiskenbare vergrijzing en de 

‘intergenerationele solidariteit’ voor de positie en status van jongeren. 
o dit kan positief zijn voor jongeren > jongeren worden schaars 
o dit kan bedreigend zijn voor jongeren > hun aandeel in de samenleving wordt 

kleiner 

 

De volgende stuurgroepbijeenkomst staat gepland op 24 februari. Arenbergstraat 9, Brussel. 

Lokaal 4B15. 

 

 

Bedankt aan iedereen voor de enthousiaste inzet tijdens deze bijeenkomst. 
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2.3 Verslag tweede stuurgroepbijeenkomst 24 februari 2009 
 
 
 

 

 

 

 

Onderzoek Intergenerationele Solidariteit   

      
Verslag Tweede Stuurgroep 24 februari 2009 

 
Aanwezig 

 

Trees De Bruycker - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 

Kathy Louagie – Vlaamse Ouderenraad 

Pieter Lietaer – Vlaamse Jeugdraad 

Gustaaf Meersman – Videokontakt vzw 

Stef Hamerlinck – stagiair Videokontakt vzw 

Hilde Maelstaf – Artesis Hogeschool 

Britt Dehertogh – Artesis Hogeschool 

Ingeborg Hillaert – Artesis Hogeschool 

 

 

Verontschuldigd: 

 

Johan Van Gaens – Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 

Lieve Vanderleyden – Studiedienst van de Vlaamse Regering 

Leen Heylen – Universiteit Antwerpen 

 

 

 
1. Op de agenda 

 
• Stand van zaken: 

o Interviews 
o Focusgroep 
o YouTube-film 
o World Café 

• Enkele krachtlijnen uit de interviews  
• Verdere planning overlopen 
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2. Stand van zaken: interviews 
 

 
• Tot hier toe 20 interviewafspraken 

o 14 middenveldorganisaties: ABVV, ACLVB, LBV-NVK, Samenhuizen vzw, 
Minderhedenforum vzw, Bond Beter Leefmilieu, Koning Boudewijnstichting, 
Gezinsbond, Unizo, SERV, Lib. Mut. en CM, Vlaamse Jeugdraad, Vlaamse 
Ouderenraad 

o 6 wetenschappers: prof. economie, prof. demografie, prof. agogiek, prof. 
planologie/ruimtelijke ordening, expert politiek, rechten 

• Ruime waaier van verschillende levensdomeinen en wetenschappen 
• Heel enthousiaste en positieve reacties > sneeuwbaleffect 
• Al 7 interviews gedaan: ABVV, LBC- NVK, Gezinsbond, Samenhuizen vzw, Gezinsbond, 

prof. economie en het testinterview met de Vlaamse Jeugdraad 
• Al de interviews zijn al opgenomen door Videokontakt vzw. Vanaf nu wordt een selectie 

gemaakt van interviews die we nog gaan opnemen en interviews die we niet opnemen. 
Dit om ruimte te laten voor sfeerbeelden op bijvoorbeeld de studiedag, de stuurgroep 
en dergelijke. 
 
 

3. Stand van zaken: nieuwsbrief 
 

• Korte voorstelling van het onderzoek 
• ‘Flashes’ uit de eerste vier interviews ahv citaten 
• Aankondiging World Café 
• Mogelijkheid tot feedback en incentive 
• Ruim e-mail adressenbestand: grote verspreiding onder alle belanghebbende sectoren 
• + sociodata! 
• Opmerkingen op de nieuwsbrief: 

o Duidelijker stellen van bij het begin dat Artesis Hogeschool en Universiteit 
Antwerpen het onderzoek uitvoeren en dat het Agentschap voor Sociaal-
Cultureel werk de opdrachtgever is. 

o Duidelijker stellen dat het World Café op de eerste Europese dag van 
intergenerationele solidariteit valt. 

o Inleiding is te technisch. Meer op maat maken van de lezers, toegankelijker. 
o Doel van de nieuwsbrief verduidelijken. 
o Duidelijker stellen waarom er gereageerd moet worden.  Ze moeten het gevoel 

hebben dat er iets met hun opmerkingen wordt gedaan en dat hun reacties 
zinvol zijn.  

o Bij het reageren: duidelijke naamvermelding en eventueel antwoordformulier in 
PDF. 

o Als ze de nieuwsbrief verder willen verspreiden: doe maar. 
o Praktische zaken: hoe op de lijst gekomen,  mogelijkheid tot uitschrijven, 

hoeveel maal krijgen ze de brief… 
o Verder door kunnen klikken naar de volledig uitgeschreven interviews 

 
• Idee voor prijs? 

o Workshop bij Videokontakt vzw 
o Fotocamera 
o 1 grote prijs en enkele kleinere (boekenbon van de fnac voor 25, 15, 10 euro) 
o Voorstel: in plaats van één prijs geven we er drie of vier (bijvoorbeeld 2 

fotocamera’s en 2 workshops om een eigen video te maken) en we laten aan de 
winnaar de keuze. 
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4. Stand van zaken: focusgroep 
 

• Wie? 
o Tot hier toe: Mobiel21, Impact vzw, JOKA, vzw Jong, Solidariteit voor het gezin, 

Sociare, OCMW Brussel, Kind en Samenleving 
o Uitnodigingen lopen nog 
o Praktisch: 

 31 maart 
 14u tot 17u 
 Gebouwen Artesis Zuid 

• Indien grote interesse: twee focusgroepen 
• Nog voorstel: lesgever in personenzorg 

 

 
5. Stand van zaken: World Café 

 
• 29 april 
• De Markten, Brussel 
• 10u-10u30 tot 13u 
• Wat? 

o Informele, ongedwongen sfeer 
o Eerst: voorstellen van de onderzoeksresultaten (en/of dvd, maar dat kan ook na 

de tafelgesprekken) 
o Met 8-tal mensen samen aan tafel zitten en discussiëren over aantal stellingen 
o Begeleider aan tafel 
o Na half uur schuift de groep door naar andere tafel 
o Op het einde debat  
o Streefdoel een 40-tal maximum omdat we voldoende begeleiders moeten 

hebben 

 

 
6. Stand van zaken: varia 
 
• Eerste YouTube-film op basis van nieuwsbrief  
• Opnames met kinderen lopen 
• Korte half-open interviews door de studenten 

o Starten in maart   
o Niet alles zal bruikbaar zijn 
o Interessante elementen worden mee in de beleidsvoorstellen opgenomen 

• Studiedag 5 maart, van CoViVE > eventueel filmen 
 
 

7. Enkele krachtlijnen uit de interviews 
 

• ABVV 
o Positie en status jongeren 

 grote onzekerheid bij jongeren: flexibeler invullen van het leven en meer 
keuzes 

 Moeilijker om aan werk te geraken 
 Jongeren = consumenten 
 Op sociaal-economisch vlak heel belangrijk 

 
 Grote verschillen bij de groep jongeren 
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• Hooggeschoolden anders omgaan met solidariteit dan 
laaggeschoolden 

o Jongeren en solidariteit 
 Tijdelijke en selectieve solidariteit 
 Reguleringsmechanismen en daarbinnen eigen keuzevrijheid 

o Beleidsvoorstellen 
 Loopbaandenken 
 Zorgen voor bijkomende/andere financiering van het sociale 

         zekerheidssysteem 
 Ontmoetingen creëren en dialoog starten tussen generaties 

 
• Prof. economie 

o Niet focussen op jong en oud 
 Andere breuklijnen in de samenleving zijn veel belangrijker, zoals 

allochtonen en autochtonen 
 Denken in termen van levensfasen: iedereen is ooit jong geweest en 

iedereen wordt oud 
o Solidariteit = verzekering/eigenbelang 

 Als jongere nu baat bij het in stand houden van het sociale 
zekerheidssysteem later 

 Meer duidelijkheid en transparantie nodig 
o Rechtvaardigheid en solidariteit 

 Solidariteit via sociale, rechtvaardige instituties 
 Maar ook nood aan gevoelens van verbondenheid om deze instituties te 

blijven ondersteunen 
 Het ontmoeten, sociale contacten zijn hier heel belangrijk 

o Intergenerationele solidariteit is niet grootste bezorgdheid  binnen solidariteit  
 Solidariteit tussen allochtonen en autochtonen zal veel meer op de 

helling komen te staan 
o Beleidsvoorstellen 

 Pensioenleeftijd flexibel maken op een rechtvaardige manier 
 Mensen duidelijk maken dat de gezondheidszorg en de stijging van de 

kosten niet alleen te maken heeft met de vergrijzing 
 Mensen er van overtuigen dat solidariteit niet alleen iets is tussen 

jongeren en ouderen 

 
• Samenhuizen vzw 

o Positie en status van jongeren 
 Jongeren kunnen zich moeilijk projecteren naar de volgende generatie 
 Er is een bruisende, uitbundige jongerencultuur 
 Jongeren hogere status door toenemend economisch belang 
 Gewicht op de samenleving van de jongeren zal niet verminderen 

doordat de percentuele bevolkingsgroep van jongeren kleiner wordt 
 Jongeren krijgen meer ruimte en durven ook meer: mondiger en 

geëmancipeerder 
o Belang samenhuizen, cohousen 
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8. Verdere planning februari/maart 
 

• Interviews 
o Laatste afspraken vastleggen: vier wetenschappers en twee 

middenveldorganisaties 
o Transcriptie en eerste analyse  

• Nieuwsbrief + YouTube-film 
o Na verwerking feedback stuurgroep de nieuwsbrief verspreiden 
o en eerste filmfragment op Youtube 

• Focusgroep 
o Verder uitnodigen 
o Draaiboek opstellen 

 

 
9. Bedenkingen/opmerkingen 

 
• Jonge wetenschappers: moeilijk te pakken te krijgen. Balans tussen senioren en 

junioren in de wetenschappen is dus scheefgetrokken. Jonge wetenschappers durven 
niet goed, zitten teveel ‘in hun eigen onderzoek’, afgeschrikt 

o In Nederland misschien? Via Pearl Dykstra, NIDI? 
 
 

• Uitnodigen World Café: 
o Agentschap voor Sociaal-Cultureel Werk, Vlaamse Jeugdraad en Vlaamse 

Ouderenraad kijken naar interessante mensen 
o Niet zomaar uitnodigen: de genodigden moeten zinnige dingen kunnen zeggen 

over vergrijzing en jongeren en mbt de beleidsvoorstellen, goede adviezen 
kunnen geven 

 
• De beleidsaanbevelingen: hoe concreet gaan die zijn? 

o Beter een aantal goede aanbevelingen dan veel kleintjes die minder gedragen 
zijn: echte essentiële dingen die vaak terugkomen in de interviews. Duidelijk 
maken waarom het een goede beleidsaanbeveling is.  
 

 
10.  Datum derde stuurgroep 

 
• 7 april, om 14u?  
• Ingeborg stuurt nog een mail rond 

 

 

 

Bedankt voor de enthousiaste inzet! 
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2.4 Verslag derde stuurgroep 07 april 2009. 
 
 

 
 
 

 

Onderzoek Intergenerationele Solidariteit   
      
 

Verslag Derde Stuurgroep 07 april 2009 

 

 

 

Aanwezig 

 

Trees De Bruycker - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 

Kathy Louagie – Vlaamse Ouderenraad 

Pieter Lietaer – Vlaamse Jeugdraad 

Gustaaf Meersman – Videokontakt vzw 

Hilde Maelstaf – Artesis Hogeschool 

Ingeborg Hillaert – Artesis Hogeschool 

Leen Heylen – Universiteit Antwerpen 

 

 

Verontschuldigd: 

 

Johan Van Gaens – Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 

Lieve Vanderleyden – Studiedienst van de Vlaamse Regering 

Britt Dehertogh – Artesis Hogeschool 
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1. Op de agenda: 
 

• Afronding diepte-interviews 
• Verloop focusgroep 
• Tweede nieuwsbrief 
• Wijzigingen World-Café 
• Scenario film 
• Verdere planning 
• Vragen/opmerkingen? 

 

2. Afronding diepte-interviews. 
 

• Laatste interviews zijn afgenomen 
 

• 7 thema’s: 

1. Definiëring en conceptualisering van sleutelbegrippen 
i. Wat zijn jongeren? 
ii. Wat betekent vergrijzing en ontgroening? 

2. Positie en status van jongeren 
i. Hoe staan jongeren in de samenleving? Toenemende druk op jongeren? 

Meer keuzemogelijkheden? Mondiger en meer vrijheid? Meer 
verwachtingen? Evoluties in de tijd? 

ii. Hoe worden ze gewaardeerd? Jong zijn is de norm? Evoluties in de tijd? 
iii. psychologische component: toenemend aantal depressies en 

zelfmoorden bij jongeren 
3. Visie op intergenerationele solidariteit 

i. Perceptie en stereotypen van jongeren en ouderen tegenover elkaar 
ii. Bereidheid, rol en voorwaarden van jongeren bij intergenerationele 

solidariteit 
iii. Rol van ouderen bij intergenerationele solidariteit 
iv. Komt de intergenerationele solidariteit onder druk te staan? Verschil 

microniveau/macroniveau? 
4. Economie/tewerkstelling 

i. Flexibele loopbaan 
ii. Pensioenen/pensioenleeftijd/brugpensioen 
iii. Bedrijven en de uitdaging van de vergrijzing 
iv. Jonge en oude collega’s 
v. Combinatie gezin/arbeid 

5. Ruimtelijke ordening/huisvesting/duurzame ontwikkeling 
i. Kangoeroewonen/cohousen/intergenerationeel wonen/samenhuizen 
ii. Publieke ruimte: tegemoet komen aan noden en behoeften van jongeren 

en ouderen 
iii. Meer ontmoeting en contact tussen jongeren en ouderen 

6. Gezondheidszorg en zorgafhankelijkheid 
i. Uitgaven gezondheidszorg + waar grens?  
ii. Zorg meer op microniveau/ tussen families?  
iii. Combinatie gezin/zorg + eerlijke verdeling mannen en vrouwen!  
iv. Mantelzorg/ thuiszorg  
v. Erfrecht  
vi. Onderhoudsplicht  
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vii. Nieuw samengestelde gezinnen?  
7. Varia/symboliek 

 

3. Focusgroep 
 

• Grote opkomst en veel enthousiasme 
• Wie aanwezig? 

o 11 deelnemers 
o Goede mix jongeren en ouderen aan de tafel 
o Goede mix organisaties 

 JOKA, Impact vzw, S-plus vzw, welzijnszorg, familiehulp, solidariteit voor 
het gezin, Socius, Mobiel 21, Kind en Samenleving, Hoger Instituut voor 
Gezinswetenschappen, Vereniging Vlaamse Jeugddiensten –en 
consulenten 

• Zelfde 7 thema’s laten terugkomen 
• Complementair met de interviews, grote bevestiging, verdere verwerking loopt nog 

 

4. Tweede nieuwsbrief. 
 

• Aantal leuke reacties op de eerste nieuwsbrief 
• Tweede nieuwsbrief 

o Minder algemeen 
o Twee thema’s uitgelicht 

 Economie/tewerkstelling 
 Onderwijs 

5. World-Café. 

• Aansluiten bij andere rondetafelgesprekken op 29 april 
o Nodeloze concurrentie vermijden 
o Dialoog op gang brengen belangrijkste doel! 
o Wel nog de mogelijkheid om eigen beleidsaanbevelingen af te toetsen bij de 

deelnemers 
o Groter bereik 
o Voorstellen voor jeugdwerkers? 

 

• Eigen presentatiemoment, eventueel met panelgesprek midden mei 
o Nog verder te bespreken 
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6. Verdere planning 

• Dataverzameling is afgerond 
• Verwerking 

o Literatuurstudie afronden 
o Analyse van de interviews en de focusgroepen en opstellen beleidsaanbevelingen 
o Aftoetsen beleidsaanbevelingen op rondetafelgesprekken 

• Uitgave tweede en derde nieuwsbrief (begin mei) 
• Laatste opnames en montage film ‘Van 7 tot 107’ 
• Eigen presentatiemoment + voorstelling video  

 

Vragen/opmerkingen: 

• Onderwijs = gecontacteerd: redenen om niet mee te doen kan beleidsaanbeveling 
worden (nu niet meer contacteren) 

• Voorstellen voor jeugdwerkers bij rondetafelgesprekken? 
• Intergenerationeel contact/ontmoeten => zeker bij publieke ruimte 
• Film: aantal uitspraken rond de thema’s, gekoppeld aan uitspraken van kinderen en 

beeldmateriaal 
• Blijvend oproepen voor beeldmateriaal voor de film!  

o Pieter: dvd van activiteiten van Vlaamse Jeugdraad 
o Kathy: veel foto’s over activiteiten met jongeren en ouderen 

• Doelpubliek film? => mensen die vrij weinig bezig zijn met intergenerationele 
solidariteit 

• Hoe film verspreiden?  
• Opmaak van film via het Internet? => leveren in quick time, film ter beschikking op 

website: mensen die met de video willen werken zijn mensen die er naar vragen, via 
dvd gaat hij in de kast, via website essentieel => moet aangeleverd worden voor 
website! 

• Vraag: analyse van de interviews, hoe komen tot beleidsaanbevelingen? => diepte-
interviews analyseren => aantal mensen hebben hetzelfde gezegd, specifieke 
beleidsaanbevelingen 

• Opdracht studenten is nog lopende, hier gaan de thema’s terugkomen 
• Logboek van mensen die hebben meegedaan! Iedereen: interviews, ook door de 

studenten, aangevers van contactpersonen, … 
• Beleidsaanbevelingen op andere domeinen => meenemen? Thema intergenerationele 

solidariteit wordt als overkoepelend gezien. Niet als randfenomeen.  
• Hoe wordt onderzoek vrijgegeven? Op presentatiemoment + op website (en eventueel 

verstuurd in tekstvorm).  

• => nieuwe website rond intergenerationele solidariteit in de zomer 

 

Bedankt allemaal voor de inzet!!  
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3 Interviewleidraden 

3.1 Interviewleidraad Vlaamse Jeugdraad (testinterview) 
 
 
 

  
 

Leidraad interviews Intergenerationele Solidariteit   
      
De positie van jongeren in de huidige en toekomstige ontgroende en vergrijsde samenleving.  

 
INLEIDING 

Jezelf en Gustaaf voorstellen • Eigen taak binnen Artesis Hogeschool 

• Videokontakt 

Korte schets geven van het onderzoek • Opdrachtgever Sociaal-Cultureel Agentschap

• Positie van jongeren in de huidige en 

toekomstige ontgroende en vergrijsde 

samenleving 

• Eerste stap: diepte-interviews met 

ervaringsdeskundigen 

Waarom gekozen voor deze organisatie? • Ervaring met intergenerationele solidariteit en 

vergrijzing en jongeren  

• Ook specifieke visie op bepaalde domeinen. 

Vakbonden: belang sociale zekerheid, 

pensioenen, tewerkstelling. Mutualiteiten: 

gezondheidszorg. … 

Op gemak stellen voor de opnames • Geen anonimiteit! 

• Film maken van alle interviews voor het 

publiekelijk maken van het onderzoek 

• Interviews worden ook in tekstvorm 

(nieuwsbrief) verspreid 

 
 
OPENINGSVRAAG 

 

Indien er geen duidelijke functie is: Wat is uw 

functie/plaats binnen de organisatie? 

 

• Wat is uw taak binnen deze organisatie? 
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Indien wel duidelijke functie: weten welke functie de 

geïnterviewde uitoefent! Dan vraag anders 

formuleren. Bijvoorbeeld: u bent voorzitter van deze 

organisatie, wat is uw taak juist binnen de 

organisatie? 

 
 
OVERGANGSVRAAG: vergrijzing en ontgroening

 

Korte inleiding: We weten allemaal dat onze samenleving vergrijst en ontgroent. Ondanks de recent 

gestegen geboorteaantallen, verwachten we een verdere vergrijzing en ontgroening (= kinderen en jongeren 

zullen, in verhouding tot de ouderen een kleinere maatschappelijke groep vormen) de komende jaren. 

Wat betekent deze toenemende vergrijzing en 

ontgroening voor de organisatie?  
• Welke invloed heeft de vergrijzing en 

ontgroening op de samenleving, volgens u? 

• Welke trends en verschuivingen merkt u op 

mbt vergrijzing en ontgroening in de 

samenleving? 

• Hoe zal dit verder evolueren in de toekomst, 

denkt u? 

 
 
 
KERNVRAGEN: Algemeen 

 

Met de volgende vragen willen we te weten komen 

wat uw visie is op de positie van jongeren in een 

vergrijsde en ontgroende samenleving, en welke 

verschuivingen je hier ziet bij een toenemende 

vergrijzing en ontgroening. 

Met de positie van jongeren bedoelen we de plaats 

die de jongeren innemen in de maatschappij in 

verhouding tot anderen. 

 

• Hoe ziet u de positie van jongeren in een 

vergrijsde en ontgroende samenleving? 

• Ziet u daar evoluties/veranderingen in bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken zullen 

zijn tussen de verschillende groepen van 

jongeren (bv laaggeschoolden, allochtonen, 

…)? 

 

In dit onderzoek maken we een duidelijk 

onderscheid tussen de positie van jongeren en de 

status van jongeren in een vergrijsde en ontgroende 

samenleving. De status is de waardering die de 

jongeren krijgen, samenhangend met de positie die 

ze innemen in een vergrijsde en ontgroende 

samenleving. 

 

• Welke status hebben de jongeren nu volgens 

u in de samenleving? 

• Wat bepaalt nu voor u de status van 

jongeren? 

• Zullen hier veranderingen/verschuivingen 

plaatsvinden, omwille van de toenemende 

vergrijzing en ontgroening, volgens u? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken zullen 

zijn tussen de verschillende groepen van 

jongeren (bv laaggeschoolden, allochtonen, 

…)? 
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Heel dit onderzoek kadert binnen het ruimere thema 

‘intergenerationele solidariteit’.  

 

 

 

 

• Wat betekent voor u ‘intergenerationele 

solidariteit’? 

 

Hoe verhouden jongeren zich tegenover ouderen in 

een vergrijsde en ontgroende samenleving, volgens 

u? 

• Denkt u dat er hier 

verschuivingen/veranderingen zullen 

plaatsvinden bij een toenemende vergrijzing 

en ontgroening?  

• Welke positieve aspecten ziet u en welke 

negatieve? 

• Hoe zien jongeren, volgens u, hun rol in een 

vergrijsde en ontgroende samenleving tov de 

oudere generatie? 

• Wat denkt u dat de bereidheid zal zijn van de 

jongeren om deze rol op te nemen in de 

toekomst, bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken zullen 

zijn tussen de verschillende groepen van 

jongeren (bv laaggeschoolden, allochtonen, 

…)? 

Wat is uw mening tov sociale controle/sociale 

verplichting mbt intergenerationele solidariteit? 

Indien tegen: hoe moet intergenerationele 

solidariteit in de toekomst dan wel ingevuld 

worden, volgens u? 

 
 
 
KERNVRAGEN: Algemeen Beleid 

 

Intergenerationele solidariteit komt meer en meer in 

de belangstelling. Dit jaar wordt bijvoorbeeld voor de 

eerste maal een dag van de solidariteit 

georganiseerd.  

Denkt u dat deze (kleinschalige) intergenerationele 

projecten iets kunnen bijdragen? 

• Waarom wel/niet? 

• Wat zijn voor u goede projecten? 

• Zijn er levensdomeinen waar nog te weinig 

actie wordt ondernomen? 

Welke beleidsaanbevelingen zou u nog doen in 

verband met vergrijzing/ontgroening en 

intergenerationele solidariteit? 

• Welke? En waarom? 
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KERNVRAGEN: Beleid, specifiek voor de organisatie

Hebt u beleidsvoorstellen die bedrijven en 

organisaties zouden helpen om te gaan met de 

uitdaging van de vergrijzing? 

 

 
 
AFSLUITER: Tot slot leggen we u graag nog een aantal stellingen voor. Bent u het met deze 
stellingen eens of oneens? Waarom wel/niet? 

• Stel dat de technologie nog verder toeneemt, dan zullen de mensen liever door een robot verzorgd 

worden. 

• Het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving. Ouderen die 

niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen, moeten hun plan dan maar trekken. 

• Leeftijd is een nieuwe discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit, enzovoort. 
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3.2 Interviewleidraad voor de experten 
 
 
 

  
 

Leidraad interviews Intergenerationele Solidariteit   
      
De positie van jongeren in de huidige en toekomstige ontgroende en vergrijsde samenleving.  

 
INLEIDING 
 

Jezelf en Gustaaf voorstellen • Eigen taak binnen Artesis Hogeschool 

• Videokontakt 

Korte schets geven van het onderzoek • Opdrachtgever Agentschap voor Sociaal-

Cultureel werk 

• Positie van jongeren in de huidige en 

toekomstige ontgroende en vergrijsde 

samenleving 

• Eerste stap: diepte-interviews met 

ervaringsdeskundigen 

Op gemak stellen voor de opnames • Geen anonimiteit! 

• Film maken van alle interviews voor het 

publiekelijk maken van het onderzoek 

• Interviews worden ook in tekstvorm 

(nieuwsbrief) verspreid 

 

 

OPENINGSVRAAG 

 

Kan u kort even vertellen hoe u uw functie invult? 
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OVERGANGSVRAGEN: vergrijzing en ontgroening
 

Korte inleiding: We weten allemaal dat onze samenleving vergrijst en ontgroent. Ondanks de recent gestegen 

geboorteaantallen, verwachten we een verdere vergrijzing en ontgroening (= kinderen en jongeren zullen, in 

verhouding tot de ouderen een kleinere maatschappelijke groep vormen) de komende jaren. 

 

Als u het begrip ‘jongeren’ hoort, waar denk je dan 

aan? Wat verstaat u onder het begrip ‘jongeren’? 

 

Wat betekent vergrijzing en ontgroening voor u?  

Welke invloed heeft de vergrijzing en ontgroening op 

de samenleving, volgens u, gebaseerd op uw 

onderzoekservaring? 

• Welke trends en verschuivingen merkt u op 

mbt vergrijzing en ontgroening in de 

samenleving? 

• Hoe zal dit verder evolueren in de toekomst, 

denkt u? 

• Zijn hier verschillen op te merken tussen 

verschillende levensdomeinen, volgens u? 

 
 
 
KERNVRAGEN: Algemeen 

 

Met de volgende vragen willen we te weten komen wat uw visie is op de positie van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving, en welke verschuivingen je hier ziet bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening. 

De positie (of ook rol/functie) is een verzameling van taken, rechten en plichten voor een persoon binnen een 

bepaald domein. De positie bepaalt de plaats die jongeren innemen in de samenleving in verhouding tot 

anderen, en bepaalt hoeveel invloed ze hebben, welke rechten, welke verantwoordelijkheden, hoeveel ze 

bijdragen aan de samenleving, enzovoort. Hier willen we uw visie op de positie van jongeren te weten komen 

op het domein van vergrijzing en ontgroening. 

 

Hoe ziet u de positie van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke criteria bepalen volgens u de positie 

van jongeren in een vergrijsde en 

ontgroende samenleving? 

• Ziet u daar evoluties/veranderingen in bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

Hoe merkt u dit? 

• En specifieker de sociaal-economische 

positie van jongeren, hoe ziet u deze in de 

huidige samenleving? 

• Ziet u daar veranderingen/evoluties bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 
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man/vrouw, enzovoort)? 

• Ziet u verschillen in de positie van jongeren 

op verschillende levensdomeinen? 

 

 

In dit onderzoek maken we een duidelijk onderscheid tussen de positie van jongeren en de status van 

jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. De status van jongeren hangt sterk samen met de 

positie die ze bekleden. Het is de waardering die jongeren krijgen (samenhangend met de positie die ze 

innemen in een vergrijsde en ontgroende samenleving). Belangrijk hierbij is het psychologische element dat 

heel sterk speelt, de zelfwaardering die jongeren uit de status halen. 

 

Hoe ziet u de status van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke status hebben de jongeren nu 

volgens u in de samenleving? 

• Wat bepaalt voor u in de huidige 

maatschappij de status van jongeren? 

• Zullen hier veranderingen/verschuivingen 

plaatsvinden, omwille van de toenemende 

vergrijzing en ontgroening, volgens u? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, enzovoort)? 

• Ziet u verschillen in de status van jongeren 

op verschillende levensdomeinen? 

Heel dit onderzoek kadert binnen het ruime thema 

‘intergenerationele solidariteit’.  

 

• Wat betekent voor u ‘intergenerationele 

solidariteit’? 

 

Hoe staan jongeren ten opzichte van ouderen in een 

vergrijsde en ontgroende samenleving, volgens u? 

(in het algemeen, niet alleen in de context van 

intergenerationele solidariteit) 

• Denkt u dat er hier 

verschuivingen/veranderingen zullen 

plaatsvinden bij een toenemende vergrijzing 

en ontgroening?  

• Welke positieve aspecten ziet u en welke 

negatieve? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

enzovoort)? 

 

Welke vormen van solidariteit kunnen er tussen 

jongeren en ouderen bewerkstelligd worden? 

 

Hoe zien jongeren, volgens u, hun rol binnen deze 

vormen van solidariteit? 

 

• Wat denkt u dat de bereidheid zal zijn van de 

jongeren om deze rol op te nemen in de 

toekomst, bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening? 
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• Stellen jongeren hier iets tegenover, volgens 

u? En zo ja, welke voorwaarden zullen ze 

hier dan aan koppelen? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen de verschillende groepen 

van jongeren (vb. laaggeschoolden, 

allochtonen, …)? 

• Tot aan het begin van de 20ste eeuw was er 

een sterke solidariteit op te merken binnen 

een klasse, over de leeftijden heen. Hoe 

ervaart u dit nu? Bestaat dit nog volgens u? 

 

Wat is uw mening tov sociale verplichting/ sociale 

controle mbt intergenerationele solidariteit? Vb. de 

onderhoudsplicht, het generatiepact? 

• Indien tegen: hoe moet intergenerationele 

solidariteit in de toekomst dan wel ingevuld 

worden, volgens u? 

• Indien voor: hoe zou u dit dan aanpakken? 

 
 
KERNVRAGEN: Algemeen Beleid 
 

Intergenerationele solidariteit komt meer en meer in 

de belangstelling. Dit jaar wordt bijvoorbeeld voor de 

eerste maal een dag van de solidariteit 

georganiseerd.  

Denkt u dat deze (kleinschalige) intergenerationele 

projecten iets kunnen bijdragen? 

• Waarom wel/niet? 

• Wat zijn voor u goede projecten? 

• Zijn er levensdomeinen waar nog te weinig 

actie wordt ondernomen? 

 

Welke beleidsaanbevelingen zou u nog doen in 

verband met vergrijzing/ontgroening en 

intergenerationele solidariteit? 

 

• Welke? En waarom? 

 
 
 
AFSLUITER: Tot slot leggen we u graag nog een aantal stellingen voor. Bent u het met deze stellingen 
eens of oneens? Waarom wel/niet? 
 

• Stel dat de technologie nog verder toeneemt, dan zullen de mensen liever door een robot verzorgd 

worden. 

• Het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving. Ouderen die 

niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen, moeten hun plan dan maar trekken. 

• Leeftijd is een discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit, enzovoort. 
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3.3 Interviewleidraad voor de middenveldorganisaties 
3.3.1 Interviewleidraad vakbonden, Unizo, SERV 

 
 
 

  
 

Leidraad interviews Intergenerationele Solidariteit   
    
De positie van jongeren in de huidige en toekomstige ontgroende en vergrijsde samenleving.  

 
INLEIDING 
 

Jezelf en Gustaaf voorstellen • Eigen taak binnen Artesis Hogeschool 

• Videokontakt 

Korte schets geven van het onderzoek • Opdrachtgever Agentschap voor Sociaal-

Cultureel werk 

• Positie van jongeren in de huidige en 

toekomstige ontgroende en vergrijsde 

samenleving 

• Eerste stap: diepte-interviews met 

ervaringsdeskundigen 

Op gemak stellen voor de opnames • Geen anonimiteit! 

• Film maken van alle interviews voor het 

publiekelijk maken van het onderzoek 

• Interviews worden ook in tekstvorm 

(nieuwsbrief) verspreid 

 

 

OPENINGSVRAAG 

 

Kan u kort even vertellen hoe u uw functie binnen de vakbond/organisatie invult?  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

OVERGANGSVRAGEN: vergrijzing en ontgroening
 

Korte inleiding: We weten allemaal dat onze samenleving vergrijst en ontgroent. Ondanks de recent gestegen 

geboorteaantallen, verwachten we een verdere vergrijzing en ontgroening (= kinderen en jongeren zullen, in 

verhouding tot de ouderen een kleinere maatschappelijke groep vormen) de komende jaren. 

 

Als u het begrip ‘jongeren’ hoort, waar denk je dan 

aan? Wat verstaat u onder het begrip ‘jongeren’? 

 

Wat betekent vergrijzing en ontgroening voor u?  

Wat betekent deze toenemende vergrijzing en 

ontgroening voor de vakbond/organisatie? 

 

Welke invloed heeft de vergrijzing en ontgroening op 

de samenleving, volgens u? 
• Welke trends en verschuivingen merkt u op 

mbt vergrijzing en ontgroening in de 

samenleving? 

• Hoe zal dit verder evolueren in de toekomst, 

denkt u? 

• Zijn hier verschillen op te merken tussen 

verschillende levensdomeinen, volgens u? 

 
 
KERNVRAGEN: Algemeen 
 

Met de volgende vragen willen we te weten komen wat uw visie is op de positie van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving, en welke verschuivingen je hier ziet bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening. 

De positie (of ook rol/functie) is een verzameling van taken, rechten en plichten voor een persoon binnen een 

bepaald domein. De positie bepaalt de plaats die jongeren innemen in de samenleving in verhouding tot 

anderen, en bepaalt hoeveel invloed ze hebben, welke rechten, welke verantwoordelijkheden, hoeveel ze 

bijdragen aan de samenleving, enzovoort. Hier willen we uw visie op de positie van jongeren te weten komen 

op het domein van vergrijzing en ontgroening. 

 

Hoe ziet u de positie van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke criteria bepalen volgens u de positie 

van jongeren in een vergrijsde en 

ontgroende samenleving? 

• Ziet u daar evoluties/veranderingen in bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

Hoe merkt u dit? 

• En specifieker de sociaal-economische 

positie van jongeren, hoe ziet u deze in de 

huidige samenleving? 

• Ziet u daar veranderingen/evoluties bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 
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jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, enzovoort)? 

• Ziet u verschillen in de positie van jongeren 

op verschillende levensdomeinen? 

 

In dit onderzoek maken we een duidelijk onderscheid tussen de positie van jongeren en de status van 

jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. De status van jongeren hangt sterk samen met de 

positie die ze bekleden. Het is de waardering die jongeren krijgen (samenhangend met de positie die ze 

innemen in een vergrijsde en ontgroende samenleving). Belangrijk hierbij is het psychologische element dat 

heel sterk speelt, de zelfwaardering die jongeren uit de status halen. 

 

Hoe ziet u de status van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke status hebben de jongeren nu 

volgens u in de samenleving? 

• Wat bepaalt voor u in de huidige 

maatschappij de status van jongeren? 

• Zullen hier veranderingen/verschuivingen 

plaatsvinden, omwille van de toenemende 

vergrijzing en ontgroening, volgens u? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, enzovoort)? 

• Ziet u een verschil tussen jongeren die 

syndicaal geëngageerd zijn tegenover 

jongeren die dat niet zijn? 

• Ziet u verschillen in de status van jongeren 

op verschillende levensdomeinen? 

Heel dit onderzoek kadert binnen het ruime thema 

‘intergenerationele solidariteit’.  

 

 

• Wat betekent voor u ‘intergenerationele 

solidariteit’? 

• Wordt uw visie beïnvloed door uw 

vakbondservaring? 

Hoe staan jongeren ten opzichte van ouderen in een 

vergrijsde en ontgroende samenleving, volgens u? 

(in het algemeen, niet alleen in de context van 

intergenerationele solidariteit) 

• Denkt u dat er hier 

verschuivingen/veranderingen zullen 

plaatsvinden bij een toenemende vergrijzing 

en ontgroening?  

• Welke positieve aspecten ziet u en welke 

negatieve? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

enzovoort)? 

 

 

Welke vormen van solidariteit kunnen er tussen 
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jongeren en ouderen bewerkstelligd worden? 

Hoe zien jongeren, volgens u, hun rol binnen deze 

vormen van solidariteit? 

 

• Wat denkt u dat de bereidheid zal zijn van de 

jongeren om deze rol op te nemen in de 

toekomst, bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening? 

• Stellen jongeren hier iets tegenover, volgens 

u? En zo ja, welke voorwaarden zullen ze 

hier dan aan koppelen? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen de verschillende groepen 

van jongeren (vb. laaggeschoolden, 

allochtonen, …)? 

• Tot aan het begin van de 20ste eeuw was er 

een sterke solidariteit op te merken binnen 

een klasse, over de leeftijden heen. Hoe 

ervaart u dit nu? Bestaat dit nog volgens u? 

 

Wat is uw mening tov sociale verplichting/ sociale 

controle mbt intergenerationele solidariteit? Vb. de 

onderhoudsplicht, het generatiepact? 

• Indien tegen: hoe moet intergenerationele 

solidariteit in de toekomst dan wel ingevuld 

worden, volgens u? 

• Indien voor: hoe zou u dit dan aanpakken? 

 
 
KERNVRAGEN: specifiek voor de organisatie.
Indien al eerder aan bod geweest in het interview, vraag overslaan. 

Deze vragen zullen iets specifieker doorvragen naar vergrijzing/ontgroening en intergenerationele solidariteit 

op het domein van bedrijven/organisaties en de arbeidsmarkt. 

 

 

Eerder hebben we het al gehad over de positie van 

jongeren in een vergrijsde en ontgroende 

samenleving. Ziet u veranderingen/verschuivingen in 

de positie van jongeren op een arbeidsmarkt die moet 

omgaan met een toenemende vergrijzing en 

ontgroening? 

• Denkt u dat er verschillen zullen zijn tussen 

verschillende sectoren op de arbeidsmarkt? 

• Denkt u dat er verschillen zullen zijn tussen 

laaggeschoolde en hooggeschoolde 

jongeren? 

• Kan de jongerenafdeling van de vakbond 

hier een rol in spelen? 

Zal de vergrijzing/ontgroening van de samenleving 

een invloed hebben op de arbeidsloopbaan van 

jongeren denkt u? 

• Ziet u hier een verschil bij verschillende 

soorten jobs? 

We hebben het ook al gehad over hoe jongeren zich 

verhouden tot de oudere generatie in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving. Meer specifiek, hoe 

staan, denkt u, jonge collega’s tgo hun oudere 

collega’s? 

• Denkt u dat er hier verschillen zijn tussen 

verschillende sectoren op de arbeidsmarkt? 

• Denkt u dat er hier verschillen zijn tussen 

laaggeschoolde en hooggeschoolde 

jongeren? 
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Bedrijven staan voor een uitdaging: ze moeten 

rekening houden met een krimpende en 

verouderende beroepsbevolking en beperktere 

netwerken. Hoe kunnen volgens u 

bedrijven/organisaties het beste omgaan met een 

vergrijzende en ontgroende samenleving? 

• Hoe gaan bedrijven volgens u het beste om 

met de interactie tussen jonge en oude 

werknemers? 

• Vindt u dat bedrijven/organisaties al 

voldoende gebruik maken van de 

mogelijkheden van leeftijdsdiversiteit, 

gemengde taakoverdrachten, 

kennisoverdracht, enzovoort. 

• In hoeverre komen deze zaken aan bod in 

onderhandelingen? 

 
 
KERNVRAGEN: Algemeen Beleid 
 

Intergenerationele solidariteit komt meer en meer in 

de belangstelling. Dit jaar wordt bijvoorbeeld voor de 

eerste maal een dag van de solidariteit 

georganiseerd.  

Denkt u dat deze (kleinschalige) intergenerationele 

projecten iets kunnen bijdragen? 

• Waarom wel/niet? 

• Wat zijn voor u goede projecten? 

• Zijn er levensdomeinen waar nog te weinig 

actie wordt ondernomen? 

Welke beleidsaanbevelingen zou u nog doen in 

verband met vergrijzing/ontgroening en 

intergenerationele solidariteit? 

• Welke? En waarom? 

 
 
KERNVRAGEN: Beleid, specifiek voor de organisatie
 

Het generatiepact is door de vakbonden eensgezind 

afgekeurd. Ziet u andere mogelijkheden om de 

toekomstige problemen rond de pensioenen aan te 

pakken? 

• Zo ja, welke dan? 

 

Kan volgens u een betere combinatie van het gezins 

–en beroepsleven een oplossing bieden aan de 

problemen rond de vergrijzing/ontgroening? 

• Zo ja, hoe ziet u dit dan? 

• Zo niet, waarom niet? 

Hoe kunnen jonge werknemers volgens u in staat 

gesteld worden te werken, in hun loopbaanbehoeften 

te voorzien en het aantal kinderen te krijgen dat ze 

wensen? 

• Welke beleidsmaatregelen ziet u hier om dit 

te bewerkstelligen? 

Wat vindt u van de flexibele aanpak dat ouderen 

meer en langer kunnen werken indien ze dit wensen? 
• Indien voor: Hoe denkt u dat ouderen in de 

gelegenheid gesteld kunnen worden om 

meer en langer te werken, indien ze dit 

wensen? 

• Welke beleidsmaatregelen ziet u hier om dit 
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te bewerkstelligen? 

Hoe zou u de organisatie van de arbeid 

moderniseren om ze meer rekening te laten houden 

met de specifieke behoeften van elke leeftijdsgroep? 

• Welke beleidsmaatregelen ziet u hier om dit 

te bewerkstelligen? 

 

 

AFSLUITER: Tot slot leggen we u graag nog een aantal stellingen voor. Bent u het met deze stellingen 
eens of oneens? Waarom wel/niet? 
 

• Stel dat de technologie nog verder toeneemt, dan zullen de mensen liever door een robot verzorgd 

worden. 

• Het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving. Ouderen die 

niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen, moeten hun plan dan maar trekken. 

• Leeftijd is een discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit, enzovoort. 

• Bij de vakbonden worden de ‘inactieven’ vaak als onloyale concurrenten gezien tgo de ‘actieven’, die 

wel op post zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

3.3.2 Interviewleidraad mutualiteiten 
 
 
 

  
 

Leidraad interviews Intergenerationele Solidariteit   
      
De positie van jongeren in de huidige en toekomstige ontgroende en vergrijsde samenleving.  

 
INLEIDING 
 

Jezelf en Gustaaf voorstellen • Eigen taak binnen Artesis Hogeschool 

• Videokontakt 

Korte schets geven van het onderzoek • Opdrachtgever Sociaal-Cultureel 

Agentschap 

• Positie van jongeren in de huidige en 

toekomstige ontgroende en vergrijsde 

samenleving 

• Eerste stap: diepte-interviews met 

ervaringsdeskundigen 

Op gemak stellen voor de opnames • Geen anonimiteit! 

• Film maken van alle interviews voor het 

publiekelijk maken van het onderzoek 

• Interviews worden ook in tekstvorm 

(nieuwsbrief) verspreid 

 
 
Openingsvraag: vergrijzing en ontgroening

Hoe vult u uw taak binnen de mutualiteit in, en wat is in dit verband uw ervaring met vergrijzing en 

ontgroening? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

OVERGANGSVRAGEN: vergrijzing en ontgroening
 

Korte inleiding: We weten allemaal dat onze samenleving vergrijst en ontgroent. Ondanks de recent gestegen 

geboorteaantallen, verwachten we een verdere vergrijzing en ontgroening (= kinderen en jongeren zullen, in 

verhouding tot de ouderen een kleinere maatschappelijke groep vormen) de komende jaren. 

  

Als u het begrip ‘jongeren’ hoort, waar denk je dan 

aan? Wat verstaat u onder het begrip ‘jongeren’? 

 

Wat betekent vergrijzing en ontgroening voor u?  

Welke invloed heeft de vergrijzing en ontgroening op 

de samenleving, volgens u, gebaseerd op uw 

onderzoekservaring? 

• Welke trends en verschuivingen merkt u op 

mbt vergrijzing en ontgroening in de 

samenleving? 

• Hoe zal dit verder evolueren in de toekomst, 

denkt u? 

• Zijn hier verschillen op te merken tussen 

verschillende levensdomeinen, volgens u? 

 
 
KERNVRAGEN: Algemeen 

 

Met de volgende vragen willen we te weten komen wat uw visie is op de positie van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving, en welke verschuivingen je hier ziet bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening. 

De positie (of ook rol/functie) is een verzameling van taken, rechten en plichten voor een persoon binnen een 

bepaald domein. De positie bepaalt de plaats die jongeren innemen in de samenleving in verhouding tot 

anderen, en bepaalt hoeveel invloed ze hebben, welke rechten, welke verantwoordelijkheden, hoeveel ze 

bijdragen aan de samenleving, enzovoort. Hier willen we uw visie op de positie van jongeren te weten komen 

op het domein van vergrijzing en ontgroening. 

 

Hoe ziet u de positie van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke criteria bepalen volgens u de positie 

van jongeren in een vergrijsde en 

ontgroende samenleving? 

• Ziet u daar evoluties/veranderingen in bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

Hoe merkt u dit? 

• En specifieker de sociaal-economische 

positie van jongeren, hoe ziet u deze in de 

huidige samenleving? 

• Ziet u daar veranderingen/evoluties bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, enzovoort)? 
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• Ziet u verschillen in de positie van jongeren 

op verschillende levensdomeinen? 

 

In dit onderzoek maken we een duidelijk onderscheid tussen de positie van jongeren en de status van 

jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. De status van jongeren hangt sterk samen met de 

positie die ze bekleden. Het is de waardering die jongeren krijgen (samenhangend met de positie die ze 

innemen in een vergrijsde en ontgroende samenleving). Belangrijk hierbij is het psychologische element dat 

heel sterk speelt, de zelfwaardering die jongeren uit de status halen. 

 

Hoe ziet u de status van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke status hebben de jongeren nu 

volgens u in de samenleving? 

• Wat bepaalt voor u in de huidige 

maatschappij de status van jongeren? 

• Zullen hier veranderingen/verschuivingen 

plaatsvinden, omwille van de toenemende 

vergrijzing en ontgroening, volgens u? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, enzovoort)? 

• Ziet u verschillen in de status van jongeren 

op verschillende levensdomeinen? 

 

Heel dit onderzoek kadert binnen het ruime thema 

‘intergenerationele solidariteit’.  

 

 

 

• Wat betekent voor u ‘intergenerationele 

solidariteit’? 

 

Hoe staan jongeren ten opzichte van ouderen in een 

vergrijsde en ontgroende samenleving, volgens u? 

 

• Denkt u dat er hier 

verschuivingen/veranderingen zullen 

plaatsvinden bij een toenemende vergrijzing 

en ontgroening?  

• Welke positieve aspecten ziet u en welke 

negatieve? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

enzovoort)? 

 

Welke vormen van solidariteit kunnen er tussen 

jongeren en ouderen bewerkstelligd worden? 

 

Hoe zien jongeren, volgens u, hun rol binnen deze 

vormen van solidariteit? 

 

• Wat denkt u dat de bereidheid zal zijn van de 

jongeren om deze rol op te nemen in de 

toekomst, bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening? 
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• Stellen jongeren hier iets tegenover, volgens 

u? En zo ja, welke voorwaarden zullen ze 

hier dan aan koppelen? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen de verschillende groepen 

van jongeren (vb. laaggeschoolden, 

allochtonen, …)? 

• Tot aan het begin van de 20ste eeuw was er 

een sterke solidariteit op te merken binnen 

een klasse, over de leeftijden heen. Hoe 

ervaart u dit nu? Bestaat dit nog volgens u? 

 

Wat is uw mening tov sociale verplichting/ sociale 

controle mbt intergenerationele solidariteit? Vb. de 

onderhoudsplicht, het generatiepact? 

• Indien tegen: hoe moet intergenerationele 

solidariteit in de toekomst dan wel ingevuld 

worden, volgens u? 

• Indien voor: hoe zou u dit dan aanpakken? 

 
 
KERNVRAGEN: Specifiek voor de organisatie
Indien al eerder aan bod gekomen in het interview, vragen weglaten. 
 

Als u kijkt naar de gezondheidszorg in een 

toenemende vergrijzende en ontgroenende 

samenleving, welke positie zullen jongeren hierin 

bekleden? 

• Ziet u verschillen tussen bepaalde groepen 

van jongeren? 

Hoe staan jongeren volgens u tegenover thuiszorg en 

mantelzorg? 
• Ziet u verschillen tussen bepaalde groepen 

van jongeren? 

Welke uitdagingen ziet u in de gezondheidszorg bij 

een toenemende vergrijzing en ontgroening? 
• Is  de gezondheidszorg de grootste 

uitdaging binnen de vergrijzing en 

ontgroening? 

Welk verschil ziet u tussen solidariteit binnen families 

en solidariteit naar de samenleving toe op vlak van 

zorg? 

• Denkt u dat één van de twee gemakkelijker 

te realiseren zal blijven in een toenemende 

vergrijzing? 

• Ziet u hier verschillen naar jongeren toe? 

 
 

KERNVRAGEN: Algemeen Beleid 
 

Intergenerationele solidariteit komt meer en meer in 

de belangstelling. Dit jaar wordt bijvoorbeeld voor de 

eerste maal een dag van de solidariteit 

georganiseerd.  

Denkt u dat deze (kleinschalige) intergenerationele 

projecten iets kunnen bijdragen? 

• Waarom wel/niet? 

• Wat zijn voor u goede projecten? 

• Zijn er levensdomeinen waar nog te weinig 

actie wordt ondernomen? 
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AFSLUITER: Tot slot leggen we u graag nog een aantal stellingen voor. Bent u het met deze stellingen 
eens of oneens? Waarom wel/niet? 
 

• Stel dat de technologie nog verder toeneemt, dan zullen de mensen liever door een robot verzorgd 

worden. 

• Het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving. Ouderen die 

niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen, moeten hun plan dan maar trekken. 

• Leeftijd is een discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit, enzovoort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke beleidsaanbevelingen zou u nog doen in 

verband met vergrijzing/ontgroening en 

intergenerationele solidariteit? 

• Welke? En waarom? 
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3.3.3 Interviewleidraad Samenhuizen vzw 
 
 
 
 

 
 

 

Leidraad interviews Intergenerationele Solidariteit   
      
De positie van jongeren in de huidige en toekomstige ontgroende en vergrijsde samenleving.  

 
INLEIDING 

 

Jezelf en Gustaaf voorstellen • Eigen taak binnen Artesis Hogeschool 

• Videokontakt 

Korte schets geven van het onderzoek • Opdrachtgever Agentschap voor Sociaal-

Cultureel werk 

• Positie van jongeren in de huidige en 

toekomstige ontgroende en vergrijsde 

samenleving 

• Eerste stap: diepte-interviews met 

ervaringsdeskundigen 

Waarom gekozen voor Samenhuizen vzw? • Belangrijk domein binnen intergenerationele 

solidariteit 

Op gemak stellen voor de opnames • Geen anonimiteit! 

• Film maken van alle interviews voor het 

publiekelijk maken van het onderzoek 

• Interviews worden ook in tekstvorm 

(nieuwsbrief) verspreid 

 
 
OPENINGSVRAAG 

 

 

U bent één van de drijvende krachten achter Samenhuizen vzw. Hoe vult u dit in? 
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OVERGANGSVRAGEN: vergrijzing en ontgroening
 

Korte inleiding: We weten allemaal dat onze samenleving vergrijst en ontgroent. Ondanks de recent 

gestegen geboorteaantallen, verwachten we een verdere vergrijzing en ontgroening (= kinderen en jongeren 

zullen, in verhouding tot de ouderen een kleinere maatschappelijke groep vormen) de komende jaren. 

 

Als u het begrip ‘jongeren’ hoort, waar denk je dan 

aan? Wat verstaat u onder het begrip ‘jongeren’? 

 

Wat betekent vergrijzing en ontgroening voor u?  

Wat betekent deze toenemende vergrijzing en 

ontgroening voor de vzw Samenhuizen? 

 

Welke invloed heeft de vergrijzing en ontgroening op 

de samenleving, volgens u, gebaseerd op uw 

ervaring met Samenhuizen vzw? 

• Welke trends en verschuivingen merkt u op 

mbt vergrijzing en ontgroening in de 

samenleving? 

• Hoe zal dit verder evolueren in de toekomst, 

denkt u? 

• Zijn hier verschillen op te merken tussen 

verschillende levensdomeinen, volgens u? 

 
 
KERNVRAGEN: Algemeen 

 

Met de volgende vragen willen we te weten komen wat uw visie is op de positie van jongeren in een 

vergrijsde en ontgroende samenleving, en welke verschuivingen je hier ziet bij een toenemende vergrijzing 

en ontgroening. 

De positie (of ook rol/functie) is een verzameling van taken, rechten en plichten voor een persoon binnen een 

bepaald domein. De positie bepaalt de plaats die jongeren innemen in de samenleving in verhouding tot 

anderen, en bepaalt hoeveel invloed ze hebben, welke rechten, welke verantwoordelijkheden, hoeveel ze 

bijdragen aan de samenleving, enzovoort. Hier willen we uw visie op de positie van jongeren te weten komen 

op het domein van vergrijzing en ontgroening. 

 

Hoe ziet u de positie van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke criteria bepalen volgens u de positie 

van jongeren in een vergrijsde en ontgroende 

samenleving? 

• Ziet u daar evoluties/veranderingen in bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? Hoe 

merkt u dit? 

• En specifieker de sociaal-economische 

positie van jongeren, hoe ziet u deze in de 

huidige samenleving? 

• Ziet u daar veranderingen/evoluties bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken zullen 

zijn tussen verschillende groepen van 
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jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, enzovoort)? 

• Ziet u verschillen in de positie van jongeren 

op verschillende levensdomeinen? 

 

In dit onderzoek maken we een duidelijk onderscheid tussen de positie van jongeren en de status van 

jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. De status van jongeren hangt sterk samen met de 

positie die ze bekleden. Het is de waardering die jongeren krijgen (samenhangend met de positie die ze 

innemen in een vergrijsde en ontgroende samenleving). Belangrijk hierbij is het psychologische element dat 

heel sterk speelt, de zelfwaardering die jongeren uit de status halen. 

 

Hoe ziet u de status van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke status hebben de jongeren nu volgens 

u in de samenleving? 

• Wat bepaalt voor u in de huidige 

maatschappij de status van jongeren? 

• Zullen hier veranderingen/verschuivingen 

plaatsvinden, omwille van de toenemende 

vergrijzing en ontgroening, volgens u? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken zullen 

zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, enzovoort)? 

• Ziet u verschillen in de status van jongeren op 

verschillende levensdomeinen? 

 

Heel dit onderzoek kadert binnen het ruime thema 

‘intergenerationele solidariteit’. 

 

 

• Wat betekent voor u ‘intergenerationele 

solidariteit’? 

Hoe staan jongeren ten opzichte van ouderen in een 

vergrijsde en ontgroende samenleving, volgens u? 

(in het algemeen, niet alleen in de context van 

intergenerationele solidariteit) 

• Denkt u dat er hier 

verschuivingen/veranderingen zullen 

plaatsvinden bij een toenemende vergrijzing 

en ontgroening?  

• Welke positieve aspecten ziet u en welke 

negatieve? 

• Denkt u dat er verschillen zullen in de 

opvattingen van jongeren over ouderen 

tussen jongeren die co-housen of dergelijke, 

tegenover jongeren die dit niet doen? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken zullen 

zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

enzovoort)? 
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Welke vormen van solidariteit kunnen er tussen 

jongeren en ouderen bewerkstelligd worden? 

 

Hoe zien jongeren, volgens u, hun rol binnen deze 

vormen van solidariteit? 

 

• Wat denkt u dat de bereidheid zal zijn van de 

jongeren om deze rol op te nemen in de 

toekomst, bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening? 

• Stellen jongeren hier iets tegenover, volgens 

u? En zo ja, welke voorwaarden zullen ze hier 

dan aan koppelen? 

• Denkt u dat er verschillen zullen in de 

opvattingen van jongeren over ouderen 

tussen jongeren die co-housen of dergelijke, 

tegenover jongeren die dit niet doen? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken zullen 

zijn tussen de verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

…)? 

 

Wat is uw mening tov sociale verplichting/ sociale 

controle mbt intergenerationele solidariteit? Vb. de 

onderhoudsplicht, het generatiepact? 

• Indien tegen: hoe moet intergenerationele 

solidariteit in de toekomst dan wel ingevuld 

worden, volgens u? 

• Indien voor: hoe zou u dit dan aanpakken? 

 
KERNVRAGEN: specifiek voor de organisatie.
Indien al eerder aan bod geweest in het interview, vraag overslaan. 

Deze vragen zullen iets specifieker doorvragen naar vergrijzing/ontgroening en intergenerationele solidariteit 

op het domein van ruimtelijke ordening, samenhuizen, woonvormen, en dergelijke. 

Eerder hebben we het al gehad over de positie van 

jongeren in een vergrijsde en ontgroende 

samenleving. Ziet u veranderingen/verschuivingen 

in de positie van jongeren op een woningmarkt die 

moet omgaan met een toenemende vergrijzing en 

ontgroening? 

• Denkt u dat er verschillen zullen in de 

opvattingen van jongeren over ouderen 

tussen jongeren die co-housen of dergelijke, 

tegenover jongeren die dit niet doen? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen de verschillende groepen 

van jongeren (vb. laaggeschoolden, 

allochtonen, …)? 

Denkt u dat we zullen evolueren naar een toekomst 

met voornamelijk alternatieve woonvormen als 

intergenerationele huizen (woonvormen met een 

grote intergenerationele mix), of zal dit nog beperkt 

blijven?  
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Kunnen deze alternatieve vormen van samenleven 

(zoals kangoeroewonen, cohousen, 

‘intergenerationele huizen’) een rol spelen bij een 

toenemende vergrijzing/ontgroening en bij 

intergenerationele solidariteit, volgens u? 

• Zo ja, hoe ziet u dit dan? Op welke vlakken? 

• Met welke zaken moeten er dan rekening 

gehouden worden? 

Welke vormen van solidariteit kunnen er gerealiseerd 

worden tussen jongeren en ouderen binnen een 

systeem van ‘intergenerationele huizen’? 

• Welke rol kunnen jongeren hierbij opnemen, 

volgens u? 

• Welke rol kunnen ouderen hierbij opnemen, 

volgens u? 

• Denkt u dat dit voornamelijk beperkt zal 

blijven tot solidariteit binnen de eigen familie, 

of kan het ook breder gaan en de familie 

overstijgen? 

 
 
KERNVRAGEN: Algemeen Beleid 

Intergenerationele solidariteit komt meer en meer in 

de belangstelling. Dit jaar wordt bijvoorbeeld voor de 

eerste maal een dag van de solidariteit 

georganiseerd.  

Denkt u dat deze (kleinschalige) intergenerationele 

projecten iets kunnen bijdragen? 

• Waarom wel/niet? 

• Wat zijn voor u goede projecten? 

• Zijn er levensdomeinen waar nog te weinig 

actie wordt ondernomen? 

Welke beleidsaanbevelingen zou u nog doen in 

verband met vergrijzing/ontgroening en 

intergenerationele solidariteit? 

• Welke? En waarom? 

 
 
 
KERNVRAGEN: Beleid, specifiek voor de organisatie

Welke beleidsaanbevelingen zou u doen om in de 

oekomst het systeem van samenhuizen nog verder uit 

te bouwen? 

Kan volgens u een betere combinatie van het gezins 

–en beroepsleven een oplossing bieden aan de 

problemen rond de vergrijzing/ontgroening? 

• Zo ja, welke rol kan samenhuizen hier in 

spelen? 

Hoe kunnen jongeren volgens u in staat gesteld 

worden te werken, in hun loopbaanbehoeften te 

voorzien en het aantal kinderen te krijgen dat ze 

wensen? 

• Welke rol kan samenhuizen hier in spelen? 

Wat vindt u van de flexibele aanpak dat ouderen 

meer en langer kunnen werken indien ze dit 

wensen? 

• Indien voor: kan een systeem van cohousen 

hier mee voor zorgen? 
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AFSLUITER: Tot slot leggen we u graag nog een aantal stellingen voor. Bent u het met deze 
stellingen eens of oneens? Waarom wel/niet? 

• Stel dat de technologie nog verder toeneemt, dan zullen de mensen liever door een robot verzorgd 

worden. 

• Het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving. Ouderen die 

niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen, moeten hun plan dan maar trekken. 

• Leeftijd is een discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit, enz. 
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3.3.4 Interviewleidraad Gezinsbond 
 
 
 

  
 

Leidraad interviews Intergenerationele Solidariteit   
      
De positie van jongeren in de huidige en toekomstige ontgroende en vergrijsde samenleving.  
 

INLEIDING 
 

Jezelf en Gustaaf voorstellen • Eigen taak binnen Artesis Hogeschool 

• Videokontakt 

Korte schets geven van het onderzoek • Opdrachtgever Agentschap voor Sociaal-

Cultureel werk 

• Positie van jongeren in de huidige en 

toekomstige ontgroende en vergrijsde 

samenleving 

• Eerste stap: diepte-interviews met 

ervaringsdeskundigen 

Op gemak stellen voor de opnames • Geen anonimiteit! 

• Film maken van alle interviews voor het 

publiekelijk maken van het onderzoek 

• Interviews worden ook in tekstvorm 

(nieuwsbrief) verspreid 

 
 
OPENINGSVRAAG 

 

U bent hoofd van de studiedienst van de Gezinsbond en Gezinspolitiek Secretaris. Hoe vullen jullie deze 

taak in en wat is hierbinnen jullie ervaring met intergenerationele solidariteit?  
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OVERGANGSVRAGEN: vergrijzing en ontgroening
 

Korte inleiding: We weten allemaal dat onze samenleving vergrijst en ontgroent. Ondanks de recent gestegen 

geboorteaantallen, verwachten we een verdere vergrijzing en ontgroening (= kinderen en jongeren zullen, in 

verhouding tot de ouderen een kleinere maatschappelijke groep vormen) de komende jaren. 

 

Als u het begrip ‘jongeren’ hoort, waar denk je dan 

aan? Wat verstaat u onder het begrip ‘jongeren’? 

 

Wat betekent vergrijzing en ontgroening voor u?  

Wat betekent deze toenemende vergrijzing en 

ontgroening voor de gezinsbond? 

 

Welke invloed heeft de vergrijzing en ontgroening op 

de samenleving, volgens u, gebaseerd op uw 

onderzoekservaring? 

• Welke trends en verschuivingen merkt u op 

mbt vergrijzing en ontgroening in de 

samenleving? 

• Hoe zal dit verder evolueren in de toekomst, 

denkt u? 

• Zijn hier verschillen op te merken tussen 

verschillende levensdomeinen, volgens u? 

 
 
KERNVRAGEN: Algemeen 
 

Met de volgende vragen willen we te weten komen wat uw visie is op de positie van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving, en welke verschuivingen je hier ziet bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening. 

De positie (of ook rol/functie) is een verzameling van taken, rechten en plichten voor een persoon binnen een 

bepaald domein. De positie bepaalt de plaats die jongeren innemen in de samenleving in verhouding tot 

anderen, en bepaalt hoeveel invloed ze hebben, welke rechten, welke verantwoordelijkheden, hoeveel ze 

bijdragen aan de samenleving, enzovoort. Hier willen we uw visie op de positie van jongeren te weten komen 

op het domein van vergrijzing en ontgroening. 

 

Hoe ziet u de positie van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke criteria bepalen volgens u de positie 

van jongeren in een vergrijsde en 

ontgroende samenleving? 

• Ziet u daar evoluties/veranderingen in bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

Hoe merkt u dit? 

• En specifieker de sociaal-economische 

positie van jongeren, hoe ziet u deze in de 

huidige samenleving? 

• Ziet u daar veranderingen/evoluties bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 
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jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, enzovoort)? 

• Ziet u verschillen in de positie van jongeren 

op verschillende levensdomeinen? 

 

In dit onderzoek maken we een duidelijk onderscheid tussen de positie van jongeren en de status van 

jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. De status van jongeren hangt sterk samen met de 

positie die ze bekleden. Het is de waardering die jongeren krijgen (samenhangend met de positie die ze 

innemen in een vergrijsde en ontgroende samenleving). Belangrijk hierbij is het psychologische element dat 

heel sterk speelt, de zelfwaardering die jongeren uit de status halen. 

 

Hoe ziet u de status van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke status hebben de jongeren nu 

volgens u in de samenleving? 

• Wat bepaalt voor u in de huidige 

maatschappij de status van jongeren? 

• Zullen hier veranderingen/verschuivingen 

plaatsvinden, omwille van de toenemende 

vergrijzing en ontgroening, volgens u? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, enzovoort)? 

• Ziet u verschillen in de status van jongeren 

op verschillende levensdomeinen? 

 

Als u denkt aan solidariteit, aan welke vormen van 

solidariteit denkt u dan spontaan? 

 

• Vindt u intergenerationele solidariteit het 

belangrijkste aspect binnen de solidariteit? 

 

Heel dit onderzoek kadert binnen het ruime thema 

‘intergenerationele solidariteit’.  

 

• Wat betekent voor u ‘intergenerationele 

solidariteit’? 

 

Hoe staan jongeren ten opzichte van ouderen in een 

vergrijsde en ontgroende samenleving, volgens u? 

(in het algemeen, niet alleen in de context van 

intergenerationele solidariteit) 

• Denkt u dat er hier 

verschuivingen/veranderingen zullen 

plaatsvinden bij een toenemende vergrijzing 

en ontgroening?  

• Welke positieve aspecten ziet u en welke 

negatieve? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

enzovoort)? 

 

Welke vormen van solidariteit kunnen er tussen 

jongeren en ouderen bewerkstelligd worden? 
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Hoe zien jongeren, volgens u, hun rol binnen deze 

vormen van solidariteit? 

 

• Wat denkt u dat de bereidheid zal zijn van de 

jongeren om deze rol op te nemen in de 

toekomst, bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening? 

• Stellen jongeren hier iets tegenover, volgens 

u? En zo ja, welke voorwaarden zullen ze 

hier dan aan koppelen? 

• Denkt u dat er verschillen zullen zijn tussen 

solidariteit binnen de gezinnen en de familie 

en de solidariteit met de algemene 

samenleving? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen de verschillende groepen 

van jongeren (vb. laaggeschoolden, 

allochtonen, …)? 

 

 

Wat is uw mening tov sociale verplichting/ sociale 

controle mbt intergenerationele solidariteit? Vb. de 

onderhoudsplicht, het generatiepact? 

• Indien tegen: hoe moet intergenerationele 

solidariteit in de toekomst dan wel ingevuld 

worden, volgens u? 

• Indien voor: hoe zou u dit dan aanpakken? 

 
 
KERNVRAGEN: specifiek voor de organisatie.
Indien al eerder aan bod geweest in het interview, vraag overslaan. 

Deze vragen zullen iets specifieker doorvragen naar vergrijzing/ontgroening en intergenerationele solidariteit 

op het domein van gezondheidszorg, gezinnen en familie, en dergelijke. 

 

Welk verschil ziet u tussen solidariteit binnen families 

en solidariteit naar de samenleving toe? 
• Denkt u dat één van de twee gemakkelijker 

te realiseren zal blijven in een toenemende 

vergrijzing? 

• Ziet u hier verschillen naar jongeren toe? 

Als u kijkt naar de gezondheidszorg in een 

toenemende vergrijzende en ontgroenende 

samenleving, welke positie zullen jongeren hierin 

bekleden? 

• Ziet u verschillen tussen bepaalde groepen 

van jongeren? 

Hoe staan jongeren volgens u tegenover thuiszorg en 

mantelzorg? 
• Ziet u verschillen tussen bepaalde groepen 

van jongeren? 

Welke uitdagingen ziet u in de gezondheidszorg bij 

een toenemende vergrijzing en ontgroening? 
• Is  de gezondheidszorg de grootste 

uitdaging binnen de vergrijzing en 

ontgroening? 

Jongeren blijven steeds langer thuis wonen. Heeft dit 

een invloed op de solidariteit binnen een gezin? 
• Hoe gaan jongeren hier mee om? 

• Vinden ze het vanzelfsprekend dat ze langer 

thuis kunnen blijven? Willen ze eventueel 
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iets afstaan? 

• Heeft dit een invloed op de positie van 

jongeren in de samenleving? 

Jongeren worden ook steeds meer geconfronteerd 

met meerdere  generaties binnen één familie. Heeft 

dit een invloed op de solidariteit binnen een familie? 

• Tot hoever reikt de solidariteit van jongeren? 

Vb. zeggen ze dat de zorg van de 

overgrootouders niet voor hen is, maar dat 

ze eventueel wel willen instaan voor hun 

grootouders? 

• Vindt u dat de solidariteit binnen een gezin 

gedaald is? 

 
 
KERNVRAGEN: Algemeen Beleid 
 

Intergenerationele solidariteit komt meer en meer in 

de belangstelling. Dit jaar wordt bijvoorbeeld voor de 

eerste maal een dag van de solidariteit 

georganiseerd.  

Denkt u dat deze (kleinschalige) intergenerationele 

projecten iets kunnen bijdragen? 

• Waarom wel/niet? 

• Wat zijn voor u goede projecten? 

• Zijn er levensdomeinen waar nog te weinig 

actie wordt ondernomen? 

• Hoe kan de overheid bijdragen aan deze 

intergenerationele projecten? 

Welke beleidsaanbevelingen zou u nog doen in 

verband met vergrijzing/ontgroening en 

intergenerationele solidariteit? 

• Welke? En waarom? 

 
KERNVRAGEN: Beleid, specifiek voor de organisatie 
 

Een stelling van de gezinsbond is dat ‘een goed 

gezinsbeleid zorgt voor solidariteit tussen de 

generaties.’ Wat bedoelen jullie hier juist mee? 

• Geldt dit voor alle jongeren in de 

samenleving? 

• Geldt dit voor alle soorten solidariteit? 

Kan volgens u een betere combinatie van het gezins 

–en beroepsleven een oplossing bieden aan de 

problemen rond de vergrijzing/ontgroening? 

• Zo ja, hoe ziet u dit dan? 

• Zo niet, waarom niet? 

Hoe kunnen jonge werknemers volgens u in staat 

gesteld worden te werken, in hun loopbaanbehoeften 

te voorzien en het aantal kinderen te krijgen dat ze 

wensen? 

• Welke beleidsmaatregelen ziet u hier om dit 

te bewerkstelligen? 

Wat vindt u van de flexibele aanpak dat ouderen 

meer en langer kunnen werken indien ze dit wensen? 
• Indien voor: Hoe denkt u dat ouderen in de 

gelegenheid gesteld kunnen worden om 

meer en langer te werken, indien ze dit 

wensen? 

• Welke beleidsmaatregelen ziet u hier om dit 

te bewerkstelligen? 
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AFSLUITER: Tot slot leggen we u graag nog een aantal stellingen voor. Bent u het met deze stellingen 
eens of oneens? Waarom wel/niet? 

• Stel dat de technologie nog verder toeneemt, dan zullen de mensen liever door een robot verzorgd 

worden. 

• Het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving. Ouderen die 

niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen, moeten hun plan dan maar trekken. 

• Leeftijd is een discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit, enzovoort. 
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3.3.5 Interviewleidraad Vlaamse Ouderenraad 
 
 
 

  
 

Leidraad interviews Intergenerationele Solidariteit   
      
De positie van jongeren in de huidige en toekomstige ontgroende en vergrijsde samenleving.  

 
OPENINGSVRAAG 

 

U bent voorzitster van de Vlaamse Ouderenraad? Hoe vult u deze taak in? 

 

 
OVERGANGSVRAGEN: vergrijzing en ontgroening
 

Korte inleiding: We weten allemaal dat onze samenleving vergrijst en ontgroent. Ondanks de recent gestegen 

geboorteaantallen, verwachten we een verdere vergrijzing en ontgroening (= kinderen en jongeren zullen, in 

verhouding tot de ouderen een kleinere maatschappelijke groep vormen) de komende jaren. 

 

Als u het begrip ‘jongeren’ hoort, waar denk je dan 

aan? Wat verstaat u onder het begrip ‘jongeren’? 

 

Wat betekent vergrijzing en ontgroening voor u?  

Welke invloed heeft de vergrijzing en ontgroening op 

de samenleving, volgens de Vlaamse Ouderenraad? 
• Welke trends en verschuivingen merkt u op 

mbt vergrijzing en ontgroening in de 

samenleving? 

• Hoe zal dit verder evolueren in de toekomst, 

denkt u? 

• Zijn hier verschillen op te merken tussen 

verschillende levensdomeinen, volgens u? 
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KERNVRAGEN: Algemeen 

 

Met de volgende vragen willen we te weten komen wat uw visie is op de positie van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving, en welke verschuivingen je hier ziet bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening. 

De positie (of ook rol/functie) is een verzameling van taken, rechten en plichten voor een persoon binnen een 

bepaald domein. De positie bepaalt de plaats die jongeren innemen in de samenleving in verhouding tot 

anderen, en bepaalt hoeveel invloed ze hebben, welke rechten, welke verantwoordelijkheden, hoeveel ze 

bijdragen aan de samenleving, enzovoort. Hier willen we uw visie op de positie van jongeren te weten komen 

op het domein van vergrijzing en ontgroening. 

 

Hoe ziet u de positie van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke criteria bepalen volgens u de positie 

van jongeren in een vergrijsde en 

ontgroende samenleving? 

• Ziet u daar evoluties/veranderingen in bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

Hoe merkt u dit? 

• En specifieker de sociaal-economische 

positie van jongeren, hoe ziet u deze in de 

huidige samenleving? 

• Ziet u daar veranderingen/evoluties bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, enzovoort)? 

• Ziet u verschillen in de positie van jongeren 

op verschillende levensdomeinen? 

 

In dit onderzoek maken we een duidelijk onderscheid tussen de positie van jongeren en de status van 

jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. De status van jongeren hangt sterk samen met de 

positie die ze bekleden. Het is de waardering die jongeren krijgen (samenhangend met de positie die ze 

innemen in een vergrijsde en ontgroende samenleving). Belangrijk hierbij is het psychologische element dat 

heel sterk speelt, de zelfwaardering die jongeren uit de status halen. 

 

Hoe ziet u de status van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke status hebben de jongeren nu 

volgens u in de samenleving? 

• Wat bepaalt voor u in de huidige 

maatschappij de status van jongeren? 

• Zullen hier veranderingen/verschuivingen 

plaatsvinden, omwille van de toenemende 

vergrijzing en ontgroening, volgens u? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 
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jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, enzovoort)? 

• Ziet u verschillen in de status van jongeren 

op verschillende levensdomeinen? 

Heel dit onderzoek kadert binnen het ruime thema 

‘intergenerationele solidariteit’.  
• Wat betekent voor u ‘intergenerationele 

solidariteit’? 

 

Hoe staan jongeren ten opzichte van ouderen in een 

vergrijsde en ontgroende samenleving, volgens u? 

 

• Denkt u dat er hier 

verschuivingen/veranderingen zullen 

plaatsvinden bij een toenemende vergrijzing 

en ontgroening?  

• Welke positieve aspecten ziet u en welke 

negatieve? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

enzovoort)? 

 

Welke vormen van solidariteit kunnen er tussen 

jongeren en ouderen bewerkstelligd worden? 

 

Hoe zien jongeren, volgens u, hun rol binnen deze 

vormen van solidariteit? 

 

• Wat denkt u dat de bereidheid zal zijn van de 

jongeren om deze rol op te nemen in de 

toekomst, bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening? 

• Stellen jongeren hier iets tegenover, volgens 

u? En zo ja, welke voorwaarden zullen ze 

hier dan aan koppelen? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen de verschillende groepen 

van jongeren (vb. laaggeschoolden, 

allochtonen, …)? 

 

Wat is uw mening tov sociale verplichting/ sociale 

controle mbt intergenerationele solidariteit? Vb. de 

onderhoudsplicht, het generatiepact? 

• Indien tegen: hoe moet intergenerationele 

solidariteit in de toekomst dan wel ingevuld 

worden, volgens u? 

• Indien voor: hoe zou u dit dan aanpakken? 
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KERNVRAGEN: Algemeen Beleid 
 

Intergenerationele solidariteit komt meer en meer in 

de belangstelling. Dit jaar wordt bijvoorbeeld voor de 

eerste maal een dag van de solidariteit 

georganiseerd.  

Denkt u dat deze (kleinschalige) intergenerationele 

projecten iets kunnen bijdragen? 

• Waarom wel/niet? 

• Wat zijn voor u goede projecten? 

• Zijn er levensdomeinen waar nog te weinig 

actie wordt ondernomen? 

Welke beleidsaanbevelingen zou u nog doen in 

verband met vergrijzing/ontgroening en 

intergenerationele solidariteit? 

• Welke? En waarom? 

 
 
AFSLUITER: Tot slot leggen we u graag nog een aantal stellingen voor. Bent u het met deze 
stellingen eens of oneens? Waarom wel/niet? 

• Stel dat de technologie nog verder toeneemt, dan zullen de mensen liever door een robot verzorgd 

worden. 

• Het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving. Ouderen die 

niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen, moeten hun plan dan maar trekken. 

• Leeftijd is een discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit, enz. 
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3.3.6 Interviewleidraad Koning Boudewijnstichting 
 
 
 

  
 

Leidraad interviews Intergenerationele Solidariteit   
      
De positie van jongeren in de huidige en toekomstige ontgroende en vergrijsde samenleving.  
 

OPENINGSVRAAG 

U bent filantropieadviseur voor verenigingen en organisaties bij de Koning Boudewijnstichting. Wat 

houdt deze functie juist in, en wat is binnen deze functie uw ervaring met intergenerationele solidariteit? 

 

 
 
OVERGANGSVRAGEN: vergrijzing en ontgroening

 

Korte inleiding: We weten allemaal dat onze samenleving vergrijst en ontgroent. Ondanks de recent 

gestegen geboorteaantallen, verwachten we een verdere vergrijzing en ontgroening (= kinderen en jongeren 

zullen, in verhouding tot de ouderen een kleinere maatschappelijke groep vormen) de komende jaren. 

Als u het begrip ‘jongeren’ hoort, waar denk je dan 

aan? Wat verstaat u onder het begrip ‘jongeren’? 

Wat betekent vergrijzing en ontgroening voor u? 

Wat betekent vergrijzing en ontgroening voor de 

KBS? Is er een verschil tussen de visie van de KBS 

en uw persoonlijke visie op vergrijzing en 

ontgroening? 

Welke invloed heeft de vergrijzing en ontgroening op 

de samenleving, volgens u, gebaseerd op uw 

beroepservaring? 

• Welke trends en verschuivingen merkt u op 

mbt vergrijzing en ontgroening in de 

samenleving? 

• Hoe zal dit verder evolueren in de toekomst, 

denkt u? 

• Zijn hier verschillen op te merken tussen 

verschillende levensdomeinen, volgens u? 
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KERNVRAGEN: Algemeen 

 

Met de volgende vragen willen we te weten komen wat uw visie is op de positie van jongeren in een 

vergrijsde en ontgroende samenleving, en welke verschuivingen je hier ziet bij een toenemende vergrijzing 

en ontgroening. 

De positie (of ook rol/functie) is een verzameling van taken, rechten en plichten voor een persoon binnen een 

bepaald domein. De positie bepaalt de plaats die jongeren innemen in de samenleving in verhouding tot 

anderen, en bepaalt hoeveel invloed ze hebben, welke rechten, welke verantwoordelijkheden, hoeveel ze 

bijdragen aan de samenleving, enzovoort. Hier willen we uw visie op de positie van jongeren te weten komen 

op het domein van vergrijzing en ontgroening. 

 

Hoe ziet u de positie van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke criteria bepalen volgens u de positie 

van jongeren in een vergrijsde en ontgroende 

samenleving? 

• Ziet u daar evoluties/veranderingen in bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? Hoe 

merkt u dit? 

• En specifieker de sociaal-economische 

positie van jongeren, hoe ziet u deze in de 

huidige samenleving? 

• Ziet u daar veranderingen/evoluties bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken zullen 

zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, …) 
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In dit onderzoek maken we een duidelijk onderscheid tussen de positie van jongeren en de status van 

jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. De status van jongeren hangt sterk samen met de 

positie die ze bekleden. Het is de waardering die jongeren krijgen (samenhangend met de positie die ze 

innemen in een vergrijsde en ontgroende samenleving). Belangrijk hierbij is het psychologische element 

dat heel sterk speelt, de zelfwaardering die jongeren uit de status halen. 

 

Hoe ziet u de status van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke status hebben de jongeren nu volgens 

u in de samenleving? 

• Wat bepaalt voor u in de huidige 

maatschappij de status van jongeren? 

• Zullen hier veranderingen/verschuivingen 

plaatsvinden, omwille van de toenemende 

vergrijzing en ontgroening, volgens u? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken zullen 

zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, enzovoort)? 

• Ziet u verschillen in de status van jongeren 

op verschillende levensdomeinen? 

Heel dit onderzoek kadert binnen het ruime thema 

‘intergenerationele solidariteit’.  

 

 

• Als u het woord solidariteit hoort, waar denkt 

u dan spontaan aan? 

• Denkt u dat intergenerationele solidariteit de 

belangrijkste vorm van solidariteit is? 

• Wat betekent voor u ‘intergenerationele 

solidariteit’? 

 

Hoe staan jongeren ten opzichte van ouderen in een 

vergrijsde en ontgroende samenleving, volgens u? 
• Denkt u dat er hier 

verschuivingen/veranderingen zullen 

plaatsvinden bij een toenemende vergrijzing 

en ontgroening?  

• Welke positieve aspecten ziet u en welke 

negatieve? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken zullen 

zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

enzovoort)? 

Welke vormen van solidariteit kunnen er tussen 

jongeren en ouderen bewerkstelligd worden? 
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Hoe zien jongeren, volgens u, hun rol binnen deze 

vormen van solidariteit? 

 

• Wat denkt u dat de bereidheid zal zijn van de 

jongeren om deze rol op te nemen in de 

toekomst, bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening? 

• Stellen jongeren hier iets tegenover, volgens 

u? En zo ja, welke voorwaarden zullen ze 

hier dan aan koppelen? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken zullen 

zijn tussen de verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

…)? 

 

Wat is uw mening tov sociale verplichting/ sociale 

controle mbt intergenerationele solidariteit? Vb. de 

onderhoudsplicht, het generatiepact? 

• Indien tegen: hoe moet intergenerationele 

solidariteit in de toekomst dan wel ingevuld 

worden, volgens u? 

• Indien voor: hoe zou u dit dan aanpakken? 

 
 
KERNVRAGEN: specifiek voor de organisatie.
Indien al eerder aan bod geweest in het interview, vraag overslaan. 

Deze vragen zullen iets specifieker doorvragen naar vergrijzing/ontgroening en intergenerationele solidariteit 

op het domein van gezondheidszorg, gezinnen en familie, en dergelijke. 

 

In jullie studies staat het ontmoeten tussen 

jongeren en ouderen sterk centraal om het in stand 

houden of versterken van de intergenerationele 

solidariteit. Vinden jullie dat de contacten tussen 

jongeren en ouderen zijn afgenomen de laatste 

decennia? 

• Waaraan merk je dit? 

• Jongeren leven ook meer en meer in 

multigenerationele gezinnen (veel 

jongeren hebben overgrootouders die 

nog leven). Spreekt dit deze stelling 

niet tegen? 

• Welke rol kan de overheid spelen bij 

het stimuleren van de ontmoeting en 

de dialoog tussen de jongeren en de 

ouderen? 
Welk verschil ziet u tussen solidariteit binnen 

families en solidariteit naar de samenleving toe? 
• Denkt u dat één van de twee gemakkelijker te 

realiseren zal blijven in een toenemende 

vergrijzing? 

• Vindt u dat de solidariteit binnen een gezin 

gedaald is? 

• Ziet u hier verschillen naar jongeren toe? 

Hoe staan jongeren volgens u tegenover thuiszorg 

en mantelzorg? 
• Ziet u verschillen tussen bepaalde groepen van 

jongeren? 

Ook bedrijven staan voor een uitdaging: ze moeten • Wat is voor u goed personeelsbeleid als het 
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rekening houden met een krimpende en 

verouderende beroepsbevolking en beperktere 

netwerken. Hoe kunnen volgens u 

bedrijven/organisaties het beste omgaan met een 

vergrijzende en ontgroende samenleving? 

gaat om vergrijzing en ontgroening in een 

organisatie/bedrijf? 

• Hoe gaan bedrijven volgens u het beste om 

met de interactie tussen jonge en oude 

werknemers? 

• Vindt u dat bedrijven/organisaties al voldoende 

gebruik maken van de mogelijkheden van 

leeftijdsdiversiteit, gemengde 

taakoverdrachten, kennisoverdracht, 

enzovoort. 

Welke rol kan de publieke ruimte spelen in heel het 

vergrijzings –en ontgroeningsverhaal volgens u? 
• Hoe kan volgens u de publieke ruimte 

ingedeeld worden zodat ze meer aanleiding 

geeft tot intergenerationele contacten? 

• Welke positie nemen jongeren hier dan in? 

• Hoe kan de overheid dit meer bewerkstelligen? 

Hoe ziet u gemeenschapswonen, cohousen in 

verband met intergenerationele solidariteit? 

 

Jullie hebben ook onderzoek gedaan naar migratie 

en vergrijzing. Kan volgens u migratie een 

oplossing zijn om de eventuele toekomstige 

problemen rond vergrijzing en ontgroening op te 

vangen? 

• Kan dit niet eerder een bedreiging van de 

solidariteit inhouden? 

• Hoe staan de jongeren hier tegenover, denkt 

u? 

 
 
KERNVRAGEN: Beleid

 

Intergenerationele solidariteit komt meer en meer in 

de belangstelling. Dit jaar wordt bijvoorbeeld voor de 

eerste maal een dag van de solidariteit 

georganiseerd.  

Denkt u dat deze (kleinschalige) intergenerationele 

projecten iets kunnen bijdragen? 

• Waarom wel/niet? 

• Wat zijn voor u goede projecten? 

• Zijn er levensdomeinen waar nog te weinig 

actie wordt ondernomen? 

In de publicatie ‘Een samenleving voor alle seizoenen’ 

staat de uitspraak van Michel Loriaux dat het tijd is om 

‘meer gedurfde of geïnstitutionaliseerde dimensies’  te 

bestuderen. Wat bedoelt hij hiermee? 

• Hebt u voorstellen voor zulke formules? 

• Wat kan de overheid doen om deze formules 

haalbaar te maken of te realiseren? 

Hebt u nog andere beleidsmaatregelen? 
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AFSLUITER: Tot slot leggen we u graag nog een aantal stellingen voor. Bent u het met deze 
stellingen eens of oneens? Waarom wel/niet? 

 

• Stel dat de technologie nog verder toeneemt, dan zullen de mensen liever door een robot verzorgd 

worden. 

• Het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving. Ouderen die 

niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen, moeten hun plan dan maar trekken. 

• Leeftijd is een discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit, enzovoort. 
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3.3.7 Interviewleidraad Bond Beter Leefmilieu 
 
 

  
 

Leidraad interviews Intergenerationele Solidariteit   
      
De positie van jongeren in de huidige en toekomstige ontgroende en vergrijsde samenleving.  
 

Openingsvraag 

U bent beleidscoördinator van de Bond Beter Leefmilieu. Hoe vult u deze taak in? 

 
 
OVERGANGSVRAGEN: vergrijzing en ontgroening
 

Korte inleiding: We weten allemaal dat onze samenleving vergrijst en ontgroent. Ondanks de recent gestegen 

geboorteaantallen, verwachten we een verdere vergrijzing en ontgroening (= kinderen en jongeren zullen, in 

verhouding tot de ouderen een kleinere maatschappelijke groep vormen) de komende jaren. 

 

Als u het begrip ‘jongeren’ hoort, waar denk je dan 

aan? Wat verstaat u onder het begrip ‘jongeren’? 

 

Wat betekent vergrijzing en ontgroening voor u?  

Welke invloed heeft de vergrijzing en ontgroening op 

de samenleving, volgens u, gebaseerd op uw 

onderzoekservaring? 

• Welke trends en verschuivingen merkt u op 

mbt vergrijzing en ontgroening in de 

samenleving? 

• Hoe zal dit verder evolueren in de toekomst, 

denkt u? 

• Zijn hier verschillen op te merken tussen 

verschillende levensdomeinen, volgens u? 
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KERNVRAGEN: Algemeen 

 

Met de volgende vragen willen we te weten komen wat uw visie is op de positie van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving, en welke verschuivingen je hier ziet bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening. 

De positie (of ook rol/functie) is een verzameling van taken, rechten en plichten voor een persoon binnen een 

bepaald domein. De positie bepaalt de plaats die jongeren innemen in de samenleving in verhouding tot 

anderen, en bepaalt hoeveel invloed ze hebben, welke rechten, welke verantwoordelijkheden, hoeveel ze 

bijdragen aan de samenleving, enzovoort. Hier willen we uw visie op de positie van jongeren te weten komen 

op het domein van vergrijzing en ontgroening. 

 

Hoe ziet u de positie van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke criteria bepalen volgens u de positie 

van jongeren in een vergrijsde en 

ontgroende samenleving? 

• Ziet u daar evoluties/veranderingen in bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

Hoe merkt u dit? 

• En specifieker de sociaal-economische 

positie van jongeren, hoe ziet u deze in de 

huidige samenleving? 

• Ziet u daar veranderingen/evoluties bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, enzovoort)? 

• Ziet u verschillen in de positie van jongeren 

op verschillende levensdomeinen? 

 

 

In dit onderzoek maken we een duidelijk onderscheid tussen de positie van jongeren en de status van 

jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. De status van jongeren hangt sterk samen met de 

positie die ze bekleden. Het is de waardering die jongeren krijgen (samenhangend met de positie die ze 

innemen in een vergrijsde en ontgroende samenleving). Belangrijk hierbij is het psychologische element dat 

heel sterk speelt, de zelfwaardering die jongeren uit de status halen. 

 

Hoe ziet u de status van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke status hebben de jongeren nu 

volgens u in de samenleving? 

• Wat bepaalt voor u in de huidige 

maatschappij de status van jongeren? 

• Zullen hier veranderingen/verschuivingen 

plaatsvinden, omwille van de toenemende 

vergrijzing en ontgroening, volgens u? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 
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zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, enzovoort)? 

• Ziet u verschillen in de status van jongeren 

op verschillende levensdomeinen? 

Heel dit onderzoek kadert binnen het ruime thema 

‘intergenerationele solidariteit’.  

 

 

• Als u het begrip solidariteit aan, waar denkt u 

dan eerst aan? 

• Wat betekent voor u ‘intergenerationele 

solidariteit’? 

• Denkt u dat de solidariteit tussen generaties 

het moeilijkste te realiseren en te behouden 

zal zijn? 

 

Hoe staan jongeren ten opzichte van ouderen in een 

vergrijsde en ontgroende samenleving, volgens u? 

 

• Denkt u dat er hier 

verschuivingen/veranderingen zullen 

plaatsvinden bij een toenemende vergrijzing 

en ontgroening?  

• Welke positieve aspecten ziet u en welke 

negatieve? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

enzovoort)? 

 

Welke vormen van solidariteit kunnen er tussen 

jongeren en ouderen bewerkstelligd worden? 

 

Hoe zien jongeren, volgens u, hun rol binnen deze 

vormen van solidariteit? 

 

• Wat denkt u dat de bereidheid zal zijn van de 

jongeren om deze rol op te nemen in de 

toekomst, bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening? 

• Stellen jongeren hier iets tegenover, volgens 

u? En zo ja, welke voorwaarden zullen ze 

hier dan aan koppelen? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen de verschillende groepen 

van jongeren (vb. laaggeschoolden, 

allochtonen, …)? 

• Tot aan het begin van de 20ste eeuw was er 

een sterke solidariteit op te merken binnen 

een klasse, over de leeftijden heen. Hoe 

ervaart u dit nu? Bestaat dit nog volgens u? 
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Wat is uw mening tov sociale verplichting/ sociale 

controle mbt intergenerationele solidariteit? Vb. de 

onderhoudsplicht, het generatiepact? 

• Indien tegen: hoe moet intergenerationele 

solidariteit in de toekomst dan wel ingevuld 

worden, volgens u? 

• Indien voor: hoe zou u dit dan aanpakken? 

 
 
KERNVRAGEN: Specifiek voor de organisatie

De uitdaging zal zijn om beter in te spelen op de 

behoeften van alle generaties bij de omvorming van 

de publieke ruimte én oplossingen voor te stellen die 

duurzame ontwikkeling bevorderen (meer openbaar 

vervoer, collectiever beheer van de middelen). 

• Welke mogelijkheden ziet u hier? 

• Welke rol kan de overheid hier spelen? 

Via het Brundtland-rapport wordt er bij duurzame 

ontwikkeling veel aandacht besteed aan 

intergenerationele solidariteit. Welke plaats ziet u 

voor de intragenerationele solidariteit binnen 

duurzame ontwikkeling? (industrielanden leggen nu 

veel groter beslag op de milieugebruiksruimte dan 

hen toekomt) 

• Welke rol kan de overheid hier spelen? 

•  

Het opgebruiken van niet-hernieuwbare hulpbronnen 

druist in tegen de intergenerationele solidariteit. Vindt 

u dat dit nu nog teveel gedaan wordt? 

• Welke maatregelen kan de overheid hier 

nemen? 

•  

Vindt u dat een beleid om ontgroening tegen te gaan 

indruist tegen duurzame ontwikkeling? 
• Waarom wel/niet? 

 
 
KERNVRAGEN: Algemeen Beleid 
 

Intergenerationele solidariteit komt meer en meer in 

de belangstelling. Dit jaar wordt bijvoorbeeld voor de 

eerste maal een dag van de solidariteit 

georganiseerd.  

Denkt u dat deze (kleinschalige) intergenerationele 

projecten iets kunnen bijdragen? 

• Waarom wel/niet? 

• Wat zijn voor u goede projecten? 

• Zijn er levensdomeinen waar nog te weinig 

actie wordt ondernomen? 

Welke beleidsaanbevelingen zou u nog doen in 

verband met vergrijzing/ontgroening en 

intergenerationele solidariteit? 

• Welke? En waarom? 
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AFSLUITER: Tot slot leggen we u graag nog een aantal stellingen voor. Bent u het met deze stellingen 
eens of oneens? Waarom wel/niet? 
 

• Stel dat de technologie nog verder toeneemt, dan zullen de mensen liever door een robot verzorgd 

worden. 

• Het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving. Ouderen die 

niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen, moeten hun plan dan maar trekken. 

• Leeftijd is een discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit, enzovoort. 
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3.3.8 Interviewleidraad Minderhedenforum vzw 
 
 
 
 

  
 

Leidraad interviews Intergenerationele Solidariteit   
      
De positie van jongeren in de huidige en toekomstige ontgroende en vergrijsde samenleving.  
 

Openingsvraag 

U bent stafmedewerker participatie bij het Minderhedenforum. Hoe vult u deze taak juist in? 

 
 
OVERGANGSVRAGEN: vergrijzing en ontgroening
 

Korte inleiding: We weten allemaal dat onze samenleving vergrijst en ontgroent. Ondanks de recent gestegen 

geboorteaantallen, verwachten we een verdere vergrijzing en ontgroening (= kinderen en jongeren zullen, in 

verhouding tot de ouderen een kleinere maatschappelijke groep vormen) de komende jaren. 

 

Als u het begrip ‘jongeren’ hoort, waar denk je dan 

aan? Wat verstaat u onder het begrip ‘jongeren’? 

 

Wat betekent vergrijzing en ontgroening voor u?  

Welke invloed heeft de vergrijzing en ontgroening op 

de samenleving, volgens u, gebaseerd op uw 

onderzoekservaring? 

• Welke trends en verschuivingen merkt u op 

mbt vergrijzing en ontgroening in de 

samenleving? 

• Hoe zal dit verder evolueren in de toekomst, 

denkt u? 

• Zijn hier verschillen op te merken tussen 

verschillende levensdomeinen, volgens u? 
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KERNVRAGEN: Algemeen 

 

Met de volgende vragen willen we te weten komen wat uw visie is op de positie van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving, en welke verschuivingen je hier ziet bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening. 

De positie (of ook rol/functie) is een verzameling van taken, rechten en plichten voor een persoon binnen een 

bepaald domein. De positie bepaalt de plaats die jongeren innemen in de samenleving in verhouding tot 

anderen, en bepaalt hoeveel invloed ze hebben, welke rechten, welke verantwoordelijkheden, hoeveel ze 

bijdragen aan de samenleving, enzovoort. Hier willen we uw visie op de positie van jongeren te weten komen 

op het domein van vergrijzing en ontgroening. 

 

Hoe ziet u de positie van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke criteria bepalen volgens u de positie 

van jongeren in een vergrijsde en 

ontgroende samenleving? 

• Ziet u daar evoluties/veranderingen in bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

Hoe merkt u dit? 

• En specifieker de sociaal-economische 

positie van jongeren, hoe ziet u deze in de 

huidige samenleving? 

• Ziet u daar veranderingen/evoluties bij een 

toenemende vergrijzing en ontgroening? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, enzovoort)? 

• Ziet u verschillen in de positie van jongeren 

op verschillende levensdomeinen? 

 

 

In dit onderzoek maken we een duidelijk onderscheid tussen de positie van jongeren en de status van 

jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. De status van jongeren hangt sterk samen met de 

positie die ze bekleden. Het is de waardering die jongeren krijgen (samenhangend met de positie die ze 

innemen in een vergrijsde en ontgroende samenleving). Belangrijk hierbij is het psychologische element dat 

heel sterk speelt, de zelfwaardering die jongeren uit de status halen. 

 

Hoe ziet u de status van jongeren in een vergrijsde 

en ontgroende samenleving? 
• Welke status hebben de jongeren nu 

volgens u in de samenleving? 

• Wat bepaalt voor u in de huidige 

maatschappij de status van jongeren? 

• Zullen hier veranderingen/verschuivingen 

plaatsvinden, omwille van de toenemende 

vergrijzing en ontgroening, volgens u? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 
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zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

man/vrouw, enzovoort)? 

• Ziet u verschillen in de status van jongeren 

op verschillende levensdomeinen? 

Heel dit onderzoek kadert binnen het ruime thema 

‘intergenerationele solidariteit’.  

 

 

• Als u het begrip solidariteit aan, waar denkt u 

dan eerst aan? 

• Wat betekent voor u ‘intergenerationele 

solidariteit’? 

• Denkt u dat de solidariteit tussen generaties 

het moeilijkste te realiseren en te behouden 

zal zijn? 

 

Hoe staan jongeren ten opzichte van ouderen in een 

vergrijsde en ontgroende samenleving, volgens u? 

 

• Denkt u dat er hier 

verschuivingen/veranderingen zullen 

plaatsvinden bij een toenemende vergrijzing 

en ontgroening?  

• Welke positieve aspecten ziet u en welke 

negatieve? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen verschillende groepen van 

jongeren (vb. laaggeschoolden, allochtonen, 

enzovoort)? 

 

Welke vormen van solidariteit kunnen er tussen 

jongeren en ouderen bewerkstelligd worden? 

 

Hoe zien jongeren, volgens u, hun rol binnen deze 

vormen van solidariteit? 

 

• Wat denkt u dat de bereidheid zal zijn van de 

jongeren om deze rol op te nemen in de 

toekomst, bij een toenemende vergrijzing en 

ontgroening? 

• Stellen jongeren hier iets tegenover, volgens 

u? En zo ja, welke voorwaarden zullen ze 

hier dan aan koppelen? 

• Denkt u dat er verschillen op te merken 

zullen zijn tussen de verschillende groepen 

van jongeren (vb. laaggeschoolden, 

allochtonen, …)? 

• Tot aan het begin van de 20ste eeuw was er 

een sterke solidariteit op te merken binnen 

een klasse, over de leeftijden heen. Hoe 

ervaart u dit nu? Bestaat dit nog volgens u? 
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Wat is uw mening tov sociale verplichting/ sociale 

controle mbt intergenerationele solidariteit? Vb. de 

onderhoudsplicht, het generatiepact? 

• Indien tegen: hoe moet intergenerationele 

solidariteit in de toekomst dan wel ingevuld 

worden, volgens u? 

• Indien voor: hoe zou u dit dan aanpakken? 

 
 
KERNVRAGEN: Specifiek 
 

Gemeenschappen van buitenlandse origine omvatten 

niet enkel jongeren. De eerste generatie van 

gemigreerde arbeiders heeft nu de pensioenleeftijd 

bereikt. Wordt deze categorie niet vergeten in 

intergenerationele projecten? 

• Waarom wel/niet? 

• Zo ja, hoe kunnen deze mensen beter 

bereikt worden? 

Kan migratie een rol spelen op korte termijn ter 

compensatie van het grote aantal mensen dat nu op 

pensioen gaat? 

• Waarom wel/niet? 

In vele interviews werd multiculturaliteit als grootste 

uitdaging voor de samenleving naar voren 

geschoven. Hoe denkt u hierover? 

• Hoe kunnen eventuele toekomstige 

problemen hier rond aangepakt worden? 

Denkt u dat de huidige zorg niet toegankelijk 

gemaakt wordt voor oudere allochtonen? 
• Zo ja, hoe merkt u dit? 

• Hoe kan het beleid hierop inspelen? 

 

Denkt u dat de familiale solidariteit binnen allochtone 

families groter is dan die binnen autochtone families? 
• Hoe merkt u dit? 

• Denkt u dat dit nog verder zal evolueren, en 

in welke richting dan? 

 
 
KERNVRAGEN: Algemeen Beleid 
 

Intergenerationele solidariteit komt meer en meer in 

de belangstelling. Dit jaar wordt bijvoorbeeld voor de 

eerste maal een dag van de solidariteit 

georganiseerd.  

Denkt u dat deze (kleinschalige) intergenerationele 

projecten iets kunnen bijdragen? 

• Waarom wel/niet? 

• Wat zijn voor u goede projecten? 

• Zijn er levensdomeinen waar nog te weinig 

actie wordt ondernomen? 

Welke beleidsaanbevelingen zou u nog doen in 

verband met vergrijzing/ontgroening en 

intergenerationele solidariteit? 

• Welke? En waarom? 
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AFSLUITER: Tot slot leggen we u graag nog een aantal stellingen voor. Bent u het met deze stellingen 
eens of oneens? Waarom wel/niet? 
 

• Stel dat de technologie nog verder toeneemt, dan zullen de mensen liever door een robot verzorgd 

worden. 

• Het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving. Ouderen die 

niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen, moeten hun plan dan maar trekken. 

• Leeftijd is een discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit, enzovoort. 
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4 Volledige versies diepte-interviews 

4.1 Interview Vlaamse Jeugdraad, Pieter Lietaer 
 
 
 

  
 

Interview Vlaamse Jeugdraad       
  
26 januari 2009 – Pieter Lietaer 

 
 
We weten allemaal dat onze samenleving vergrijst en ontgroent, en ondanks de recent gestegen 
geboorteaantallen, verwachten we een verdere vergrijzing en ontgroening de komende jaren. 
Wat betekent deze toenemende vergrijzing en ontgroening voor de Vlaamse Jeugdraad? 
 
We merken dat dit onder jongeren een groeiende bezorgdheid is. Vanaf dat we de straat op gaan, als we 
projecten doen met jongeren, merken we dat jongeren daar mee bezig zijn. Niet elke dag of elk uur, maar wel 
dat ze er over nadenken. Zullen we langer moeten werken? Zullen we meer belastingen moeten betalen? 
Zullen we dan ook minder pensioen krijgen? Vooral vanuit die invalshoek is de Vlaamse Jeugdraad bezig met 
de thema’s ontgroening en vergrijzing. En met de implicaties die dat kan hebben op de mensen die vandaag 
jong zijn, de kinderen en jongeren die in de toekomst mee zullen moeten betalen en op wie waarschijnlijk de 
grootste last zal terecht komen in een vergrijsde en ontgroende samenleving. 
 
 
En welke implicaties zal die vergrijzing en ontgroening hebben op de samenleving, volgens u? 
 
Ik denk dat dit verregaand kan zijn. Ik denk dat dit voor kinderen en jongeren het gevolg zal hebben dat ze 
langer zullen moeten werken, dat ze meer belastingen zullen moeten betalen, want de mensen op 
pensioengerechtigde leeftijd worden alsmaar ouder. Dat wordt dus een steeds groeiende groep. De groep die 
afhankelijk is van de actieve bevolking zal alleen maar groeien. Dus dit zal vooral gevolgen hebben voor de 
werkenden. Eventueel zelfs ook voor de toekomstige jongeren, want die hangen eigenlijk ook af van de 
actieve bevolking, wat bijvoorbeeld het betalen van de studies betreft. Zowel de pensioenen als de studies 
moeten in de toekomst betaalbaar blijven. Dus het heeft gevolgen voor de jongeren van vandaag én van 
morgen.  
Daar zijn een aantal diverse studies over en diverse cijfers. Het blijft wat in het duister tasten hoe dit nu 
precies zal evolueren en welke gevolgen het allemaal precies zal hebben. Maar in ieder geval ziet het er naar 
uit dat de jongeren van vandaag langer gaan moeten werken, meer belastingen gaan moeten betalen, minder 
pensioen zullen krijgen en waarschijnlijk dan ook zelf tijdens hun actieve loopbaan een soort van derde pijler 
in hun pensioen zelf zullen opbouwen. Dus dat legt wel wat druk op de jongeren van vandaag.  
Ik denk dat dit op lange termijn ook wel voor wat wrijvingen kan zorgen tussen generaties. We merken 
bijvoorbeeld dat jongeren nu moeite hebben met het kopen van woningen, de prijzen zijn gigantisch 
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tegenwoordig. Wat heeft dit nu te maken met intergenerationele solidariteit? Vroeger lagen de prijzen veel 
lager. Mensen die nu de middelbare leeftijd bereikt hebben, hebben hun huizen veel goedkoper kunnen 
kopen. Die hebben misschien zelfs al een tweede woning kunnen kopen. Ze verhuren die woning vaak aan 
jonge mensen of die verkopen die woning voor hoge prijzen. Waardoor je misschien gaat evolueren naar twee 
klassen in de samenleving, die gaan samenlopen met generaties. Ik veralgemeen natuurlijk. Die sociale 
klassen lopen ook door de generaties heen. Maar misschien dat dit wel tot gevolg kan hebben dat ouderen 
nog hebben kunnen genieten van de vroegere voordelen, beter pensioen, goedkope huizen en dergelijke 
meer, terwijl jongeren te maken krijgen met stijgende prijzen, dalende koopkracht en bovendien moeten ze 
hun eigen pensioen gaan opbouwen. Ze hebben dus nog eens extra meerkosten. Zo worden de twee 
generaties tegenover elkaar gesteld. En dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.  
 
 
Je spreekt van twee klassen die tegenover elkaar zullen komen te staan. Denk je dan dat de vergrijzing en 
ontgroening een grote invloed zal hebben op de positie van jongeren in de samenleving? Met de positie van 
jongeren bedoelen we de plaats die jongeren in de samenleving innemen, in verhouding tot anderen. Dus 
bijvoorbeeld in verhouding tot de oudere generatie, zoals je nu zegt.  
Misschien kunnen we vertrekken van de vraag: hoe ziet u de positie van jongeren nu in de samenleving? 
 
Je kunt de positie van jongeren vanuit twee kanten bekijken. Iedereen wil jong zijn, iedereen dicht veel 
positieve waarden toe aan het jong zijn, je ziet er goed uit, je kunt nog veel, je hebt nog veel mogelijkheden en 
de toekomst ligt voor je. De mensen zien dit als positief. Maar tegelijkertijd zien we dat jongeren vaak negatief 
worden afgebeeld in de media. Bij nachtlawaai zijn het vaak de jongeren die het gedaan hebben, fuiven 
worden ook vaak vanuit dat oogpunt bekeken in de media. Als er bijvoorbeeld een ‘I love techno’ is geweest, 
zijn er tienduizenden jongeren die hebben gefeest, en in de media gaat het dan over die kleine groep die is 
opgepakt voor drugsbezit. Er leeft dus een ambigu beeld over de jongeren.  
 
 
En specifiek tegenover ouderen, welke plaats nemen jongeren daar in? 
 
Jongeren worden gezien als mensen die enorm veel mogelijkheden hebben, en waarbij er vooral naar zorg 
toe bij oudere mensen, minder druk wordt gelegd op jongeren. Er is een soort van tendens van 
professionalisering van de zorg, waarbij dat ouderen dan in homes worden gestopt of in serviceflats gaan 
wonen en dergelijke meer. En dat jongeren, maar dit geldt ook voor andere generaties, minder de zorg gaan 
opnemen voor ouderen. Dat is, denk ik, een beetje het beeld dat er van jongeren leeft mbt intergenerationele 
solidariteit. 
 
 
U bedoelt dat de druk naar jongeren toe afneemt? 
 
Ik denk wel dat jongeren daar minder taken in opnemen, in die zorg voor ouderen. Voor de eigen ouders en 
grootouders dan bedoel ik. Professioneel gezien zijn ze misschien zelf actief in de zorgsector, maar zelf is er 
een tendens om minder taken te gaan opnemen, om bijvoorbeeld de grootmoeder niet in huis op te nemen.  
 
 
Dus jongeren nu, in deze mate van vergrijzing zal ik het even noemen, zijn vrij onafhankelijk van die zorg, ze 
staan er redelijk ver van en voelen niet veel druk. 
 
Jongeren voelen het niet aan alsof het aan hen is om die zorgtaak op zich te nemen. Ze denken dat er andere 
instanties zijn, of de tussengeneratie van 50ters of 60sters, waar jongeren van denken dat die veel meer tijd 
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hebben dan hen om die zorgtaak op zich te nemen. Eerder dan dat ze aan zichzelf zullen denken om de zorg 
op te nemen voor ouders of grootouders. 
 
 
En als die vergrijzing en ontgroening blijft toenemen, welke evoluties/veranderingen ziet u hier dan? 
 
Dat is moeilijk om te voorspellen hoe dat zal evolueren. Dat is een moeilijke vraag. Ik weet niet of het aan 
jongeren is om daar dan primordiaal, of in de eerste plaats een taak te gaan opnemen, om voor ouderen te 
gaan zorgen. Met de Vlaamse Jeugdraad zijn wij voorstander van intergenerationele solidariteit, solidariteit 
tussen alle generaties. We denken wel dat er een taak is weggelegd voor jongeren om voor ouderen te gaan 
zorgen, maar ook omgekeerd, de solidariteit moet ook van de ouderen naar de jongeren toegaan. En ook de 
tussengeneratie heeft er een rol in te spelen. Het is meer een soort van organisch geheel, waarbij jongeren 
waarschijnlijk ook wel een taak opnemen in de zorg naar ouderen toe, maar dat ouderen ook een soort van 
taak op zich nemen, bijvoorbeeld het doorgeven van ervaring, bijbrengen van kennis. En de rol van de 
tussengeneratie mogen we hier zeker niet in vergeten.  
 
 
Je hebt het over de taak van jongeren. Welke taak is dat dan juist? Je hebt al iets over de zorg gezegd, zijn er 
nog andere dingen? 
 
Zorg is natuurlijk maar één aspect van intergenerationele solidariteit. Ik denk dat er meer contact moet zijn 
tussen de generaties, laten we elkaar beter leren kennen, zodanig dat er geen intergenerationele kloof kan 
ontstaan, voor zover dat die nog niet bestaat. En dat jongeren als ze het hebben over ouderen, of als ze 
misschien ooit beslissingen moeten nemen over ouderen als ze later in een verantwoordelijke positie staan, 
dat ze er dan een juist beeld van hebben. Dat het niet alleen maar zorgbehoevende mensen zijn, maar dat die 
mensen ook iets kunnen bijbrengen, dat die een zekere kennis hebben, dat ze een zekere flexibiliteit hebben 
en dat er dus meer contact moet zijn tussen de generaties.  
 
 
Er moet meer contact zijn. Vind je dat jongeren nu te veel een eilandpositie innemen in de samenleving, 
waardoor ouderen en jongeren tegenover elkaar staan? 
 
Ik denk dat niet alleen jongeren op een eilandpositie zitten, ik denk dat ook ouderen vaak in een 
oudervereniging worden gestopt. Jongeren worden in jeugdverenigingen gestopt. Op zich is dit niet slecht. 
Maar ik denk dat er dan wat meer contact tussen die eilanden, het zijn natuurlijk geen volledige eilanden, 
eerder schiereilanden, moet komen. Ergens is het ook niet abnormaal dat jongeren elkaar opzoeken, 
hetzelfde voor ouderen. Je maakt hetzelfde mee, je zit in dezelfde levensfase. Maar het is belangrijk dat ze 
niet alleen soortgenoten gaan opzoeken.  
 
 
Zie je een verschil voor verschillende groepen van jongeren, bijvoorbeeld allochtonen of laaggeschoolden? 
 
Er zou nu een onderzoek moeten gevoerd worden naar hoe afkomst of onderwijsniveau een effect heeft op 
uw visie als jongere op intergenerationele solidariteit. Ik vermoed dat er wel wat verschil op zit. Bij jongeren 
van allochtone afkomst bijvoorbeeld speelt de gemeenschap vaak nog een grotere rol. Dus ik kan me 
voorstellen dat er daar wel een vlotter contact is tussen de generaties, dat de jongeren daar wel nog meer een 
rol opnemen in de zorg. En dat ouderen daar ook een effect hebben op jongeren.  
Ik denk dat er qua sociale klasse ook wel een verschil op zit, maar daar kan ik geen uitspraken over doen. 
Maar er wordt nog onderzoek naar gevoerd, om te zien of sociale klasse een effect heeft op 
intergenerationele contacten.  
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Misschien nog eventjes terug over die twee klassen die je daarnet aanhaalde. Kan je dit nog eens even meer 
uitleggen?  
 
Ik geef een voorbeeld. Ik kreeg onlangs een gidsbeurt door Brussel, in de Europese wijk. En die gids was 
ongeveer 55 jaar oud, een heel gemotiveerde en gedreven man. Die toonde ons een wijk met fantastische 
herenhuizen. Die kosten tegenwoordig 20 tot 30 miljoen oude Belgische franken, en dan nog kosten. Die man 
heeft zo een huis gekocht, dat wij ook wel zouden willen, maar dan 20 jaar geleden. Hij heeft dat huis kunnen 
kopen voor 3 of 4 miljoen. Toen dacht ik toch ‘als ik zo een huis zou kunnen kopen voor 3 of 4 miljoen, dan 
krijg je veel meer mogelijkheden als jongere. En dan ga je denken: hij kon dat wel, waarom kunnen wij dat nu 
niet meer. Ik zeg niet dat je dan het conflict gaat zoeken, maar je gaat wel beseffen dat de realiteit van 
vandaag helemaal anders is dan die van 20 jaar geleden. Potentieel kan je hier in een conflictsituatie komen. 
Ergens voelt het niet eerlijk aan. Er klopt iets niet. Het is niet dat ik een herenhuis in Brussel wil kopen, maar 
zelfs een gewoon huis dat voorzien is op drie of vier kinderen is tegenwoordig te duur. Zelfs dat kost een 
veelvoud van wat die man heeft betaald voor zijn herenhuis. En als je dat dan gaat leggen naast het feit dat 
de mensen die vandaag op pensioen zijn, gesteld dat ze op pensioen gaan op hun 60ste en dat ze leven tot 
hun 80ste, waarbij ze dan 20 jaar nog goed blijven en nog goed kunnen blijven profiteren van een welverdiend 
pensioen. Als je dan bedenkt dat jongeren die vandaag opgroeien misschien zullen moeten werken tot hun 
65ste, misschien tegen dan tot hun 70ste, en maar tien à vijftien jaar zullen kunnen genieten van een karig 
pensioen, dan is dit misschien wel stof voor een conflict. Waarbij jongeren gaan zeggen dat er iets niet klopt. 
Een beetje een egoïstische reflex. De verhoudingen zitten ergens wel scheef. Ik denk niet dat het echt tot een 
conflict zal leiden, die verschillen zijn te diffuus en te ver weg van elkaar. Maar het kan ergens toch wel tot wat 
wrevel zorgen.  

 

Persoonlijk vind ik dit wel een vrij negatief standpunt tegenover vergrijzing en intergenerationele solidariteit. 
En ook als ik de visietekst lees van de Vlaamse Jeugdraad, rond bijvoorbeeld de schuldenlast, vind ik dit vrij 
negatief. Denk je dat dit een algemeen beeld is dat bij jongeren leeft, of is dit voornamelijk het standpunt van 
de Vlaamse Jeugdraad? 

We zijn natuurlijk de belangenbehartigers van kinderen en jongeren. De jongeren van vandaag zijn niet bezig 
met hun eigen pensioen, dat ligt te veraf om over na te denken. Er zijn er natuurlijk wel een paar mee bezig. 
Maar de meeste jongeren zijn vandaag de dag bezig met ‘ga ik werk kunnen vinden’, met problemen die zich 
situeren in de vrije tijd, en dergelijke meer. Als je dan wat dieper gaat graven, dan zijn jongeren ook wel 
bezorgd over hoe lang ze zullen moeten werken, denken ze na of ze nu al moeten beginnen met hun 
pensioen op te bouwen, zeker degene die begonnen zijn met werken. Die krijgen soms een bankier over de 
vloer, die dan begint over pensioensparen. En dan beginnen ze te denken natuurlijk. Die bankier schetst 
natuurlijk een beeld dat er geen geld zal zijn om de pensioenen te betalen tegen ze oud zijn, en dat ze dus nu 
al moeten beginnen sparen. Een soort van pot aanleggen, als je later nog comfortabel zal willen leven. Dan 
beginnen jongeren zich vragen te stellen of dit echt wel zo is, of ze zo een pot moeten aanleggen, en hoe 
groot die moet zijn. In de eerste plaats zijn ze er niet zo zeer mee bezig, maar eens ze er mee geconfronteerd 
worden, beginnen ze zich wel vragen te stellen. Om terug te komen op het negatieve verhaal. De Vlaamse 
Jeugdraad vindt dat we van dit verhaal over intergenerationele solidariteit een positief verhaal moeten maken, 
juist omdat er daar een potentieel conflict zit tussen de generaties. We moeten dus meer inzetten op contact, 
ontmoetingen, intergenerationele ontmoeting. Zo krijgen jongeren niet het beeld over ouderen als mensen die 
alles meegraaien wat ze kunnen en hun zelf als degene die overblijven met de ‘peanuts’. Ik denk dat dit de 
reden is om intergenerationeel te gaan ontmoeten.  
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In dit onderzoek maken we een duidelijk onderscheid tussen de positie van jongeren en de status van 
jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. De status is de waardering die de jongeren krijgen, 
samenhangend met de positie die ze innemen in een vergrijsde en ontgroende samenleving. Welke status 
hebben jongeren nu volgens u in de samenleving? 

Jongeren worden op twee manieren bekeken. In de media, bijvoorbeeld de reclame, zijn het voor 80% jonge 
mensen die er in voorkomen, met een strak lichaam. Dat is het ideaalbeeld, denk ik, dat mensen hebben van 
jongeren. Ze worden gezien als mensen die nog veel kunnen, die een leven voor zich hebben. Die niet 
vermoeid zijn als ze de trap opgaan. Enerzijds hebben jongeren dus een hoge status, als ik het zo mag 
zeggen. Maar ik denk wel dat status eigenlijk niet gepaard gaat met leeftijd. Status gaat gepaard met de 
positie die je inneemt in de samenleving, zoals je zelf al zei. Maar jong zijn is, wat mij betreft geen positie, het 
is een levensfase. Net zoals oud zijn ook een levensfase is. Maar op zich wordt er door de maatschappij 
weinig status verleend aan het jong zijn op zich. Ik weet het niet, het is een beetje ambigu. Ik vind het moeilijk 
om op die vraag te antwoorden. Enerzijds worden jongeren positief bekeken, soms dan weer negatief, omdat 
ze negatief in het nieuws komen. Maar ik vraag me af of jongeren daardoor een zekere status krijgen.  

Aan jong zijn op zich wordt dus geen status verleend, volgens jou. En ook niet binnen het vergrijzings –en 
ontgroeningsverhaal, omdat jongeren toch een zekere… 

Meer exclusieve positie gaan innemen. 

Ja. 

Ja, hier zal misschien wel een evolutie plaatsvinden. Als jongeren, om het in economische termen te zeggen, 
een schaars goed gaan worden, dan zullen ze eerder positief bekeken worden. Langs de andere kant kan het 
ook zijn dat wat onbekend is, is onbemind. Als er minder jongeren zijn, wordt de groep electoraal misschien 
zelfs van minder belang, er gaat vanuit het beleid dan misschien minder aandacht gaan naar jongeren. In vele 
gevallen hebben ze zelfs nog geen stemrecht omdat ze nog geen 18 zijn. Als die groep tussen 18 en 35 dan 
ook nog eens gaat verminderen ten opzichte van andere generaties, dan zal er vanuit het beleid meer 
aandacht geschonken worden aan de oudere generaties. Het kan dus ook zijn dat het voor jongeren de 
negatieve richting zal uitgaan in de toekomst. Het is een beetje koffiedik kijken. En op de Vlaamse Jeugdraad 
hebben we natuurlijk geen glazen bol, maar net daarom is het interessant om de tendensen goed in het oog te 
houden en te kijken welke richting het juist uitgaat. Maar het is te moeilijk om daar nu uitspraken over te doen.  

Denk je dat er verschillen op te merken zullen zijn tussen verschillende groepen van jongeren (allochtonen, 
laagopgeleiden, …)? Gaat het misschien een positief verhaal worden voor een bepaalde groep jongeren en 
een negatief verhaal voor anderen? 

Ik denk dat het verhaal voor jongeren van allochtone afkomst positief zal zijn. Vlaanderen zal in de toekomst 
nog meer intercultureel worden, Vlaanderen zal nog gekleurder worden, en ze zullen dus ook meer en meer 
vertrouwd worden met jongeren met een allochtone afkomst. Dus ik denk, en dat hoop ik ook, dat die jongeren 
meer en meer kansen zullen krijgen. En dat die ook de positie zullen innemen waar ze recht op hebben. 
Gewoon een zelfde positie als andere jongeren in de samenleving. Wat de positie van jongeren met een 
bepaald onderwijsniveau betreft, dat weet ik niet. Er gaat nu nog veel aandacht naar kwetsbare jongeren 
algemeen. Dit is moeilijker te voorspellen. Vanuit de samenleving moet er alleszins een zekere wil blijven om 
er aandacht aan te besteden. Deze evolutie hebben we zelf in de hand. 

 

 



 

77 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

Over welke kwetsbare jongeren hebben we het hier dan, als we het niet hebben over allochtone jongeren of 
onderwijsniveau? 

Het zal dan gaan over jongeren die vroegtijdig de school verlaten, … Er zijn diverse categorieën van 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Maar toch vooral onderwijsniveau speelt hier, denk ik. 
Jongeren die daardoor in moeilijke arbeidssituaties terecht komen, of zelfs gewoon in werkloosheid vervallen. 
Er zijn nog categorieën die ik nu zeker vergeet. Jongeren van het platteland versus jongeren van de stad.  

Denkt u dat er een verschil op te merken is tussen jongeren van het platteland en van de stad in de 
vergrijzings –en ontgroeningscontext? 

Oei, dan zijn het al veel parameters die je gaat samennemen. Dat weet ik niet. Waarschijnlijk zullen ouderen 
in de stad wel een andere positie innemen dan ouderen op het platteland. Op het platteland is er nog een 
sterkere sociale cohesie, in een klein dorp, meer dan in een grote stad. In de stad zijn ouderen, denk ik, meer 
op zichzelf aangewezen. Op het platteland kent iedereen elkaar nog een beetje, en dat zorgt ook voor meer 
contact tussen de generaties.  

Dit onderzoek kadert binnen het ruimere thema ‘intergenerationele solidariteit’. We hebben het er daarjuist al 
eventjes over gehad. Wat betekent dit begrip ‘intergenerationele solidariteit’ nu juist voor jou? 

Er zitten twee woorden in, die allebei even belangrijk zijn. Intergenerationeel betekent tussen de generaties, 
en solidariteit wijst op contact, op ontmoeting, zorg, overdracht van kennis. Dat wijst eigenlijk op een 
wederzijdse relatie tussen de generaties. De solidariteit mag niet alleen van jongeren of van ouderen komen, 
het is een wisselwerking. Het kan niet de bedoeling zijn dat jongeren alleen maar gaan zorgen voor de 
ouderen, of dat ouderen alleen maar hun kennis zullen doorgeven aan jongeren, en voor de rest weer in hun 
rusthuis moeten kruipen. Er moet een ware dialoog tussen de generaties ontstaan, waar een zekere 
solidariteit uit voortkomt.  

Je zei ook dat intergenerationele solidariteit staat voor het ontmoeten tussen de generaties, maar jongeren die 
zorgen voor hun ouders hebben sowieso al veel contact gehad. 

Dit is zeker een deel van intergenerationele solidariteit. De ouderenraad zal het niet graag horen dat we altijd 
over zorg gaan spreken, dus die relatie moet je niet altijd zien als een zorgrelatie van kinderen naar hun 
ouders toe. In het geval van jongeren gaat het dan dikwijls van zorg naar hun grootouders toe, want vaak 
hebben ze ouders die zelf nog tot de actieve bevolking behoren. Maar je mag niet alleen op die zorgrelatie 
gaan focussen. Jongeren kunnen veel leren van hun grootvader. Ik heb het voordeel dat ik nog mijn vier 
grootouders heb. En als mijn grootvader begint te vertellen over de oorlog, of over wat die allemaal heeft 
meegemaakt, dan zitten we allemaal te luisteren. Dit is leuk en leerzaam. Het is niet altijd zo dat het de 
kinderen of kleinkinderen zijn die de ouders of grootouders gaan verzorgen. Dat contact kan vele vormen 
aannemen. En dat contact kan natuurlijk ook buiten de familie of het gezin plaatsvinden. Maar dit is wel 
moeilijker, denk ik. En onze maatschappij is daar nog niet op voorzien. Jeugdorganisaties gaan nu nog niet 
samenwerken met ouderenorganisaties. Ik denk dat dit spontaan moet groeien. Je kan dit als overheid wel 
gaan stimuleren, maar het kan niet de bedoeling zijn om jongeren te gaan verplichten een namiddag in de 
maand te gaan helpen in een rusthuis, of uitwisselingen te doen met een ouderenorganisatie. Maar buiten de 
familie of het gezin zal het een veel grotere uitdaging zijn om die ontmoeting te laten plaatsvinden.  
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Hoe denkt u dat jongeren staan tegenover ouderen in een vergrijsde en ontgroende samenleving?  

Ik denk dat jongeren weinig te maken krijgen met ouderen. Als ze het geluk hebben dat hun grootouders nog 
leven, dan zijn het vooral met hen dat ze de weinige momenten van contact met ouderen hebben. Voor de 
rest ontmoeten ze ouderen voornamelijk op publieke plaatsen, op de winkel of de trein. En waarschijnlijk 
verlopen die ontmoetingen niet altijd heel positief. Bijvoorbeeld op de trein zijn jongeren vaker actiever, maken 
meer lawaai, terwijl ouderen vooral hun krantje willen lezen en willen genieten van hun reis. Dus de 
ontmoetingen die buiten de familie plaatsvinden verlopen waarschijnlijk niet altijd even harmonieus. Daardoor 
ontstaat natuurlijk het beeld van ouderen als oude knarren die zagen en niet tegen een beetje lawaai kunnen.  

Je denkt dus dat jongeren eerder negatief staan tegenover ouderen? 

Waarschijnlijk wel. Ik denk dat jongeren niet altijd een positief beeld hebben over ouderen. Maar dit komt 
omdat de ontmoetingen die ze hebben vaak in een sfeer baden van conflict en niet harmonieus samenleven. 
Want waar ontmoeten ze elkaar, bijvoorbeeld ’s morgens na het fuiven. Jongeren komen buiten en maken wat 
lawaai, terwijl ouderen juist buitenkomen. Dit is geen ideale situatie voor ontmoeting, om hier een positief 
beeld uit te halen. Hetzelfde geldt voor ouderen en jongeren op de trein. Ik denk dat we situaties moeten 
creëren waarbij er een harmonieus samenleven kan zijn tussen de ouderen en jongeren. Op die manier kan je 
wel een invloed hebben op het beeld dat jongeren hebben tegenover ouderen, en omgekeerd.  

En het beeld van jongeren op het vergrijzingsverhaal en ouderen? 

Jongeren zijn natuurlijk vaker bezig met hun eigen verhaal. Mensen zijn bezig met wat het dichtste bij hen 
staat. Jongeren zijn voornamelijk bezig met hun vrije tijd, met naar school gaan of gaan werken. Een 
vergrijzende samenleving ligt nogal veraf. Jongeren zijn er in mindere mate mee bezig, toch zeker in de eerste 
plaats. Ik kan me voorstellen dat jongeren daar niet altijd een even uitgesproken mening over hebben.  

Hoe zien jongeren hun rol in die vergrijsde en ontgroende samenleving? 

Als je het vergrijzingsvraagstuk ter sprake brengt, dan zien jongeren hun positie daarin als één van de 
toekomstige motoren van de economie. Een vergrijzende samenleving betekent een samenleving die meer 
gaat kosten, en dit betekent dat er meer lasten zullen afgewenteld worden op de actieve bevolking. En de 
jongeren van vandaag zijn de actieve bevolking van morgen, en ze zijn natuurlijk bang dat ze meer gaan 
moeten werken, langer gaan moeten werken, langere weken gaan moeten draaien, en dergelijke meer. Hun 
sociaal-economische positie komt onder druk te staan, door die vergrijzing.  

 

En meer op vlak van gezondheidszorg, hoe zien ze hun rol daar? 

Je kunt natuurlijk niet verwachten van de toekomstige actieve bevolking, of van de huidige actieve bevolking 
eigenlijk al voor een stuk, dat ze en meer gaan werken én meer gaan zorgen. Dus ook nog eens de extra 
lasten van de zorg mee gaan opnemen. Ik denk dat het een verhaal zal zijn van ofwel meer werken en op die 
manier meer geld genereren voor de zorg te professionaliseren. Ofwel ga je iets minder werken en meer 
inzetten op de zorg en dan wordt het voor een groot stuk mantelzorg en minder professionalisering. Maar ik 
denk dat het eerder het eerste zal worden, meer gaan werken en dat er veel meer banen zullen vrijkomen in 
de zorgsector. Waar natuurlijk ook jongeren in zullen terecht komen. 
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Denkt u dat jongeren in de toekomst bereid zullen zijn die rol op zich te nemen? Om meer te gaan werken, of 
meer te zorgen. Of op andere gebieden, want er zijn nog andere aspecten van intergenerationele solidariteit 
naast zorg en economie. 

Ik denk dat jongeren beseffen dat ze voor een stuk langer gaan moeten werken, het zit in hun achterhoofd. Ze 
hebben zich neergelegd bij dit ‘fait accompli’. Maar vanuit het beleid moet dan gezocht worden naar andere 
manieren om de loopbaan, de carrière, te organiseren. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met een soort van 
krediet in de loopbaan, waarbij vooropgesteld wordt dat je 40 jaar gewerkt moet hebben in heel de loopbaan. 
Je kunt dat krediet dan opbouwen en flexibeler met die loopbaan omgaan. Als je vroeg begint te werken, aan 
je 18de bijvoorbeeld, dan kan je vroeger stoppen of rustpauzes inbouwen in de loopbaan. Dit kan zorgen voor 
een duidelijker beeld van jongeren op hun carrière en een draaglijker carrière. Als ze zelf kunnen kiezen voor 
een rustpauze van een jaar of twee, als een moment op zich te herbronnen, en dan weer volle bak er tegen 
aan gaan.  

Die maatregel houdt natuurlijk al meteen verschillen tussen jongeren in. Want een jongere die op zijn 
achttiende is beginnen werken, heeft niet verder gestudeerd, en is sowieso al lager geschoold. Want een 
jongere die verder studeert en dan eventueel nog iets extra bijstudeert, die kan niet beginnen werken op zijn 
achttiende. En die is met die maatregel dus al meteen gezien. 

Dit sluit aan bij het besef dat jongeren langer zullen moeten werken. Ergens is het niet meer dan eerlijk dat 
mensen even lang bijdragen aan de maatschappij en belastingsgeld betalen. Jongeren die 18 zijn en gaan 
werken, beginnen op die moment al te renderen voor de samenleving. Maar jongeren die verder studeren 
blijven op die moment nog kosten voor de maatschappij. Dus lijkt het me niet meer dan logisch dat er een 
soort van loopbaanregeling wordt uitgewerkt waarbij iedereen even lang moet werken. Eventuele 
uitzonderingen voor fysiek zwaar werk. Dit zijn oplossingen waar we naar toe gaan.  

We hebben het al veel gehad over het economische en de zorg, zie je nog op andere vlakken een rol voor 
jongeren naar de vergrijzing toe? 

Er zijn zeker nog andere vormen van contact, zorg is er maar één van. Wonen bijvoorbeeld, zoals 
kangoeroewonen. In het kader van wonen kan je ook naar ruimtelijke ordening kijken. Vaak is het zo dat 
serviceflats naast een rusthuis worden gezet, en dan krijg je een wijk met alleen maar ouderen. Ik denk dat dit 
niet ideaal is. Zeker niet om de ontmoeting tussen generaties te bevorderen. Ik denk dat je eerder moet gaan 
naar serviceflats op de benedenverdieping van een studentenkot. Ik zeg maar iets. Ik heb er nog niet echt 
over nagedacht. Maar ik denk dat de studenten dan sowieso wel al meer contact gaan hebben met de 
ouderen. Je moet er dan natuurlijk wel voor zorgen dat het geen conflictueuze relatie wordt en dat die twee 
bevolkingsgroepen harmonieus kunnen samenleven. Ouderen in de wijk moeten worden vermengd met 
gezinnen met jonge kinderen. En je moet niet de ouderen in een getto steken en de jongeren in een 
studentenwijk, of in een wijk waar alleen jonge gezinnen gaan wonen. Want dat is nu nog vaak de realiteit. Als 
er nieuwe verkaveling is, waar nieuwe huizen worden gebouwd, dan zijn het vooral jonge mensen die er gaan 
wonen. Vaak zitten er dan wel een aantal sociale woningen tussen, om die sociale mix te garanderen, maar 
een belangrijke volgende stap is er voor zorgen dat er een intergenerationele mix in de wijk gaat komen. Dat 
jongeren en ouderen door elkaar gaan wonen.  

En nog andere aspecten? 

Wonen is een belangrijk aspect waarop je ontmoeting kunt realiseren, maar er zijn er natuurlijk nog andere. 
Mobiliteit is daar één van. Jongeren en ouderen hangen vaak af van het openbaar vervoer. Dus daar is er al 
een spontane ontmoeting tussen die generaties. Ik denk dat je hier ook nog wel eens bewust kunt gaan 
nadenken vanuit het beleid, hoe kunnen we die twee groepen in het openbaar vervoer meer gaan 
samenbrengen. Er zijn ongetwijfeld nog andere aspecten waarin intergenerationele solidariteit aan bod komt, 
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ik vergeet er waarschijnlijk nog veel. Ik heb er wel al een heel aantal opgenoemd: mobiliteit, zorg, werk 
wonen. Vrije tijd is natuurlijk ook een levensdomein waarbij jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten. 
En waarbij je meer in de ongedwongen sfeer zit, waarbij organisaties elkaar kunnen ontmoeten en waarbij je 
intergenerationeel kunt gaan werken.  

Denkt u dat jongeren zitten te wachten op zulke ontmoetingen? Staan ze daar voor open? 

Ik denk dat het twee diverse zaken zijn. Jongeren zitten niet te wachten op intergenerationele ontmoetingen, 
maar ze staan er wel voor open. Jongeren hebben niet per definitie een negatief beeld van ouderen en ze zijn 
zeker bereid om met ouderen in contact te treden. Ik denk niet dat als je een gemixte wijk hebt met ouderen 
en jongeren, dat jongeren dan zullen zeggen dat ze niet in deze wijk willen wonen. Ik denk dat het voor 
jongeren eerder belangrijk is of ze het kunnen betalen, is er speelruimte voor de kinderen en als ze toevallig 
ouderen als buur hebben zullen ze met die ouderen in contact treden. En alles zal er dan vanaf hangen of het 
klikt tussen die ouderen en jongeren. Maar dit is natuurlijk iets interpersoonlijks dan iets intergenerationeels.  

Het ontmoeten zal dus meer spontaan intergenerationele solidariteit met zich meebrengen. 

Dat denk ik wel ja. Als jongeren diverse ouderen ontmoeten in hun omgeving, zullen ze sneller denken dat 
ouderen niet die leeftijdsgroep van zagende oude knarren, die het eigenlijk wel goed stellen en die alleen hun 
pensioen willen opstrijken en voor de rest op cruise gaan naar de Nijl. Ik denk dat ontmoeting zorgt voor een 
genuanceerder beeld van de andere leeftijdsgroep.  

Wat is uw mening tgo meer sociale controle of sociale verplichting mbt intergenerationele solidariteit. 
Bijvoorbeeld de onderhoudsplicht, die zegt dat jongeren moeten betalen voor hun ouders in het rusthuis, of 
het generatiepact dat wordt opgelegd aan jongeren?  

Om op het generatiepact verder te gaan. Dit is beslist op het federale niveau, zonder dat daar ooit de jongeren 
zijn bij betrokken. Ook de Vlaamse, Franse of Duitse Jeugdraad zijn daar niet over bevraagd, en we zijn daar 
dus niet over te spreken. We zijn van oordeel dat als er iets gebeurd dat het belang van kinderen en jongeren 
raakt, eender op welk niveau, dan moeten kinderen en jongeren daarbij betrokken worden. En dat is bij het 
generatiepact niet gebeurd. Het andere voorbeeld is natuurlijk niet alleen voor jongeren van  toepassing, dat 
geldt meer voor mensen van wie hun ouders in het rusthuis zitten. Maar we zijn dus altijd van oordeel dat 
vanaf er beleidsmaatregelen worden genomen, die het belang van kinderen, jongeren en hun organisaties 
raakt, dat die dan ook betrokken moeten worden. De Vlaamse Jeugdraad is er dus ook een belangrijke 
partner in. 

Maar vindt u sociale verplichting een mogelijke oplossing voor intergenerationele solidariteit te behouden of 
eventueel op gang te brengen? 

Eigenlijk niet. We willen betrokken worden, en vanaf het moment we betrokken worden, als we inspraak 
hebben, dan betekend dit dat er geen sprake kan zijn van sociale verplichting. Inspraak is natuurlijk nog iets 
anders dan zelf mee aan tafel zitten om te beslissen. Maar we zijn van oordeel dat het beleid onze adviezen 
moet opvolgen, en we zijn dus niet gewonnen voor het idee dat intergenerationele solidariteit van bovenuit 
moet opgelegd worden. Ook om de simpele reden dat dit bij jongeren niet werkt. Bij ouderen waarschijnlijk 
ook niet, maar bij jongeren zeker niet. Als je ze tot iets wil bewegen, dan moet je ze mee op de kar trekken, en 
overtuigen van de waarde van de beslissing. We zijn dus zeker gekant tegen een verplichting van 
maatregelen naar jongeren toe.  
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Hoe kan je jongeren dan wel warm maken voor intergenerationele solidariteit, los van het ontmoeten? 

In de eerste plaats door ze als volwaardige partner mee in het debat van het vergrijzingsverhaal te plaatsen. 
De situatie duidelijk uitleggen aan jongeren. Jongeren beseffen nu ook al dat er vanalles gaande is, en dat ze 
langer zullen moeten werken. Het is niet dat ze totaal niet bereid zijn om flexibel te zijn naar die vergrijzende 
samenleving toe. Ik hou een warm pleidooi om die jongeren mee te betrekken in heel het verhaal. De beste 
manier is om jongeren te overtuigen van de noodzaak van iets. 

En hoe kan je die jongeren dan mee betrekken? 

 Er zijn veel structuren om jongeren te betrekken. Er is de Vlaamse Jeugdraad, er zijn veel lokale jeugdraden, 
er zijn jeugdorganisaties. Als overheid kan je ook zelf projecten opstarten, waarbij je jongeren gaat betrekken 
bij het beleid.  

Onze video bijvoorbeeld. Je zei daarjuist dat je de jongeren mee in het beleid moet betrekken. Heb je zelf nog 
beleidsaanbevelingen die je zou doen mbt tot vergrijzing, ontgroening en intergenerationele solidariteit? 

We gaan een advies schrijven met de Vlaamse Jeugdraad, en daar gaan er veel instaan. We hebben in het 
verleden ook al veel gedaan met de Vlaamse Jeugdraad, waar we jongeren en ouderen hebben 
samengebracht en samen hebben laten denken over hoe het nu verder moet met wonen, met mobiliteit, met 
werken en dergelijke meer. Daar zijn een heel aantal beleidsaanbevelingen uit voort gekomen, die we zeker 
gaan meenemen in het advies. Begin mei moet dit afgerond worden. Maar nu heb ik er te weinig zicht op om 
beleidsaanbevelingen te geven. Naar arbeid toe moeten er een aantal stevige beleidsaanbevelingen gegeven 
worden. Maar ik wil het zeker wel eens doorgeven.  

Dat zou goed zijn. We hadden er net over om jongeren mee op de kar van de intergenerationele solidariteit te 
trekken. Het komt ook meer en meer in de belangstelling, met op 29 april bijvoorbeeld de Europese dag van 
de intergenerationele solidariteit, dragen die (kleine) intergenerationele projecten iets bij aan heel het debat 
rond intergenerationele solidariteit? 

Ik denk het wel. Ik denk dat die projecten wel iets doen, maar dat je het structureel moet aanpakken. Ik denk 
dat je de samenleving moet richten op intergenerationele ontmoeting, intergenerationele solidariteit. Het gaat 
dan over ontmoeting op het openbaar vervoer, integreren van intergenerationele solidariteit in de ruimtelijke 
ordening, waardoor je gemixte intergenerationele wijken krijgt. Ik verwacht veel van structurele ingrepen, meer 
dan van kleine projecten waarbij jongeren en ouderen samen worden gebracht. Dit neemt niet weg dat die 
projecten ook wel moeten gebeuren, in de vrijetijdssfeer, op de werkvloer, waarbij jonger en ouderen elkaar 
ontmoeten. Het gaat hier dan wel over gedwongen, niet spontante ontmoeting. Ik geloof veel meer in 
ongedwongen, spontane ontmoetingen, waar jongeren en ouderen op dezelfde plaatsen worden gebracht 
door structurele maatregelen, op de werkvloer, bij mobiliteit, ruimtelijke ordening, vrije tijd, enzovoort. En dat 
het gewoon een leuke ervaring is. Ouderen die blij worden bij het zien van spelende kinderen, jongeren die 
iets bijleren door de verhalen van oudere mensen. Dat zijn zaken waar ik veel meer van verwacht. 

Tot slot zouden we nog een aantal stellingen willen voorleggen. Gewoon zeggen of je het er mee eens bent of 
niet, en waarom. Ten eerste: ‘stel dat de technologie nog verder toeneemt, dan zullen de mensen liever door 
een robot verzorgd worden.’ 

Dat denk ik niet. Ik denk dat er in de toekomst nog altijd nood zal zijn aan menselijk contact, en dat je dit nooit 
kan wegnemen door vervangen door machines en robots. 
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En slechts ten dele. Stel dat de robot het deel van de verzorging op zich neemt, en de kinderen hebben tijd 
om langs te komen en een babbeltje te slaan en echt te luisteren ipv meteen te moeten beginnen wassen en 
kuisen en dergelijke. 

Als die zorg voor een stuk kan overgenomen worden door de technologie, dan zal dit wel gebeuren. Maar of 
het menselijke contact nu gebeurt tijdens het zorgen of op een andere manier, belangrijk is dat het contact er 
is. Ouderen hebben evenveel nood aan menselijk contact dan jongeren. Ik denk dat dit voor veel ouderen nu 
gebeurt dmv zorg, en als je dit gaat wegnemen dan moet het vervangen worden door iets anders. En 
natuurlijk hebben ouderen liever ongedwongen contacten, en zorgen ze liever voor zichzelf en zijn ze 
onafhankelijk en kunnen ze hun contacten toespitsen op het ongedwongen contact, los van de zorg. Dus als 
dat kan, ja graag. 

Ten tweede: ‘het is de keuze van de jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving. Ouderen 
die niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, moeten hun plan dan maar trekken.’ 

Dat is een moeilijke. Ik denk wel dat het de keuze van jongeren is of ze zich inzetten voor ouderen. Door 
intergenerationele ontmoeting kan er wel  een sfeer gecreëerd worden waardoor het evidenter of logischer 
wordt dat je je daar voor inzet.  

Maar stel nu dat er een oudere is die echt niet voor zichzelf kan zorgen, en de jongere kiest ervoor er niet voor 
te zorgen, dan heeft die jongere het recht om hiervoor te kiezen? 

Ja, hoe hard het ook klinkt. Er moet wel voor die oudere gezorgd worden, maar misschien kiest de jongere er 
dan voor te werken en op die manier komt er meer mogelijkheden of geld vrij voor de professionele 
zorgverlening. Dit is logischer. 

Leeftijd is een discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit enzovoort. 

Dit is al lang zo. Leeftijd speelt zeker bij het ontmoeten en gedrag van mensen. 

In welke richting gaat die discriminatie dan? 

In alle richtingen. Jongeren hebben niet altijd een positief imago, maar hetzelfde geldt voor ouderen. Het is 
iets van alle leeftijden. 

Ok. Ik heb geen vragen meer. Bedankt! 

 

Vragen Gustaaf: 

Als ik je antwoorden zou voorleggen aan ouderen, bijvoorbeeld rond het huis, dan zeggen ouderen dat 
jongeren alles in een keer willen en dat ze er zelf een heel leven voor hebben moeten werken, voor een huis 
en een auto en jongeren willen dit allemaal in een korte periode. 

Dat denk ik niet. Ik denk dat jongeren bereid zijn leningen aan te gaan van 20 tot 30 jaar, dus willen ze zeker 
niet alles tegelijkertijd en ineens. Ze zijn ook bereid hiervoor af te betalen. Jongeren willen zeker niet alles 
tegelijk. Ze verwachten zeker niet dat het huis dan ook ineens helemaal betaald is. 

Maar ouderen zeggen dan: ze willen een huis, ze willen op reis gaan, ze willen een auto, een computer, een 
kleurentelevisie.  
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Jongeren willen dit inderdaad allemaal. Maar voor ouderen die nu leven is dit niet anders, ouderen willen ook 
op reis gaan, willen ook een computer, van hun vrije tijd genieten. Het is niet meer dan normaal dat de 
mensen volop willen genieten van de dingen die de huidige maatschappij geeft.  

Als ik je antwoorden voorleg over de allochtone jongeren en de zorg aan allochtone jongeren die ik goed ken, 
dan zeggen ze dat dit een heel geromantiseerd beeld is. Ze hebben er last van die ouders of grootouders die 
in huis wonen, en ook meer en meer allochtone jongeren steken hun (groot-) ouders in het rusthuis. Maar 
vooral de conflicten die er in die gezinnen zijn, zijn niet zo positief. 

Dat verbaast me totaal niet, dat allochtone gezinnen dezelfde trend opgaan dan autochtone gezinnen. Dat lijkt 
me logisch. En ik heb ook gezegd dat er nog onderzoek naar gedaan wordt, naar het verschil tussen 
allochtone en autochtone gezinnen. En naar allochtone jongeren en hun visie op intergenerationele 
solidariteit. Ik denk wel dat de breuklijn eerder zal liggen tussen de generaties dan tussen de jongeren 
onderling. Onderzoek moet dit uitwijzen. 

Dan over het pensioen. Jij zegt ‘de mensen hebben het gekregen’. Ik hoor al de vakbondsmensen al zeggen 
‘we hebben er voor gevochten, de jeugd moet er nu ook voor vechten’. 

Dat klopt dat de vakbond er voor gevochten heeft. Maar de vakbond is ook goed in het verdedigen van hun 
verworvenheden, en de vakbond heeft daar nu een belangrijke rol. De vakbond kan evengoed werken voor 
mensen die 30 of 40 jaar geleden begonnen werken, als voor mensen die vandaag beginnen werken. In dit 
opzicht verandert de taak van de vakbonden niet, en moeten ze de belangen van de werknemers van 
vandaag blijven verdedigen en blijven vechten voor een aantal verworvenheden. Ik ben er gerust in dat de 
jongeren mee op de barricaden zullen staan. 

Ouderen moeten meer voor ouderen zorgen. 

Absoluut. Ouderen zeiden tijdens onze ontmoetingen die we organiseerden met de Vlaamse Jeugdraad, dat 
ouderen een heel heterogene groep zijn. Er zijn ouderen die 60 à 70 jaar zijn, die nog veel mogelijkheden 
hebben en die aan veel activiteiten deelnemen. Ze zorgen ook nog voor de kleinkinderen, gaan op reis. Deze 
ouderen geven een totaal ander beeld dan de zorgbehoevende ouderen, de 80+. Die zitten in een heel 
andere positie. Als we het hebben over intergenerationele solidariteit gaat die niet alleen over jongeren naar 
ouderen die zorgbehoevend zijn, maar ook tussen de generaties zijn er grote verschillen. 

Sommige ouderen hebben angst van de jeugd. Kan je daar inkomen? 

Ik denk zeker dat dit zo is. Ouderen zijn bang van bepaalde jongeren. Ouderen zijn niet bang van hun 
kleinkinderen, maar wel van het onbekende. Bij fuiven zijn ze wel bang om te zeggen dat het wat stiller moet. 
Maar ik zou dit zeker niet als een houding tegenover een leeftijdsgroep omschrijven. 

Deze zomer zijn er problemen geweest met speelpleinen, waar omwonenden op reageerden dat er teveel 
lawaai zou zijn. Kan je begrijpen dat er sommige mensen genoeg hebben van het lawaai van jongeren? 

In dit geval kan ik het niet zo goed begrijpen, aangezien het hier gaat om kinderen die op een speelplein 
spelen in de buurt. En die maken natuurlijk lawaai, als een kind dat niet meer mag doen. Dan leven we in een 
samenleving waar niemand van de Vlaamse Jeugdraad, ik persoonlijk toch zeker niet, nog in wil leven. 
Kinderen moeten overdag vrijuit kunnen spelen in een pleintje in de buurt. Onze tolerantiegrens moet hier 
zeker omhoog. Ik denk dat het trouwens zeker niet alleen senioren waren die hier op reageerden. Het waren 
gewoon omwonenden.  
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Wat zeg je van hun argumenten dat het vooral de extra geluiden zijn, niet alleen het spelen, maar de auto’s en 
brommers van de mensen die de kinderen afzetten, enzovoort. 

Dan moeten er ook geen auto’s meer op straat rijden. Ik vind het een beetje selectieve verontwaardiging. 

Een laatste. Je had het daarjuist over jongeren die vanaf hun 18 jaar gaan werken, in feite economisch 
bijdragen en een student die nog kan profiteren van de maatschappij. Maar wat zijn we in een maatschappij 
zonder studenten, is dit ook niet investeren? 

Ik ben een van de laatste om te zeggen dat we niet moeten investeren in studenten, we moeten naar een 
kennismaatschappij. Maar ik denk dat het niet meer dan logisch is dat je ook niet meer arbeidsinspanning 
verwacht van mensen die al op hun 18 gaan werken dan van mensen die nog de kans hebben gekregen om 
eerst te studeren. De mensen die gestudeerd hebben doen ook een minder lastige, interessantere baan later. 
We moeten komen tot een arbeidsloopbaan, waarbij mensen evenlang bijdragen aan de maatschappij. 

Maar dan zie je studeren niet als bijdragen aan de maatschappij. 

We hebben het hier over de vergrijzing en betaalbaarheid van het systeem, en vanuit dat oogpunt is studeren 
een kost. 

Op lange termijn misschien niet. 

Op lange termijn misschien inderdaad niet.  

Wordt studeren niet teveel gezien als een extra kans, maar niet als een zware arbeid voor degene die het 
doet? Je kan ook zeggen dat jongeren die gaan werken op hun achttien zich hebben onttrokken aan de zware 
arbeid van studeren. 

Of hadden misschien de mogelijkheid niet. 

Ik denk niet dat jongeren die beslissen op hun 18 gaan werken meer moeten bijdragen dan jongeren die 
verder studeren. Dit is geen officieel standpunt van de Vlaamse Jeugdraad. Maar de investering die je doet in 
studeren staat los van wat de normale mens bijdraagt aan de maatschappij. En het is dus logisch dat je een 
gelijke bijdrage verwacht van iedereen, van de actieve bevolking, ongeacht opleidingsniveau. 

Pensioen wordt vaak gezien als een soort ‘profitariaat’, terwijl veel mensen liever niet op pensioen zouden 
gaan.  

Nogmaals een persoonlijk standpunt dan, ik denk dat ouderen de kans moeten krijgen als ze zich fysiek nog 
goed voelen, om door te werken. Voor mij geen probleem. 

Stelen ze dan geen arbeidsplaatsen van de jongeren? 

Absoluut niet. Dit is lang de gangbare opvatting geweest, dat ouderen die langer blijven werken de plaatsen 
innemen van jongeren. Maar ik denk dat er daar juist meer arbeidsplaatsen kunnen gecreëerd worden. Het is 
geen ‘zero-sum’game, dat hoe langer een oudere werkt hoe moeilijker het voor de jongere wordt om een 
arbeidsplaats te vinden. Dit geloof ik niet. 

Denk je dat het feit dat er meer ouderen dan jongeren zullen zijn, dat er ook op seksueel gebied, op affectief 
gebied, een toenadering kan komen? Dat de leeftijdsgrenzen zullen vervagen op vlak van relaties? 
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Als er meer contact is zullen er waarschijnlijk ook wel meer gevoelens gecreëerd worden tussen de 
generaties. Maar ik denk wel dat jongeren grotendeels wel nog binnen hun eigen leeftijdscategorie naar 
seksualiteit zullen zoeken.  
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4.2 Interview ABVV, Mil Kooyman 
 
 
 
 

 
 

Interviews Intergenerationele Solidariteit   
Interview Mil Kooyman – ABVV  
Vrijdag 6 februari 2009  

 
U was algemeen gewestelijk secretaris van ABVV Oost-Vlaanderen. Hoe vulde u deze taak juist in? 
 
Als secretaris van een afdeling van de vakbond die interprofessioneel is, ik was dus geen secretaris van een 
sector, ik had geen bedrijfs- of vakbondswerking, heb ik dit op drie manieren aangepakt. Enerzijds heb ik 
geprobeerd om een goede werkgever te zijn, met aandacht voor de mensen. Als vakbond moet je zelf het 
goede voorbeeld stellen wat personeelsbeleid betreft. Dus daar heb ik veel aandacht aan besteed en energie 
in gestopt. We waren ten slotte een KMO met 125 personeelsleden, dit is toch niet klein. Ten tweede  heb ik 
me altijd de woordvoerder of de spreekbuis van de militanten gevoeld. Ik heb altijd heel dicht bij onze 
militanten gestaan en standpunten naar buiten gebracht die door hen aangehaald werden en door hen 
gedragen werden. Mijn derde invulling, en daar was ik binnen de vakbond soms ook wel controversieel in, 
was dat ik koos voor een brede vakbond. Ik wou dat de vakbond meer was dan alleen de belangenverdediger 
van degene die werkt en wie niet werkt, maar ook brede maatschappelijke thema’s zou bespelen, zoals 
milieu, ruimtelijke ordening, armoede, asielzoekers, enzovoort. Daar heb ik ook wel heel veel aandacht voor 
gehad. 
 
U zegt dat uw ideeën over een brede vakbond controversieel waren, waren de anderen hier niet voor te 
vinden? 
 
Om het heel kort door de bocht uit te drukken, vakbondssecretarissen bestendigen die voor sectoren en 
bedrijven werken hebben vaak nogal de kortzichtige opvatting dat ze alleen voor de belangen van de 
werkenden moeten opkomen, en vergeten daarbij de belangen van de niet-werkenden of van de niet-actieven. 
Als gewestelijk secretaris, en met mij veel van mijn collega’s beseffen we dat die niet-actieven vaak een even 
belangrijke groep zijn dan de actieven. In ons gewest maakte deze groep ongeveer 40% uit van onze leden. 
Maar ik wou nog een stapje verder gaan, en dan bots je wel op mensen die vinden dat dit geen taak is van de 
vakbond. Ze vinden dat ze wel een belangrijke partner in het middenveld zijn, maar dat we ons daarom nog 
niet met allerlei brede maatschappelijke thema’s moeten bezig houden. Terwijl ik wel vond, omdat we dan 
toch die plaats opeisen in het middenveld, dat we die thema’s ook tot de onze moesten maken en dat we daar 
uiteraard een eigen invulling aan moesten geven vanuit onze kernopdracht die wel rond werk en werkloosheid 
en sociale zekerheid draait.  
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Eén van deze thema’s was ongetwijfeld ook vergrijzing en ontgroening. We weten allemaal dat onze 
samenleving vergrijst en ontgroent. Ondanks de recent gestegen geboorteaantallen, verwachten we zelfs nog 
een verdere vergrijzing en ontgroening de komende jaren.  
Als u het begrip jongeren hoort, waar denkt u dan aan? Wat verstaat u onder het begrip jongeren? 
 
Allereerst denk ik aan leeftijd als ik jongeren moet definiëren. Doorgaans, ook in de vakbond, worden jonge 
mensen tot 30 jaar beschouwd als jongeren. Maar dit is voor mij niet het belangrijkste criterium om mensen 
als jongeren te bestempelen. Als ik vandaag aan jongeren denk, dan denk ik aan een generatie die vooral 
getypeerd wordt door onzekerheid, veel groter dan vroeger. Een flexibeler invullen van hun leven, vooral van 
hun werk. De tijden zijn voorbij dat iemand op zijn 20ste in een bedrijf begon en er op zijn 65ste met pensioen 
ging. Wat me heel sterk opvalt bij jongeren van deze generatie is het probleem van het kiezen. Ik denk dat ze 
zo een groot aanbod aan keuzes hebben in de maatschappij dat  ze veel problemen hebben met kiezen. Ik 
denk dat het voor sommige jongeren bijna een dagdagelijkse bezigheid is om te beslissen wat ze nu gaan 
kiezen. En dan heb ik het niet alleen over hun arbeidssituatie, maar ook over hun vrije tijd, over heel hun 
persoonlijk leven. 
 
En vergrijzing en ontgroening, wat betekenen deze begrippen voor u? 
 
Mijn eerste associatie met vergrijzing en ontgroening, en dat zal u niet verbazen als vakbondsmens, is sociale 
zekerheid. Ons sociale zekerheidssysteem is gebaseerd op solidariteit. We hebben geen systeem van 
kapitalisatie, zoals in Nederland, waar iedereen zijn eigen pensioen bijeen spaart en als hij ooit op pensioen 
gaat dat geld opvraagt aan de sociale zekerheid.  We hebben een systeem waarbij iedereen een bijdrage 
levert, op basis van het loon, in een vorm van solidariteit. De actieven van vandaag betalen dus de sociale 
uitkeringen van de niet-actieven van vandaag. En dan is het heel belangrijk als je de sociale zekerheid bekijkt, 
dan staat er vandaag tegenover elke niet-actieve gepensioneerde twee actieven, vooral jongeren, die aan het 
werk zijn. Met de toenemende vergrijzing zal het zo zijn dat we binnen een tiental jaren in een situatie zullen 
zitten dat er voor elke niet-actieve gepensioneerde slechts één actieve zal staan. Dan zal het cruciaal zijn dat 
die generatie nog de solidariteit zal opbrengen om het sociale zekerheidssysteem in stand te houden. Dat is 
het eerste waar ik aan denk. Natuurlijk zijn er nog andere vormen. Ook op de bedrijfsvloer merk je die 
spanning. Dat heeft ook te maken met de manier waarop het werk georganiseerd is. Heel veel bedrijven 
werken in ploegen, nachtwerk, aan de band. Daar merk je wel vaak spanningen tussen de jongere en de 
oudere generatie, vooral als het erop aankomt niet mee te kunnen met het ritme, de stress niet meer aan te 
kunnen, en zo verder.  
 
Dat ouderen niet meekunnen met het ritme van de jongeren? 
 
Sommige bedrijven hebben daar goede oplossingen voor gevonden, en je kunt dit ook oplossen door de 
arbeidsorganisatie te wijzigen. Ik denk nu aan de auto-industrie waarbij een auto aan de band een weg aflegt 
en waarbij je voortdurend aan de auto moet sleutelen, is het logisch dat jongeren daar een stuk sneller in zijn. 
Als je loon dan berekend wordt op basis van je prestaties, zoveel auto’s moeten er van de band rollen, dan 
volgen er spanningen tussen de jongeren en de ouderen die niet meer meekunnen.  
In andere sectoren speelt dit ook. Een van de grootste problemen op de arbeidsvloer vandaag de dag is juist 
het arbeidsritme en de stress die zwaar begint door te wegen.  
 
En de betekenis van de toenemende vergrijzing en ontgroening voor het ABVV, verschilt dit van uw eigen 
mening of komt dit overeen? 
 
Voor een groot deel komt dit overeen. Maar het ABVV gaat dit wel bekijken voornamelijk op vlak van sociale 
zekerheid, arbeidsorganisatie, arbeidsmarkt, kansen om nog aan het werk te geraken. Voor mezelf trek ik dit 
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wel meer open en bekijk ik dit breder maatschappelijk. Ik kijk ook naar hoe het nu zit tussen de generaties in 
de samenleving, los van die typische vakbondsthema’s.  
 
Weer meer het controversiëlere element dat dan speelt. Welke invloed zal deze vergrijzing en ontgroening 
hebben, gebaseerd op uw vakbondservaring, volgens u? 
 
Ik zie spanningen komen wat de sociale zekerheid betreft. Als daar op termijn niets wordt ondernomen om die 
financiering beter te waarborgen, dan kan dit tot een clash leiden tussen de generaties en komt de 
financiering op de helling te staan. Want ofwel vind je de nodige middelen om alles nog uit te betalen, ofwel 
verminder je de uitkeringen en ofwel verhoog je de bijdragen. Er zijn geen 27 manieren om het stelsel staande 
te houden. Dus daar ben ik een beetje bang voor. Ik denk ook, als we niet aan ‘loopbaandenken’ gaan doen, 
dat er op andere momenten nog veel spanningen tussen de generaties zullen komen. Met dat 
loopbaandenken zijn we als vakbond veel mee bezig, en ik vind ook dat we er als vakbond te weinig eisen 
naar stellen tijdens onderhandelingen. Mensen zitten nu in een ongelooflijk samengedrukte loopbaan. Ze 
studeren iets langer dan vroeger, ze proberen na het diploma nog een bijkomend diploma te halen, dat is 
allemaal prachtig. Dan gaan ze aan het werken en krijgen ze een enorm samengedrukte loopbaan. Het helse 
ritme tussen de 20 en de 40 à 45. En dan zijn ze vaak al afgeschreven voor het productieproces. Maar in die 
jaren ertussen komt alles samen, een hoog ritme, veel stress. En dit is ook het moment dat de mensen hun 
persoonlijke leven uitbouwen, al dan niet een huis kopen/bouwen, kinderen, een relatie, dat is allemaal 
samengeperst. En dan krijg je een breuk, want vanaf 45 jaar behoor je al tot een oudere groep, die niet meer 
zo snel aan het werk geraken als ze hun baan verliezen en dan krijg je het kritieke punt waarop mensen 
zeggen dat ze eruit stappen, en op brugpensioen gaan, stelsels van vervroegd pensioen, en zo verder. 
Vroeger was natuurlijk de periode die na 45 jaar kwam een periode die niet meer zo lang duurde. Maar door 
dat de mensen langer leven, betere medische verzorging, begint er voor die mensen vaak nog een leven van 
minstens 25 jaar. En dit vormt natuurlijk een heel zware kost voor de samenleving. Een groot deel van de 
senioren heeft wel een behoorlijk inkomen. Ik stel dit ook vast in het ABVV en het is ook mede dankzij de 
acties van de vakbond. Je mag dit wel niet veralgemenen natuurlijk. Dit komt door verschillende systemen, 
niet alleen door het wettelijke pensioen, maar ook door bijkomende pensioenverzekering, door brugpensioen, 
door het fiscale systeem, door een aantal kortingen die je krijgt als senior. Er zijn natuurlijk mensen die het 
met minder moeten stellen, maar een groot deel heeft dus een goed inkomen en daardoor wordt deze groep 
natuurlijk ook maatschappelijk interessant. Vroeger dacht men dat die groep iets minder ging consumeren, 
maar ik merk ook in eigen rangen dat dit niet zo is. Een typisch voorbeeld is de seniorenwerking van de 
vakbond. Vroeger bestond die niet. Als je met pensioen ging, kon je nog wel lid worden, maar we hadden 
weinig te bieden. Als ik nu naar mijn eigen ervaring kijk in het gewest ABVV, dan hebben we de jongste tien 
jaren een volledige seniorenwerking uitgebouwd, die op twee assen werkt. Een vrije tijdas, we doen 
uitstappen, bezoeken musea, optredens. Maar zeer merkwaardig hebben we ook een syndicale as, want die 
groep begint ook belangen te hebben in de welvaartvastheid van de pensioenen, in de zorgverzekering. Die 
thema’s worden nu in de vakbond syndicaal door de seniorenvereniging opgenomen.  
 
Loopbaandenken, zegt u. Wat verstaat u hier juist onder? 
 
Het is altijd een controverse geweest in de vakbond, en zeker in het ABVV. Het ABVV heeft altijd gezegd dat 
de arbeidsorganisatie de verantwoordelijkheid van de werkgever is, en dat de vakbond daar moet afblijven. 
De werkgever heeft het kapitaal, hij organiseert zijn onderneming, die regelt het productieproces en de 
vakbond moeit zich daar niet mee. Ik vind dit eigenlijk verkeerd, want via arbeidsorganisatie kan je heel veel 
dingen die belang hebben voor de mensen regelen. Niet alleen het loon, maar ook arbeidstijd, combinatie 
werk en gezin, enzovoort. We gaan naar een veel soepelere arbeidsmarkt. Mensen gaan niet meer langdurig 
op dezelfde plaats werken, er zijn veel wisselende contracten. Mijn stelling is dat, als dit toch typerend wordt 
voor de arbeidsmarkt, we veel meer systemen moeten hebben om de aansluiting werk/gezin, persoonlijk 
leven, ontplooiing, periodes van leren, periodes van werken, periodes van weer aan het werk gaan en 
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periodes voor jezelf mogelijk te maken. Typerend voor de jongeren van vandaag is dat ze, naar mijn 
aanvoelen, andere opvattingen hebben over een aantal zaken als arbeidsethos, over omgaan met een aantal 
materiële dingen dan de vorige generatie. Dan denk ik, dat in plaats van een oplossing te zoeken op het einde 
van dit traject, waar de moeilijke discussies over het al dan niet in stand houden van het stelsel van 
brugpensioen, langer werken, het wettelijke pensioen, andere pensioenstelsels mee gepaard gaan, we 
oplossingen moeten zoeken tijdens de loopbaan. Ik denk dat het veel eenvoudiger is om aan mensen op hun 
60ste te vragen of ze langer willen werken als je in de loop van je loopbaan al een aantal keren een time-out 
hebt gehad, als je er eens hebt kunnen uitstappen, als je tijdens je loopbaan werk en gezin veel beter hebt 
kunnen combineren. Maar als dit niet zo was, dan krijg je mensen die zeggen dat het genoeg is geweest en er 
uit stappen. Als je meer aan loopbaandenken doet tijdens de loopbaan, daar veel meer uitlaatkleppen 
voorziet, meer uitstapmogelijkheden, betere combinatiemogelijkheden, dan wordt het eenvoudiger om aan 
mensen te zeggen om na hun 60 nog verder te werken.  
 
Een andere invulling van de arbeidstijd dus. U zegt dat jongeren andere opvattingen hebben dan de vorige 
generatie. Hoe merkt u dit? 
 
Als vakbondssecretaris heb ik heel wat mensen aangeworven, ik heb heel wat mensen over de vloer 
gekregen in de 15 jaar dat ik vakbondssecretaris ben geweest. Bij het aanwerven van jongeren viel me op dat 
jongeren nu andere waarden belangrijk vinden dan een vorige generatie. Bijvoorbeeld de afstand van het 
werk. We waren een vakbond met een zetel in Gent, Sint-Niklaas en Dendermonde. Als een jongere die in 
Gent woonde bijvoorbeeld kon beginnen bij ons, maar wel in Dendermonde, dan waren er toch veel mensen 
die de baan weigerden. De meerderheid van de jongeren wil op fietsafstand of loopafstand van het werk 
wonen. Het tweede grote verschil dat ik zie is dat ze ook werk zeker niet als het enige beschouwen. Bij een 
vorige generatie was werk allesbepalend, het vertrek –en het eindpunt, daar ontstonden sociale contacten en 
een groot stuk van het persoonlijke leven. Dat zie ik veel minder bij de jongere generatie. Het feit om met 
collega’s iets te doen buiten het werk, was aan hen niet echt besteed. Ze willen zich wel volledig geven tijdens 
het werk, maar daarna moet je hen niet meer teveel vragen. Het was dubbel. Langs de ene kant heb je de 
jongeren die zeggen ‘goed, dit is mijn werk en ik zal dit zo goed mogelijk doen, ook bij de vakbond, maar 
langs de andere kant heb je ook jongeren die er heel bewust voor kiezen om bijvoorbeeld bij de vakbond te 
komen werken vanuit een heel specifiek engagement. Ik herinner me heel goed iemand met een diploma 
politieke en sociale wetenschappen, en die kwam bij ons solliciteren voor consulent voor de werkloosheid te 
zijn. Normaal nemen we hier iemand voor aan van het niveau bachelor, hogeschool. We houden niet echt 
rekening met diploma’s, maar laat ons zeggen dat dit ongeveer het niveau is dat we daar verwachten. Ik vond 
het gek dat ze met zo een diploma voor deze functie kwam solliciteren, maar het was een zeer bewuste keuze 
van die persoon om na de theorie nu midden in de praktijk te gaan staan, met de mensen contact te hebben, 
te weten wat het betekent in het werkveld te staan, rond pure dienstverlening naar werkloosheid mijn ding 
doen. Ik weet ook wel dat als ik zo iemand aanneem, die waarschijnlijk vijf jaar later een nieuwe uitdaging 
nodig heeft, en als ik die dan niet kan bieden, dat die dan weg is. Maar dat vond ik op zich niet erg. Dus deze 
jongeren heb je ook wel, die heel bewuste keuzes maken. 
 
U zegt dus dat het moeilijk is om na uw 45ste nog werk te vinden als je dan je baan verliest. Maar u bent 
eigenlijk wel voorstander om mensen langer in het arbeidssysteem te houden, en hen niet zomaar af te 
schrijven. 
 
Ik ben daar voorstander van, maar met het generatiepact is dat intern bij ons een heel moeilijke discussie 
geweest. De vakbond is enorm bang om deze deur op een kier te zetten, en ik word daar nu zelf persoonlijk 
mee geconfronteerd als bruggepensioneerde, omdat je dan heel het denken rond pensioenleeftijd, 
pensioensystemen en sociale zekerheid op de helling zet. Voor de vakbond moeten de wettelijke pensioenen 
de absolute eerste pijler blijven van de mensen hun sociale zekerheid. Maar als je dan gaat stellen dat je nog 
onbeperkt prestaties kunt blijven leveren nadien, dan zou men wel eens op het idee kunnen komen dat 
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iedereen dan maar een stuk van zijn pensioen moet afstaan. En dan zouden ze op het idee kunnen komen 
om het wettelijk pensioen in te krimpen. Dus ik zou zeggen dat het allemaal moet kunnen, op voorwaarde dat 
de basis onaangetast blijft. Er zijn nu wel in de reglementering, ook zelfs door het generatiepact, dingen 
veranderd die wel in de goede richting gaan. Om een voorbeeld te geven, ik heb nu het statuut van 
bruggepensioneerde, eender wie dit statuut heeft, en bijvoorbeeld zegt dat hij weer wil gaan werken, dan kan 
dit. Maar als je daar dan ontslagen wordt, herneem je onmiddellijk je rechten als bruggepensioneerde. Dus 
eigenlijk val je dan niet in de werkloosheid, maar kan je gewoon weer in het pensioensysteem stappen.  
 
Met de volgende vragen willen we te weten komen wat uw visie is op de positie van jongeren in een vergrijsde  
en ontgroende samenleving, en welke verschuivingen je hier ziet bij een toenemende vergrijzing en 
ontgroening. De positie (of ook rol/functie) is een verzameling van taken, rechten en plichten voor een 
persoon binnen een bepaald domein. De positie bepaalt de plaats die jongeren innemen in de samenleving in 
verhouding tot anderen, en bepaalt hoeveel invloed ze hebben, welke rechten en verantwoordelijkheden, 
hoeveel ze bijdragen aan de samenleving, enzovoort. Hier willen we uw visie op de positie van jongeren te 
weten komen op het domein van de vergrijzing en ontgroening. Welke criteria bepalen volgens u de positie 
van jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving? 
 
Als ik kijk naar de positie van jongeren dan heb ik het gevoel dat ze het moeilijker hebben om aan het werk te 
geraken. Dit is een algemene vaststelling. Verder vind ik ook dat ze ongelooflijk veel dingen overschatten. 
Men heeft bijvoorbeeld bij de VDAB in West-Vlaanderen, ik geloof in Kortrijk, ooit eens een onderzoek gedaan 
bij leerlingen in het laatste jaar secundair onderwijs rond wat hun verwachting was wat ze zouden verdienen 
als ze gingen werken. En al die jongeren overschatten hun eerste loon. Dat was ongelooflijk. Ze hebben dus 
geen realistische visie over wat werken is. Ik denk ook dat de ouderen van de jongeren verwachten dat ze hun 
bijdrage leveren in de sociale zekerheid, dat ze er van uitgaan dat jongeren bereid zullen zijn dit systeem mee 
in stand te houden en bereid zullen zijn bij te dragen om onze rechten te waarborgen. Ik denk dat jongeren zo 
gezien worden. Op het vlak van engagement stel ik iets raar vast. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die 
beweren dat de jongeren van vandaag niet meer maatschappelijk geëngageerd zijn, wat in de vakbond 
natuurlijk heel belangrijk is. Ik ben het daar persoonlijk niet mee eens, ik vind het alleen een ander soort 
engagement dan onze generatie. Onze generatie werd lid, militant in een bedrijf, actief in de vakbond, en je 
was meteen in honderd en een dingen actief. Je ging ook in het bestuur, je kreeg een mandaad in nog een 
ander orgaan van de vakbond, en zo verder. Ik vind dat het engagement van de hedendaagse jongeren niet 
weg is, maar het is veel selectiever en beperkter. Nu heb je echt jonge militanten die zeggen dat ze actief 
willen zijn in het bedrijf, dat ze daar hun ding willen doen bijvoorbeeld rond veiligheid, maar verder gaat het 
niet, meer moet je ze niet vragen. Je moet ze niet vragen om in het bestuur te komen  zitten, om naar 
congressen te gaan, om actief te worden in de culturele afdeling. Ze hebben nog andere bezigheden, gaan 
sporten. Maar het beperkte engagement dat ze dan opnemen willen ze wel heel goed doen. Het engagement 
is ook veel meer wisselend. Vroeger had je mensen die 20 tot 30 jaar in de vakbond actief waren, nu vindt je 
dat bijna niet meer. 
 
Merkt u een vermindering in het aantal jongeren die zich aansluiten bij de vakbond? 
 
Ik durf daar niet echt een uitspraak over te doen. Je moet kijken of er voldoende jongeren zijn die aan het 
werk gaan, vroeger was men ook een beetje lid van vader op zoon en van moeder op dochter. Nu is mijn 
aanvoelen dat jongeren zich aansluiten bij de vakbond, maar dat er bijna een rechtstreekse aanleiding moet 
voor zijn op de werkvloer, iets dat ze onrechtvaardig vinden, een gebeurtenis, een arbeidsongeval. Op dat 
moment beseffen ze dat er iets moet gebeuren, dat ze zich moeten engageren en dat de vakbond zin heeft. 
Dan sluiten ze zich aan, en worden ze actief. Maar het is geen vanzelfsprekendheid meer van ouders op 
kinderen.  
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U zegt dat jongeren het moeilijk hebben om aan werk te geraken. Linkt u dit aan de vergrijzing, of ziet u hier 
andere factoren voor? 
 
Vanuit de jongeren krijg je soms wel het signaal dat ze vinden dat ouderen de plaatsen bezetten die zij willen. 
Of dit echt waar is , dat weet ik niet. Maar wat ik hier bijzonder spijtig aan vind, als senior bekeken, is dat we 
er toch niet in slagen een goede mix te maken. Iedereen die aan personeelsbeleid doet weet eigenlijk dat de 
sterkte van een goed personeelsbeleid juist is dat je een mix hebt van veel ervaring en jonge mensen met 
nieuwe ideeën. Ik zelf had bijvoorbeeld bij ABVV Scheldeland een heel groot probleem op de afdeling 
werkloosheid, er heerste een heel negatieve bedrijfscultuur. Bijna te vergelijken met de post. Bijna 
ambtenarenmentaliteit op onze werkloosheiddienst. Ik heb hier heel veel inspanningen voor gedaan. De 
werknemers kwamen uit een oude generatie, die al 20 à 30 jaar hetzelfde werk deden, niet bereid waren te 
veranderen. Ik heb dit kunnen keren door nieuwe mensen aan te nemen, een jonge generatie, die eigenlijk 
vanuit een heel andere mentaliteit daar aan begonnen zijn. Zie het voorbeeld van die consulente voor 
werkloosheid. Op een bepaald moment waren die jonge mensen min of meer in de meerderheid, of vormden 
alleszins toch een grote groep in het consulententeam, en die hebben de mentaliteit kunnen keren. En dit vind 
ik gebruik maken van de verschillende generaties. Ze komen fris en onbevangen in die functie, ze hebben 
nieuwe denkbeelden, geleidelijk aan beginnen ze zich ook waar te maken, dit vraagt wat tijd, en dan kan je 
aan mentaliteit gaan werken. Daar kwamen heel mooie dingen uit. Bijvoorbeeld werkten we met de vakbond 
rond diversiteit en racisme en multiculturaliteit. We namen daar heel veel initiatieven rond. Het personeel 
volgde dit op afstand, sommige waren er actief in en andere niet. Maar op een bepaald moment hebben een 
aantal jongeren uit ons personeelsbestand, vanuit diverse diensten, afgesproken om elke week tijdens de 
middagpauze, dus niet tijdens de werkuren, een doe-tank op te richten. Ze waren het beu dat er heel de tijd 
gepraat werd over diversiteit en dat er weinig echt rond gebeurde. En tijdens die middagen hebben ze 
nagedacht over wat ze konden doen rond diversiteit en racisme, zowel intern in het gebouw als naar buiten. Ik 
heb dit natuurlijk enorm gesteund, maar het was louter initiatief van die jonge generatie binnen het personeel 
om buiten de werkuren hier iets rond te doen. Ik vind dit een heel mooi voorbeeld, en het toont ook aan dat 
jongeren hun engagement zeker niet minder is dan vroeger de vorige generaties.  
 
En hoe stonden die oudere werknemers daar tegenover dat die jongeren daar zo kwamen binnengewaaid?  
 
In het begin heel argwanend, men voelde het een stuk als een bedreiging aan, omdat de jongeren nu het 
ritme gaan bepalen, met nieuwe dingen gaan afkomen en zij gaan moeten volgen. Dit kan je maar opvangen 
en opvolgen als je een goed personeelsbeleid hebt. Dan moet je werk maken van goede 
functiebeschrijvingen, daar uiteraard het personeel heel goed bij betrekken, functioneringsgesprekken 
invoeren. Voor de jongere generatie is dit vanzelfsprekend, ze aanvaarden dat dit gebeurt, ze hebben ook 
andere evaluatiemethoden op school meegemaakt. Maar die oudere generatie valt achterover, want het is 
nog nooit gebeurt dat ze een functioneringsgesprek hadden op gelijke basis met de direct leidinggevende. En 
evaluatiegesprekken, en zo verder. Maar als je dit met al het personeel bespreekt, goed aantoont dat dit een 
meerwaarde biedt, dan opent het perspectieven en lukt het wel. Nieuwe mensen moet je ook echt onthalen, 
we werken met peter- en meterschap. Jonge mensen die bij ons kwamen werken, op eender welke dienst, 
kregen een meer ervaren medewerker die voor de proefperiode  of de inschalingsperiode eigenlijk de peter of 
de meter was en instond voor de inwerking en de opleiding van die persoon.  
 
Ik heb ook al gelezen over dit peter- en meterschap dat dit ook een negatief effect zou kunnen hebben, omdat 
ouderen zich dan voelen alsof ze nu al hun kennis moeten overdragen, en als dit gebeurt is moeten ze weg.  
 
Dit kan zijn, misschien in bepaalde bedrijven waar men puur met een productieproces bezig is. Maar bij ons 
was dit alleszins niet zo. Ik denk dat het in de dienstverlenende sector toch wel enigszins anders is. Maar het 
peter- en meterschap mag niet gebeuren in een sfeer van iemand opleiden en dan buitenvliegen. Dit is een 
totaal verkeerde boodschap. Ik had eerder het gevoel dat de mensen die een peter- of meterschap mochten 
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opnemen zich heel fier voelden. Ze konden iemand opleiden, voelden zich er verantwoordelijk voor dat 
iemand zijn inschaling haalde. En wanneer iemand zoiets goed deed probeerden we die nieuwe kansen te 
bieden binnen de functie op een ander vlak. Dan zeiden we bijvoorbeeld tegen iemand dat we hem wat meer 
gingen wegtrekken van het loketwerk  en je meer back office een aantal opdrachten geven. Dat vormt dan ook 
een nieuwe uitdaging voor die persoon. Hier moet je met het personeelsbeleid constant mee bezig zijn. Ik zal 
niet zeggen dat men het in bepaalde productieprocessen zo grof speelt dat je de nieuweling opleidt, en als hij 
is ingewerkt dat je er dan uitvliegt, dit is totaal verkeerd. 
 
We hebben het al gehad over arbeid. Ziet u nog andere criteria voor de positie van jongeren? 
 
Wat andere aspecten betreft dan arbeid, dan moet ik wel zeggen dat mij het grote belang dat ze aan materiële 
dingen hechten opvalt. Ze zijn veel meer met materiële dingen bezig, zoals kledij en dergelijke. Maar ik mag 
dit niet veralgemenen, want bij het ABVV Scheldeland is de grootste vernieuwing ‘met zijn allen op de fiets 
komen werken’ vanuit de jongeren gekomen. 
 
Bij een toenemende vergrijzing en ontgroening, ziet u verschuivingen bij de positie van jongeren nu en bij een 
toenemende vergrijzing en ontgroening?  
 
Het is natuurlijk enorm moeilijk om in een glazen bol te kijken en te voorspellen hoe het in de toekomst zal 
zijn. Ik zou niet graag hebben dat er een conflict komt tussen de generaties. Maar er zijn natuurlijk wel een 
aantal gevaren dat dit conflict er zal komen, bij de sociale zekerheid, op de werkvloer, maatschappelijk, ook bij 
het samenleven hebben ze andere verwachtingen, de ene wil rust en de andere lawaai en plezier. Ik ben daar 
wel bang voor, ik zeg niet dat we er dicht bij staan, maar ik vind wel dat we de verantwoordelijkheid hebben 
om een aantal initiatieven te nemen om die ontsporingen te vermijden. Of het nu echt zo gaat evolueren, dat 
weet ik niet. Ik denk dat er in de geschiedenis wel altijd spanningen tussen de generaties geweest zijn, toen ik 
jong was vond ik de ouderen ook maar niet en ik vrees dat hetzelfde lot mij ook te wachten staat. Ik denk dat 
het wel altijd stabiliseert in de samenleving en tot rust komt. Maar ik vind wel dat we er aandacht voor moeten 
hebben, dat wel. 
 
Er is dus een mogelijk conflict tussen de generaties, maar mits een goed overheidsbeleid kan dit wel in goede 
banen geleid worden. Nog op andere vlakken verschuivingen voor de positie van jongeren? Bijvoorbeeld bij 
arbeid, zullen de jongeren het nog moeilijker krijgen? 
 
Het grote verschil is dat ze in veel onzekerder situaties zullen moeten werken in de toekomst, minder vaak 
contracten van onbepaalde duur, korte contracten, minder zekerheid. Maar het is te zien hoe je hier mee 
omgaat. Ik denk dat dit de manier van werken zal zijn in de toekomst. Met de vakbond zeggen we wel dat 
iedereen een contract van onbepaalde duur moet krijgen, zekerheid. Ik vind dit allemaal mooi, maar ik vrees 
dat de arbeidsorganisatie van de toekomst sowieso veel onzekerder, veel flexibeler, veel korter zal zijn.  Mijn 
aanvoelen is dat de jongeren zich daar voor een stuk bij neergelegd hebben dat dit de nieuwe manier van 
werken zal worden. Je kan dit negatief bekijken, en voor een deel van de jongeren is dit ook zo. Want er zijn 
natuurlijk grote verschillen tussen de jongeren onderling ook, we zitten heel de tijd te praten over de jongeren 
in het geheel, maar er zijn wel jongeren die kansen hebben en die geen kansen hebben. En de jongeren die 
wel kansen hebben vinden dit allemaal niet zo slecht. Eerlijk gezegd, als ik aan mijn eigen loopbaan 
terugdenk, vraag ik me af of het wel goed is dat je 20 of 30 jaar hetzelfde werk doet. Dit is een merkwaardige 
vaststelling bij outplacement. Er is nu een systeem dat oudere werknemers die als ze ontslagen worden bijna 
automatisch recht hebben op outplacement. Maar uit het eerste gesprek met de outplacementdienst blijkt 
vaak dat die mensen al 20 of 30 jaar in een functie zitten die ze totaal niet graag doen. Ze doen het gewoon 
omwille van de centen, voor het inkomen, je durft er niet meer uit te stappen. Op de duur krijg je ook een loon 
dat je nergens anders kan verdienen, enzovoort. Ze compenseren dit dan in hun vrije tijd met dingen die ze 
wel leuk vinden. En uit het gesprek blijkt dan dat ze nu iets totaal anders gaan doen. Iemand die eigenlijk 
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bakker wou worden, maar mecanicien was in een bedrijf, gaat nu een bakkersopleiding volgen. Eigenlijk wou 
hij dat al heel de tijd doen, maar hij zat vast, wou er niet uitstappen. Dit vind ik bij jongeren wel anders, ze zijn 
er veel soepeler in, gaan nieuwe uitdagingen aan, zoeken niet naar de zekerheid. Wel weer met de bedenking 
erbij dat het hier gaat om jongeren die de kansen hebben om in die onzekerheid te blijven functioneren. Een 
typisch voorbeeld is de uitzendarbeid. Vakbonden waren hier radicaal tegen, slechte jobs, korte contracten. 
Maar je hebt nu een generatie die eigenlijk bewust kiest voor uitzendarbeid. Het gaat hier wel om een 
minderheid, maar er zijn jongeren die zeggen ik werk nu een half jaar als interim, desnoods twee jobs per dag 
en nachtwerk, als het maar goed verdiend, en dan gaan ze zes maanden op reis. En als ze thuiskomen 
pikken ze de draad weer op, en gaan ze weer even werken. Daar heeft de vakbond zich aan moeten 
aanpassen, en heeft moeten aanvaarden dat uitzendarbeid ook een vorm is van arbeid zoals er andere zijn. 
Vandaar dat we nu ook wel opkomen voor de uitzendarbeiders, zorgen dat ze een eindejaarspremie hebben, 
enzovoort. 
 
Speelt de jongerenafdeling van de vakbond een belangrijke rol bij het vormen of bijsturen van de visie van de 
vakbond? 
 
Het is misschien raar dat ik dit zeg, maar ik vind dat ze er te weinig rebels in zijn. Ze nemen nogal vaak 
gewoon de standpunten van de vakbond over. Dat is soms ook een beetje het probleem in de vakbond, zeker 
rond heel de discussie rond het generatiepact. Wie bepaalt in de vakbond het standpunt? Uiteraard heb je de 
democratie. Binnen de vakbond kennen we een getrapte democratie, een vertegenwoordigende democratie. 
Dit wil zeggen dat een bedrijf een aantal delegées heeft, die zitten in een bestuur. Dat bestuur formuleert een 
standpunt en gaat naar een hoger bestuur. Het standpunt van het hoger bestuur gaat uiteindelijk ergens naar 
een federaal niveau, waar moet beslist worden hoe we bijvoorbeeld tegenover het generatiepact staan. 
Vandaag zijn de delegées de blanke man van 45 jaar, type fabrieksarbeider. Deze vormen de meerderheid. 
Die zitten zeker ook in het bestuur, want daar zitten weinig jongeren, vrouwen, mensen van kmo’s en 
allochtonen. Dat standpunt gaat naar een federale structuur waar je weer een vernauwing krijgt van misschien 
nog meer blanke mannen van 45 jaar, type fabrieksarbeider. En dat is mijn kritiek op de discussie die we daar 
intern over gehad hebben. Eigenlijk waren degene die met brugpensioen waren, of uitzicht hierop hadden, of 
er op zaten te wachten, hebben die het standpunt over het generatiepact bepaalt. En veel te weinig de jonge 
mensen, want als ik er dan buiten de vakbond met jonge mensen over praat die begrepen ons standpunt wel, 
maar ze voelden zich wel gepasseerd. Ze vroegen zich af wie er ooit hun sociale zekerheid ging betalen tegen 
dat zij 65 zijn, en hoe dat ging worden voorzien in het generatiepact. Ik vind dat jongeren meer hun stem 
zouden moeten laten horen intern, dit doen ze te weinig.  
 
Jongeren nemen te weinig hun recht op inspraak. Wat is eigenlijk uw persoonlijke mening over het 
generatiepact? 
 
Ik vind dit zeer moeilijk. We hebben volgens mij de verkeerde discussie gevoerd. De regering heeft ons 
gedwongen om over het generatiepact zoals het daar op tafel lag te praten, het was een keurslijf. Maar 
mensen vergeten dat er slechte dingen inzaten voor de vakbond, maar er zitten ook goede dingen in. Er zit 
bijvoorbeeld het algemene recht in voor 65-plussers om tijdskrediet op te nemen. En dit is toch één van de 
mogelijke instrumenten om meer aan loopbaandenken te gaan doen. Er zitten dus goede en slechte dingen 
in. Ik heb voorgesteld om met alle militanten bij ABVV Scheldeland een globale discussie te houden voor het 
generatiepact, niet alleen over eindeloopbaan, maar ook over de sociale zekerheid in het algemeen, over 
arbeidsomstandigheden, werkgelegenheid, fiscaliteit en al die thema’s in één geheel te bespreken. En op een 
bepaald moment in het ABVV, ik herinner me twee dagen dat we met zijn allen samen zaten in La Roche in 
de Ardennen om er samen over te praten, zaten we heel dicht bij een globale discussie. We gingen voor de 
komende 10 à 20 jaar een groot kader maken met nieuwe ideeën van loopbaanwerking, hoe zien we de 
sociale zekerheid in de toekomst, wat is er belangrijk voor de werkgelegenheid, en zo verder. We zaten er 
heel dicht bij, en ik vind dat we dit hadden moeten doen. We hadden moeten zeggen dat we wel willen praten 
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met de regering, maar dat we een visie op veel langere termijn willen, waarbij we niet alleen willen praten over 
eindeloopbaan, maar alle andere thema’s ook mee willen opnemen. Dan was er volgens mij meer mogelijk 
geweest dan nu. Maar wat is er gebeurd? Langs de ene kant heeft de regering de fout gemaakt, onder invloed 
van de VLD, om een aantal controversiële punten mee in het generatiepact te zetten en dit werkte natuurlijk 
als een rode lap op een stier bij de vakbond. Zoals afschaffen van het brugpensioen, of mensen die op 
brugpensioen waren moesten zich opnieuw inschrijven bij de VDAB om opnieuw werk te vinden, enzovoort. 
Dit was natuurlijk provocatie. Aan de andere kant heb je de generatie binnen de vakbond die het voor het 
zeggen heeft en die de huidige of toekomstige bruggepensioneerden waren. En dan is de bal aan het rollen 
gegaan, die hebben zoveel invloed gehad en de grote discussie is in de lade verdwenen. En we hebben ons 
alleen nog maar gefocust op een  5 à 6 punten waar we het niet mee eens waren en dat is dan de discussie 
over het generatiepact geworden. Eigenlijk vind ik dit een gemiste kans om een beleid uit te werken op 
langere termijn en op meer dan één thema.  
 
En specifiek de sociaal-economische positie van jongeren, hoe ziet u deze in de huidige samenleving?  
 
Ik denk dat ze heel sterk als consumenten bekeken worden, sociaal-economisch worden ze als een 
belangrijke groep beschouwd. Dat heeft ook te maken met het grote belang dat ze hechten aan materiële 
dingen. Maar aan de andere kant gaat men de senioren ook als een heel belangrijke consumentengroep 
beschouwen. Het verbaast me wat er nu allemaal aan senioren aangeboden wordt. Dat is natuurlijk heel goed 
gezien, want senioren hebben een goed inkomen, die hebben wel wat te besteden. Op de arbeidsmarkt zijn 
jongeren wel nog een zwakke groep, sociaal-economisch. Het anciënniteitsysteem is iets waar in de vakbond 
zeer moeilijk kan over gepraat worden, maar waar ik van vind dat in de vakbond wel bereid moet zijn om 
aandacht aan te besteden. Een jongere begint op jeugdige leeftijd te werken in een bedrijf en in vele 
systemen, de overheid, de privé, verhoogt zijn loon volgens de anciënniteit, baremieke verhogingen. Per jaar 
dat je ergens werkt krijg je een baremieke verhoging. Het absurde is nu dat op het moment dat je het geld het 
meeste nodig hebt, je bent jong, begint een relatie, bouwt een huis, koopt een auto, verdien je het minst en op 
het einde van de loopbaan, bij 30 jaar anciënniteit zit je op het maximum van loon, maar dan heb je het geld 
eigenlijk net minder nodig. Je hebt al een huis dat is afbetaald, enzovoort. Naar aanleiding van het 
generatiepact heeft de regering ook voorgesteld hier eens over na te denken. Moet anciënniteit wel aan 
leeftijd verbonden zijn? Zou je geen ander systeem kunnen uitwerken, waarbij het loon niet wordt bekeken 
jaar na jaar in een anciënniteitsysteem,  we zien het loon op het traject van een hele loopbaan en zou het dan 
niet verstandiger zijn om een omgekeerde anciënniteit uit te werken, waarbij jongeren meer anciënniteit 
krijgen. Het is in die levensfase dat ze het meer nodig hebben, kunnen ze het ook uitgeven, dan gaan ze dus 
meer consumeren wat goed is om de economie draaiende te houden. En op het moment dat ze het dan 
minder nodig hebben… Maar intern in de vakbond is dit een vloek natuurlijk. Alle systemen, het denken rond 
lonen, indexering van de lonen, enzovoort is allemaal op de lonen gebaseerd.  
 
Een vastgeroest systeem dan. 
 
Inderdaad een vastgeroest systeem. Daar is moeilijk van af te stappen.  
 
Ziet u veranderingen of verschuivingen bij een toenemende vergrijzing en ontgroening in de sociaal-
economische positie van jongeren? 
 
Niet echt. Ik vind het heel moeilijk om te voorspellen maar ik denk wat we vandaag kennen als patronen zich 
op dezelfde manier ontwikkelen. Ik denk dat daar niet echt grote veranderingen in gaan komen. 
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Kan u even uitleggen over welke patronen u het hier hebt? 
 
Wat ik daarjuist allemaal bedoelde. De sociaal-economische positie, moeilijker aan het werk gaan, heel het 
loopbaandenken, de groep consumenten die belangrijk zijn voor de economie. Door teveel toe te spitsen op 
jongeren aan de ene kant en senioren aan de andere kant heb ik vaak het gevoel dat de middengroep 
vergeten wordt. Die zijn natuurlijk allemaal heel hard aan het werken, maar dit zou eigenlijk niet mogen zijn. 
Zeker bij het loopbaandenken moet je meer de geleidelijke overgang met verschillende tussenstations 
hebben.  
 
Meer een mix in plaats van in drie delen jong – midden – oud. U hebt het daarjuist zelf al even aangehaald, er 
bestaat een grote diversiteit tussen de jongeren onderling, jongens en meisjes, laaggeschoolden en 
hooggeschoolden, autochtonen en allochtonen, enzovoort. Ziet u hier verschillen tussen de verschillende 
groepen van jongeren? 
 
Ik denk eerlijk gezegd dat als je mij zou vragen wat het grootste verschil is, het verschil tussen jongens en 
senioren of tussen jongeren onderling en senioren onderling, dan zou ik hier op antwoorden dat de verschillen 
in de jongerengroep en de seniorengroep onderling groter zijn dan de grote, misschien maatschappelijke 
verschillen tussen de twee generaties. Bij de jongeren gebeuren soms heel schrijnende en gevaarlijke dingen. 
En dit begint niet vanaf ze op de arbeidsmarkt komen, maar zelfs als van in het onderwijs. Grote 
maatschappelijke verschillen tussen de jongeren ontstaan eigenlijk zelfs al in het kleuteronderwijs. De 
ongelijkheid in het kleuteronderwijs wordt gelukkig al min of meer aangepakt in het basisonderwijs, maar daar 
worden de verschillen toch nog een stuk groter. Maar nu met het denken rond het secundair onderwijs is 
iedereen het er over eens dat de grote segregatie binnen het secundair onderwijs gebeurt. Daar gaan 
werkelijk de groepen uit elkaar. Dus dit betekent dat als je op de drempel staat van de arbeidsmarkt, meestal 
na het secundair onderwijs, dat daar de verschillen al immens zijn. Daar hebben de jongeren met minder 
kansen eigenlijk al geen ticket naar het hoger onderwijs en dat ze ook een slecht ticket hebben naar de 
arbeidsmarkt. Daar beginnen dus eigenlijk al de problemen. Dit trekt dan ook automatisch door naar de 
arbeidsmarkt. Ik las vanmorgen nog in de krant dat het aantal vacatures van de VDAB spectaculair gedaald is. 
De enige die nog aan de bak kunnen, dat zijn de hooggeschoolden. Als je dan weet dat in die groep van de 
laaggeschoolden ook de allochtonen nog een belangrijke groep vormen, dan weet je dat daar problemen van 
gaan komen. Wat gaan die doen, ze hebben geen werk, ze voelen zich persoonlijk niets meer waard, niet 
meer nuttig in de samenleving. Dus die gaan uiteraard andere kanalen zoeken om zich belangrijk te voelen in 
de samenleving, dat kan leiden tot criminaliteit, tot allerlei vormen van geweld. Want jongeren, en dat heb ik 
ook ondervonden toen we met het ABVV begonnen werken met langdurig werkloze jongeren, die hebben op 
de duur een eigen leven gecreëerd, dat eigenlijk ver staat van de realiteit. We hadden soms langdurig 
werkloze jongeren bij ons, we hebben met het ABVV daar een project mee gehad. En die zeiden dat werken 
voor hen niet meer hoefde. Ik heb een werkloosheidsuitkering, ik doe af en toe een klusje, we hebben ons er 
op georganiseerd met andere jongeren, we delen dingen, we hebben onze cultuur en onze muziek, we 
hebben internet. Ze vinden dat ze de samenleving niet meer nodig hebben, dat ze genoeg hebben om te 
leven en de rest kan hen gestolen worden. Dit vind ik maatschappelijk wel heel gevaarlijke dingen, hierdoor 
kunnen  dingen ontstaan die maatschappelijk zeer gevaarlijk zijn. Dit vind ik dus echt een immens probleem, 
waar we meer rond zouden moeten werken. Het is een probleem dat eigenlijk in het onderwijs begint. En 
eigenlijk merk je op dezelfde manier bij de seniorengroep dat daar aan de onderkant ook een groep mensen  
veel te vroeg uit het arbeidsproces worden uitgestoten wegens niet meer voldoen, te laag geschoold. Alle 
textielarbeiders die vandaag op de straatstenen vliegen, die mensen kunnen niet zomaar in een andere sector 
nog aan het werk. En ook bij de senioren zijn de inkomensverschillen enorm groot tussen de mensen die het 
met een gewaarborgd inkomen moeten doen en de mensen die naast hun wettelijk pensioen een goed 
gevulde tweede pijler hebben en er soms zelfs nog pensioensparen bijgenomen hebben. Die laatste groep 
heeft een deftig inkomen, en kunnen goed verder leven. Hier zie je ook al heel die tweespalt, en dat is de 
reden waarom het ABVV altijd heel veel actie heeft gevoerd voor de welvaartvastheid van de pensioenen. 
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Want de lonen stijgen niet alleen met de index, wat eigenlijk alleen je koopkracht probeert op peil te houden, 
maar eigenlijk krijg je daardoor een stukje van de welvaart die het bedrijfsleven creëert door loonsverhoging. 
Maar dat kregen de uitkeringstrekkers niet. Dus eigenlijk in verhouding tot een loontrekkende, gingen ze er 
altijd maar op achteruit. En omdat een beetje te compenseren heeft de vakbond zoveel jaren actie gevoerd en 
dat is nu min of meer gerealiseerd. Nu krijgen de uitkeringstrekkers ook een aanpassing aan de welvaart.  
 
En verschillen tussen jongeren en hun positie binnen de vergrijzing en ontgroening? Denkt u dat bijvoorbeeld 
hooggeschoolde jongeren hier iets gemakkelijker mee kunnen omgaan? 
 
Ik denk het wel. Ik denk dat zij ook wel voor een stuk begrijpen dat zij die oudere generatie nodig hebben. Dat 
ze ook wel meer beseffen hoe het solidariteitssysteem van sociale zekerheid in elkaar zit. Ik vermoed dat ze 
door een hoger abstractievermogen de achterliggende bedoelingen veel beter begrijpen van waarom er in de 
samenleving een goede mix van de twee generaties moet zijn.  
 
We hebben het nu veel over de positie van jongeren op arbeid en sociaal-economisch gehad. Ziet u nog 
verschillen op andere levensdomeinen? 
 
Ik denk dat er uiteraard culturele verschillen zijn, hoe cultuur beleefd wordt. Je hebt nu eenmaal altijd een 
soort jongerencultuur en een volwassenencultuur. Ik denk dat hier ook wel grote verschillen in zijn. Maar 
goed, ik denk dat dit van alle tijden is. Dat materiële lijkt me wel een groot verschil. Ik vind dat jongeren veel 
meer consumeren en veel minder sparen, in die zin ook meer risico’s nemen. Ouderen willen veel meer een 
soort reserve behouden, een soort buffer. Wat me altijd opvalt als we het over sociale zekerheid hebben is dat 
jongeren het moeilijker hebben met solidariteitssystemen. Ik heb ooit met jongeren gepraat over 
ziekteverzekeringen en dan blijkt dat ze zich afvragen waarom ze  hier eigenlijk voor moeten bijdragen, want 
ze zijn toch helemaal niet ziek. Zo deelt men het werkelijk in stukjes op. Maar ja, je kan de sociale zekerheid 
niet in stukjes opdelen. Dat merk ik wel, dat jongeren bijna vanuit de persoonlijke situatie naar de sociale 
zekerheid kijken. Waarom zouden ze betalen voor ziekteverzekering als ze niet ziek zijn. Totdat ze natuurlijk 
persoonlijk met ziekte geconfronteerd worden. Er zijn heel veel systemen in onze samenleving, die heel 
belangrijk zijn, zoals indexering van de lonen, maar de jongeren staan daar niet meer bij stil. Dat is verworven, 
dat is altijd zo geweest. Op het einde van de maand zien ze bijvoorbeeld dat ze iets meer loon hebben, maar 
ze staan er niet meer bij stil van waar het komt. Ze weten niet meer dat de vakbonden daarvoor hebben 
moeten vechten, dat het bij elke interprofessionele onderhandeling het eerste is dat de werkgevers weer 
willen afschaffen. Om dit te vermijden vond ik dat we binnen het ABVV dat als ons personeel hun loonfiche 
kregen en er was een loonindexering geweest, er een paragraaf moest toegevoegd worden waarin werd 
uitgelegd wat de indexering van de lonen is, wat het betekende en waarom het zo belangrijk was.  
 
We maken in dit onderscheid een duidelijk onderscheid tussen de positie van jongeren, waar we het juist over 
gehad hebben en de status van jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving. De status van 
jongeren hangt sterk samen met de positie die jongeren innemen in de samenleving. Het gaat hier over de 
waardering die jongeren krijgen, samenhangend met die positie van jongeren. Het psychologische element 
speelt hier ook zeer sterk, de zelfwaardering. Hoe ziet u de status van jongeren in deze vergrijsde en 
ontgroende samenleving? 
 
Ik heb een verschillende mening over de status van jongeren. Ik denk dat ze soms een niet zo positieve status 
hebben, misschien vaak dan door de ogen van de ouderen bekeken. Jongeren worden dan minder belangrijk 
geacht, minder bijdragen tot de samenleving, en zo verder. Langs de andere kant vind ik het een bijzonder 
fenomeen, bijvoorbeeld in de politiek, dat je ook een hele omgekeerde beweging krijgt. Soms heb ik het 
gevoel dat in de politiek iedereen die boven de 40 is afgeschreven is, dat ze geen plaatsje meer krijgt op de 
verkiezingslijst. Eigenlijk zou de verkiezingslijst van een partij een doorslag zou moeten zijn van de 
samenleving, met zowel ouderen als jongeren, allochtonen en autochtonen, mannen en vrouwen, enzovoort 
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die opkomen voor de partij. Maar eerlijk gezegd denk ik dat de gemiddelde leeftijd op de verkiezingslijst bij de 
verkiezingen naar beneden is gegaan. Ik sta hier niet alleen mee. Als ik er met andere senioren over praat, 
dan vinden die ook dat ze politiek bijna niet meer worden vertegenwoordigd. En dit is merkwaardig, want 
zowel qua aantal als qua invloed wordt deze groep belangrijker. Maar eigenlijk hebben ze geen spreekbuis 
meer in de politiek.  
 
Dat is grappig, want persoonlijk heb ik het gevoel dat dit net omgekeerd is. Dat de politiek juist veroudert.  
 
Wel als je focust op een aantal mensen. Maar kijk eens naar de mensen die op de lijsten staan, de 
verkozenen. Bijvoorbeeld bij de gemeenteraadsverkiezing in Gent, kijk hier eens naar het aantal mensen dat 
er op stond boven de 50. Voor zover ik me herinner was dit heel weinig. Wat ik wel vind is dat, naar de status 
van jongeren toe, de druk bij jongeren steeds meer toeneemt. Dit verklaart misschien ook de toenemende 
depressies bij jongeren. De samenleving legt een heel hoge druk op de jongeren voor veel dingen. Ze moeten 
zorgen voor het sociale zekerheidssysteem, zorgen dat de economie verder blijft draaien, ze moeten hun 
verantwoordelijkheid opnemen binnen het gezin en de samenleving. Dus ik vind wel dat de druk op de 
jongeren enorm toeneemt. 
 
Jongeren moeten het systeem dat nu bestaat in stand houden. Denkt u dat dit op jongeren een grote invloed 
heeft? 
 
Ik vind dat de druk te hoog is, de verantwoordelijkheid te groot. De verantwoordelijkheid moet meer verdeeld 
worden. Jongeren voelen dit denk ik ook wel zo aan. Ik denk dat die depressies bij jongeren ook door twee 
andere dingen veroorzaakt worden. Door het hectische leven dat ze door hun job en andere dingen moeten 
leiden, dit wordt zeer moeilijk om dit te combineren met een gezin en met relaties en dergelijke. Wat ik ook 
merk bij 30tigers bijvoorbeeld zijn de ongelooflijke problemen om te kiezen. We kunnen zoveel kiezen en 
alleen dit al is heel frustrerend voor hen. Op één avond zijn er bijvoorbeeld vier leuke dingen om naar toe te 
gaan, en wat moet je kiezen. Ik ben ook goed geplaatst om hier iets over te zeggen, want ik heb zo een 
dochter die niet kan kiezen. Ze probeert dan alles te combineren, en dat is ook niet leuk. 
 
Plus de keuze die de samenleving je verplicht om te maken, terwijl je misschien eigenlijk iets anders zou 
willen kiezen. Nog andere dingen die de status bepalen van jongeren volgens u? 
 
Niet echt. Ik denk niet meteen aan andere dingen. 
 
Bij een toenemende vergrijzing en ontgroening, denkt u dat er hier dan verschuivingen in de status van 
jongeren te zien zal zijn? 
 
Het hangt er vanaf of er nieuwe inzichten komen. Moest bijvoorbeeld dat loopbaandenken wat meer ingang 
vinden, dan denk ik dat jongeren ook wel anders tegen die samenleving zullen aankijken in de toekomst. Maar 
als daar niets aan verandert, dan denk ik dat het gewoon zal blijven zoals het is. Ik zie hier niet meteen grote 
verschuivingen. 
 
En omgekeerd, hoe de samenleving naar jongeren zal kijken? 
 
Ik denk dat de samenleving noodgedwongen de jongeren belangrijker zal moeten vinden. Het zal meer en 
meer duidelijk worden hoe belangrijk jongeren zullen zijn voor het in stand houden van heel veel 
maatschappelijke systemen. Dus alleen al door die positie denk ik dat ze in de toekomst wat meer waardering 
zullen door de samenleving.  
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De Vlaamse jeugdraad sprak bijvoorbeeld ook de angst uit dat de jongeren in de toekomst een minderheid 
gaan vormen in de samenleving, en dan ook politiek gezien niet meer zo belangrijk gevonden zullen worden. 
Terwijl de ouderen juist een meerderheid gaan vormen en politiek dus belangrijker zullen worden. 
 
Ik denk dat dit gevaar er niet echt is. Ik heb niet het gevoel dat ze politiek geen stem meer zullen hebben 
 
U denkt eerder dat de jongeren in de toekomst belangrijker geacht zullen worden, juist omdat ze de motor van 
de van de economie en van het sociale systeem zullen worden. 
 
Ik denk dit ja. En ik denk ook dat ze in de toekomst beter geplaatst gaan zijn om die plaats in de samenleving 
op te eisen. En ik denk dat ze dit ook gaan doen. 
 
Wat bedoelt u met dat ze beter geplaatst zullen zijn? 
 
Economisch zullen ze niet gemist kunnen worden. Iedereen weet dat, hoe merkwaardig het ook klinkt nu, er 
binnen een aantal jaren een krapte zal komen op de arbeidsmarkt en dat we dus alle jongeren zullen nodig 
hebben om alle jobs in te vullen. Economisch worden ze dus belangrijker en vanuit die positie zijn zij dan ook 
degene die het sociale zekerheidssysteem in stand moeten houden. Ze zullen ervoor moeten zorgen dat er 
maatschappelijk een aantal dingen blijven draaien. Natuurlijk moeten ook de andere generaties hier hun 
verantwoordelijkheid in opnemen. Maar door die betere maatschappelijke sociaal-economische positie gaat 
men veel meer met de jongeren rekening moeten houden. Ik zie dit vooral sociaal-economisch. Op andere 
terreinen zie ik niet meteen verschuivingen qua status, het is van alle tijden dat de verschillen tussen ouderen 
en jongeren er zijn en dat elke tijd zijn jongeren- en volwassenencultuur heeft en dus zijn verschillen heeft 
tussen de generaties. Verder zie ik dus geen grote fundamentele evoluties of veranderingen. 
 
Dus 50 jaar geleden, binnen 50 jaar, tussen jongeren en ouderen, dat zal altijd een beetje dezelfde situatie 
zijn, los van het economische. 
 
Met vertraging sijpelen er natuurlijk wel evoluties door in de relatie tussen jongeren en ouderen. Je zou 
bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de jongeren van vandaag veel meer met informatietechnologie bezig zijn. 
Maar de generatie van de jonge senioren is hier even goed mee bezig. Ik stel vast dat op facebook evengoed 
de jongeren als de senioren zitten. Ik denk dat er wel meer een verstrengeling van de generaties zal komen, 
en dat sociale netwerken zoals facebook kunnen hier waarschijnlijk wel bij helpen.  
 
Denkt u dat dit een invloed zal hebben op de status van jongeren, als jongeren zich bij wijze van spreken 
bedreigd voelen op hun jongerenterrein?  
 
Dat jongeren zich bedreigd voelen op hun terrein, dat denk ik niet meteen. Maar dat jongeren veel meer zich 
als individu beschouwen en veel minder als groep, dat vind ik wel. Ik  vind dat senioren, maar dit heeft te 
maken met onze generatie, hoe we opgegroeid zijn, afhankelijk van de waarden en normen die je hebt 
meegekregen, nog heel veel dingen samen doen. Als we met de seniorenwerking van het ABVV activiteiten 
deden vonden we het nog altijd belangrijk om in groep een uitstap te doen, om in groep activiteiten te doen. 
Maar jongeren moeten niet echt in een groep dingen doen. Ze willen wel een week gaan snowboarden, maar 
voor de rest willen ze met rust gelaten worden. Ik vind dat er heel veel virtuele netwerken zijn bij jongeren en 
dat men veel meer vanuit het individu werkt. Men heeft wel maten, maar dit is maar voor een avond iets 
samen te doen, of om eens uit te gaan, en hier stopt het. Mijn gevoel is dat vriendschappen bij de ouderen 
veel langduriger zijn, meer gebonden aan groepen, meer aan bij elkaar komen. Dit heeft ook te maken met die 
andere cultuur. Het is in de vakbond nog altijd belangrijker om samen tot een standpunt te komen, hoe 
ondemocratisch de samenstelling van het bestuur ook is, via een goede discussie face to face dan in het 
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bestuur, dan dat je een internetraadpleging doet waarbij je eigenlijk niet weet wie er allemaal geantwoord 
heeft. Alhoewel ik zelf vind dat we binnen de vakbond de combinatie van de twee moeten doen. Ik heb toen 
naar aanleiding van het generatiepact in het ABVV voorgesteld om daar een vraag over te stellen op het 
internet via onze website. Dit is onmiddellijk afgewezen als niet democratisch. Maar ik wou dit eens doen om 
de stem van de jongeren te horen die wel problemen hadden met een aantal stellingen in het generatiepact en 
eigenlijk door ons systeem van besturen niet echt aan het woord kwamen.  
 
Dus u vindt jongeren heel individualistisch? 
 
Dat valt me toch enorm op. Het valt me op dat jongeren individualistisch ingesteld zijn en daardoor ook wel 
hun kijk op de samenleving bepalen. Ze kijken  naar wat belangrijk is voor hen. Ze willen wel een aantal 
dingen doen, als het ook een meerwaarde voor henzelf heeft. De eigen materiële dingen zijn belangrijk, die wil 
ik houden. In functie daarvan wil ik me ook engageren in de samenleving.  
 
Heeft dit een invloed op jongeren en solidariteit? 
 
Ja en nee. De houding van jongeren in de samenleving, hier zie ik twee vormen. Je hebt een aantal jongeren 
die de solidariteit effectief in vraag stellen, en die bijna selectief gaan denken. Ze gaan niet betalen voor 
ziekteverzekering, want ze zijn toch niet ziek. Waarom zouden ze bijdragen aan de kinderbijslag, want ze 
gaan toch nooit kinderen hebben. Dit klopt natuurlijk niet met de solidariteitsgedachte van de sociale 
zekerheid. Langs de andere kant merk ik dat heel wat jongeren zich wel engageren in de samenleving, heel 
selectief maar wel op een solidaire basis. Jongeren die nauwelijks een inkomen hebben gaan toch 
maandelijks betalen voor greenpeace, voor artsen zonder grenzen, oxfam. Er zijn dus maatschappelijke 
domeinen waar dat engagement wel werkt. Of bijvoorbeeld de doe-tank die in het ABVV opgericht werd. Dit 
betekent dat het engagement wel nog aanwezig is, maar het is niet meer het langdurige, aan groepen 
gebonden solidariteit. Het is tijdelijke solidariteit, selectieve solidariteit en het moet ergens ook wel kloppen 
met hun persoonlijk leven, met hun individuele belangen. Ik vind dit op zich allemaal niet verkeerd, misschien 
waren we te gek vroeger toen we van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat met die solidariteit bezig waren en 
altijd dezelfde groepen. Jongeren kiezen een thema, bijvoorbeeld milieu, de opwarming van de aarde. En 
waar ik jongeren dan in bewonder, ze gedragen zich daar veel consequenter in dan onze generatie vroeger. 
Onze generatie vond milieu ook belangrijk, maar ik vond dat we er niet consequent in waren. We bleven met 
die dikke auto rijden, hadden geen aandacht voor zuinige energie. Als jongeren kiezen voor een engagement, 
dan gedragen ze zich er ook echt naar .  
 
Misschien even terug naar de overgang in generaties en internet dat daarbij kan helpen. Vindt u het goed dat 
de generaties zo in elkaar overvloeien? 
 
Ik vind het belangrijk dat de generaties elkaar beter leren kennen. Dat ze domeinen vinden waar ze samen 
kunnen werken, ik vind dat dit veel te weinig gebeurt. En elk middel dat hiertoe kan bijdragen, dus oa internet 
en de sociale netwerken die daar ontstaan, vind ik belangrijk. Een ander voorbeeld waar zo weinig mee 
gebeurt, die jongere generatie werkt hard, zeer onregelmatige arbeidsuren, heel flexibel, maar ze willen ook 
kinderen. Ik stel vast dat die oudere generatie hier een belangrijke rol speelt door de opvang van de 
kleinkinderen. Maar maatschappelijk hoor je hier eigenlijk weinig over. Men vindt het bijna vanzelfsprekend. 
Maar eigenlijk zou je dan dit maatschappelijk moeten herwaarderen en daar in dialoog rond gaan met de 
oudere en jongere generatie over hoe ze die kinderopvang eigenlijk zien binnen het loopbaantraject. Gaan we 
dit voor een stuk opvangen door deeltijds te gaan werken, door betere aansluiting werk en gezin en welke rol 
spelen de grootouders hier dan in. Want daar is denk ik ook een wijziging. Vroeger zeiden grootouders dat ze 
wel voor de kleinkinderen zouden zorgen en ze werden eigenlijk de echte opvoedende ouders. Maar door het 
feit dat in de seniorengroep er andere behoeften komen, ze willen ook nog een eigen leven leiden na het 
pensioen, meer cultuur beleven, reizen en uitstappen maken, dan is het niet meer zo vanzelfsprekend dat ze 
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vijf dagen op vijf voor de kleinkinderen zullen instaan. Toch vind ik het maatschappelijk heel belangrijk, ook al 
wordt het niet uitgedrukt in geld. En de rol van de grootouders in de opvang en opvoeding van de 
kleinkinderen moet meer besproken worden. 
 
Het niet-materiële of het niet-geldelijke moet meer opgewaardeerd worden, waardoor de emancipatie van de 
ouderen beter tot zijn recht kan komen. 
 
Want eigenlijk is dit een heel grote verantwoordelijkheid die de mensen aan hun ouders geven. De opvoeding 
van hun kinderen is toch heel belangrijk, en welke waarden en normen wil je meegeven aan je kinderen. Want 
meestal wordt al lachend gezegd dat grootouders de kleinkinderen goed mogen verwennen, maar eigenlijk 
ben je over een opvoedingsproject bezig van nog een nieuwe generatie. Dus het lijkt me wel belangrijk dat je 
hierover in dialoog treedt en minstens samen bepaalt welke grenzen je wil stellen, welke waarden worden 
meegeven. Meer dan alleen de materiële opvang. 
 
Ziet u een verschil in status bij jongeren uit diverse groepen in een vergrijsde en ontgroende samenleving ?  
 
Ik denk dat er zeker verschillen zijn bij jongeren naargelang hun sociaal-economische situatie. Wat me opvalt 
bij jongeren, ik weet wel niet of dit een juiste interpretatie is, is dat de verschillen tussen jongens en meisjes 
aan het verminderen zijn. Ik denk dat dit voor een stuk te verklaren is door de betere positie die meisjes 
innemen in het onderwijs. Meisjes studeren beter en houden beter vol, meer doorzetten. Dit is trouwens het 
grote verschil in de allochtone gemeenschap, waar meisjes beter scoren dan de jongens op school, maar dit 
staat natuurlijk haaks op hun cultuur. Want het is de jongen die moet gaan werken, maar die heeft dan zijn 
studies niet afgemaakt. Ik denk dat dit voor culturele botsingen zorgt in die gemeenschap. Maar tussen 
allochtonen en autochtonen, tussen laaggeschoolden en hooggeschoolden, ik denk dat daar dezelfde 
verschillen spelen. 
 
Hoe ziet u dan die verschillen? Bijvoorbeeld dat laaggeschoolden nog individualistischer zullen zijn dan 
hooggeschoolden, omdat ze minder kansen hebben? 
 
Ja, ze moeten in de eerste plaats voor zichzelf zorgen en zullen dus minder instaan voor solidariteit. 
Misschien wel in de eigen groep, maar niet naar de gehele samenleving. 
 
Ziet u een verschil in solidariteit bij jongeren die syndicaal geëngageerd zijn tegenover jongeren die dat niet 
zijn? 
Uiteraard, alleen al het feit dat men actief wordt bij de vakbond betekent dat men veel aandacht heeft voor 
solidariteit. Interessant weetje is dat bij sociale verkiezingen merken we dat meer dan de helft van de 
verkozenen gewisseld wordt. Weer een voorbeeld dus van het korte engagement, korte solidariteit. Maar dus 
ook mensen binnen de vakbond gaan voor kortere duur en selectiever die solidariteit waarmaken, maar ik ben 
er van overtuigd dat de solidariteit binnen de vakbond sowieso hoger ligt. Het gaat hier dan voornamelijk over 
solidariteit op de werkvloer, voor de niet-actieven. Maar ze staan ook open  voor solidariteit met bijvoorbeeld 
het Zuiden, maar dan tijdelijk. 
 
Het onderzoek kadert binnen het ruimere thema ‘intergenerationele solidariteit’. Wat betekent dit begrip voor 
u? 
 
Intergenerationele solidariteit moet er zijn, dit is een noodzaak. Maar er moet aan gewerkt worden, solidariteit 
tussen de generaties is niet vanzelfsprekend. Om hieraan te werken moet je eerst kennen, begrip hebben 
voor elkaars situatie. Wat dit betreft is er nood aan dialoog tussen de generaties, waarbij de beiden met een 
open geest met elkaar moeten durven praten om de maatschappelijke noden en behoeften van elkaar te leren 
kennen en dan kan je zien in welke mate je daar samen aan kan werken en kan samenleven. Daarom vind ik 
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het heel belangrijk, zeker wat het sociaal-economische betreft, dat je de beroepsloopbaan als een traject ziet, 
met een begin- en een eindpunt, maar dat je ook nadenkt over de periode ertussen en dat je nadenkt over 
manieren om het leefbaarder en draaglijker te maken voor de duur van het traject. En daarvoor moet je 
noodgedwongen met elkaar gaan praten. Ik denk dat je dan de positieve voorbeelden die mogelijk zijn, zoals 
overdragen van ervaring en kennis, het belang van de sociale zekerheid voor de huidige en de toekomstige 
generaties, daar moet in opnemen.  
 
En ziet u dit als een wederkerig begrip, van jong naar oud en van oud naar jong? 
 
Solidariteit van de generaties moet uiteraard van de beide kanten komen. 
 
Wordt die visie op de intergenerationele solidariteit beïnvloed door uw vakbondservaring? 
 
Mijn visie is een mix van vakbondservaring en persoonlijke ervaring. Als ik denk aan solidariteit tussen de 
generaties als vakbondsmens dan denk ik voornamelijk aan de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt, aan de 
realiteit op de arbeidsvloer en aan loopbaandenken. Maar persoonlijk vind ik het ook wel belangrijk dat je in 
een samenleving zit waar je moet samenwonen en dan lijkt het me ook belangrijk dat je een goede mix hebt 
van generaties. Ik zou niet graag komen tot getto’s van jongeren en getto’s van ouderen als we daar niet voor 
opletten. Ik vind ook dat we elkaars cultuur moeten blijven kunnen volgen en dat er een aantal dingen 
maatschappelijk geherwaardeerd worden, zoals bijvoorbeeld de kinderopvang van grootouders.  
 
En hoe denkt u dat jongeren tegenover ouderen staan in een  vergrijsde en ontgroende samenleving? 
 
Van ouderen hoor ik vaak dat ze vinden dat ze geen respect meer krijgen van de jongeren. Respect is 
natuurlijk een woord dat met verschillende dingen samenhangt, zoals waardering, eerbied, ontzag voor de 
leeftijd. En dan hoor ik vaak zeggen dat dit bij de allochtone gemeenschap nog meer bestaat, dat de ouderen 
daar nog een voorkeursplaats krijgen. Persoonlijk begrijp ik niet dat in de samenleving de kennis en de know-
how van de ouderen niet wordt gebruikt. En ouderen verwijten dit de jongeren vaak. Mijn eigen situatie nu 
bijvoorbeeld. Toen ik op brugpensioen ging heb ik gezegd dat ze nog altijd dingen konden vragen aan mij, van 
mijn kennis en ervaring gebruik maken, maar dat ze het zelf moesten komen vragen, dat ik het niet aan hen 
ging voorstellen. Wel, ik word nauwelijks nog gevraagd. Eens je bent afgeschreven ben je ook echt 
afgeschreven. Terwijl ik vind dat er zeker goede mengvormen zijn. Ik vind niet dat ik alle documenten moet 
krijgen en mee in het bestuur moet zitten, maar helemaal niets meer is toch ook merkwaardig. Deze frustratie 
leeft bij veel ouderen. De overgang van werk naar pensioen zou veel geleidelijker moeten gebeuren. Dat je 
het gevoel hebt dat alles wat je in die jaren hebt opgebouwd, dat je dit goed kan overdragen en verder zetten 
en doorgeven.  
 
Nog op andere vlakken hoe jongeren tegenover ouderen staan? 
 
Dan hebben we het vooral over maatschappelijke wrevels die ontstaan wanneer mensen samenleven, hoe ze 
omgaan met lawaai, met spelende kinderen. De wrevels rond het openbaar vervoer. De ouderen die gratis 
kunnen rijden die de zitplaatsen van de jongeren die uit school komen inpalmen. Maar dit zijn 
maatschappelijke wrevels die tussen iedereen ontstaan, niet alleen tussen jong en oud en die van alle tijden 
zijn.  
 
Denkt u dat er een verschuiving zal optreden bij een toenemende vergrijzing en ontgroening en de visie van 
de jongeren op ouderen? 
 
Ik denk het wel. En dat zal te maken hebben met de nieuwe en belangrijker sociaal-economische plaats die 
jongeren zullen innemen in de samenleving. Dus ik denk dat wat dit betreft er ook wel op andere vlakken in de 
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samenleving de spanningen gaan toenemen. Jongeren gaan meer en meer het gevoel krijgen dat ze 
opdraaien voor een grote generatie die het misschien dan redelijk goed heeft. Jongeren moeten er dan voor 
zorgen dat de basis stevig blijft, dat de sociale zekerheid kan blijven bestaan. Het zou dus wel kunnen dat het 
ook op andere maatschappelijke domeinen voor spanningen zorgt, waarbij je toch ook aan de ouderen zal 
moeten vragen dat ze een grotere verantwoordelijkheid gaan opnemen in de samenleving. Bijvoorbeeld op de 
pensioenen een bijkomende sociale zekerheid heffen. Dit is vandaag in vakbondskringen waarschijnlijk een 
vloek om dit te zeggen, maar we gaan minstens andere financieringsmechanismen moeten vinden, zodanig 
dat de volledige financiële verantwoordelijkheid niet alleen op de schouders van de jongeren terechtkomt. Dit 
zal de positie van jongeren en ouderen bepalen, maar het zou wel eens kunnen dat het zich gaat uitdrukken in 
verschillende wrevels, incidenten en conflicten op verschillende levensdomeinen. Want vaak is het natuurlijk 
zo dat men vanuit die sociaal-economische positie dingen gaat ventileren naar andere zaken, naar 
samenleven, naar cultuur, en zo verder. Jongeren gaan maatschappelijk belangrijker worden, en gaan  van 
daaruit misschien de ouderen als een lastpost bekijken, als iemand die te zwaar weegt op de 
solidariteitsmechanismen. Dit zal hun zicht op de ouderen kleuren. 
 
Denkt u dat de solidariteit op de helling zal komen te staan? 
 
Daar ben ik een optimist in, ik denk dat solidariteit niet zomaar van de kaart geveegd kan worden. Solidariteit 
is daarvoor te belangrijk. Maar we gaan er wel goed voor moeten zorgen dat die solidariteit een stevige basis 
blijft  behouden. Het sociale zekerheidssysteem bestaat uit twee dingen. Ten eerste een bijdrage van 
iedereen en ten tweede solidariteit. De twee zijn nodig. Het is een soort verzekeringsysteem waarbij je zegt 
dat je er iets betaalt, maar je krijgt er ook wat voor terug. In die zin vind ik het heel belangrijk dat er goede 
communicatie is. Wat ik belangrijk vind, en dat opent vaak de mensen hun ogen, ze gaan naar een ziekenhuis 
voor een bepaalde ingreep, dan moet er staan wat de normale kost van de ingreep is, voor hoeveel de 
ziekteverzekering erin tussenkomt en wat de persoon zelf nog moet betalen. Als de mensen dit niet weten 
zien ze alleen maar naar wat ze hebben moeten betalen. Dan besef je pas hoe belangrijk het systeem is. 
Mensen moeten die solidariteitsmechanismen blijven zien en niet alleen maar het eindstation. Transparantie 
in de solidariteit. En je moet ook kijken naar de positieve dingen die de ouderen meebrengen. Ouderen 
worden een betere en belangrijkere consumentengroep, wat meer BTW-inkomsten met zich meebrengt en 
dus meer en meer middelen biedt om collectieve dingen te voorzien. In de samenleving, en deze discussie 
hebben we ook vaak gevoerd in de vakbond, vind ik dat men te veel focust op  inkomen. Maar de uitgaven zijn 
ook belangrijk. Als bijvoorbeeld het openbaar vervoer gratis is, dan vind ik het geen probleem dat je iets 
minder loon hebt. Want dan wordt een kost die je normaal met je loon moet dragen maatschappelijk 
opgevangen. En voor mij was dat altijd een argument in de vakbond om te pleiten voor een solidariteit in de 
samenwerking tussen de privé en de openbare diensten. Dit was een merkwaardig fenomeen, als je met 
mensen uit de privésector over de openbare sector praat, dan waren dat plots geen collega arbeiders meer, 
maar consumenten van openbare diensten. En dan kreeg je heel de klaagzang over wachtlijsten, 
onvriendelijke ambtenaren, plots waren het geen collega’s meer. Tot ik aan de mensen uit de privé probeerde 
duidelijk te maken wat openbare diensten eigenlijk zijn. Wat is openbaar vervoer, wat is de kostprijs van 
openbaar vervoer, wat is gezondheidszorg en toegankelijkheid voor de gezondheidszorg. En dan beseffen ze 
wel dat ze verkeerd waren, en dat het collega’s zijn van hen die ook in ploegen werken, die ook stand-by 
moeten zijn, die ook een loon hebben en dan kwam die solidariteit wel gemakkelijker los. Solidariteit zal 
blijven bestaan, maar we mogen het niet als een vanzelfsprekendheid beschouwen en we zullen er langs 
beide kanten inspanningen voor moeten doen.  
 
En welke vormen van solidariteit kunnen er tussen jongeren en ouderen bewerkstelligd worden? 
 
Sowieso zal de basissolidariteit voor mij het sociale zekerheidssysteem blijven. Ik denk dat er op de werkvloer 
betere systemen van peter- en meterschap kunnen ontstaan, tot mekaar inwerken en wederzijds van elkaar 
leren. Op maatschappelijk vlak vind ik alles wat rond opvoeding en kinderopvang gebeurt zeer belangrijk. In 
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het middenveld zijn ook wel dingen mogelijk. In het verengingleven zou je ook die mix tussen jongeren en 
ouderen kunnen bewerkstelligen, op buurt –of wijkniveau. Ik denk dat je naar die terreinen moeten zoeken 
waar je kansen biedt aan jongeren en ouderen om samen te werken. Daardoor leren ze elkaar beter kennen 
en meer begrip voor elkaars situatie te hebben en daar kunnen wel vormen van solidariteit en samenwerking 
uit groeien.  
 
En hoe zien jongeren volgens u hun rol binnen deze vormen van solidariteit? 
 
Ik denk dat ze dit in de toekomst vooral sociaal-economisch gaan zien, dat ze daar hun verantwoordelijkheid 
gaan opnemen, maar ze gaan er dan ook wel waardering en erkenning voor terugvragen.  
 
Dus jongeren doen het niet onvoorwaardelijk? 
 
Ik denk niet dat jongeren in de toekomst onvoorwaardelijk voor solidariteit zullen kiezen. Ze zullen wel voor 
solidariteit kiezen, maar ze zullen er iets voor in de plaats willen stellen. 
 
En denkt u dat jongeren bij een toenemende vergrijzing en ontgroening ook nog bereid zullen zijn deze rol op 
zich te nemen? 
 
Ik denk het wel dat als je hen goed uitlegt dat het uiteindelijk ook in hun eigenbelang is. Want ze worden zelf 
ook ooit een oude generatie, en dan zal er een nieuwe generatie nodig zijn die weer moet instaan voor die 
solidaire basis, die solidaire systemen van de samenleving. Als ze dat beseffen dat het niet van korte duur is 
en dat ze eigenlijk de schakel zijn tussen in een opeenvolging van generaties die ook in de toekomst binnen 
een relatieve goede solidaire welvaartsamenleving moeten functioneren. Als dit transparant en goed wordt 
uitgelegd hoe die solidariteit in elkaar zit, dat ze heel duidelijk weten dat ze voor die solidariteit heel wat in de 
plaats krijgen, namelijk de waarborg dat er ook in de toekomst een generatie zal zijn die voor ons deze 
systemen leefbaar zullen houden, dan denk ik dat die solidariteit zal blijven bestaan. Het enige gevaar dat ik 
nu zie, maar daar durf ik bijna niet aan denken, dat is dat een aantal van die solidaire systemen zou 
geprivatiseerd worden. Stel dat het wettelijk pensioen op de helling komt te staan en dat we naar 
privépensioenen zouden gaan. Of dat de ziekteverzekering zou geprivatiseerd worden. Dat vind ik een veel 
belangrijker bedreiging voor de solidariteit dan de generaties. Want dan ga je een wig drijven tussen 
generaties en heel de solidariteit op de helling zetten. Dan gaan natuurlijk degene die het wel kunnen betalen, 
Amerikaans systeem, zich wel verzekeren en degene die weinig tot niets hebben gaan zich niet kunnen 
verzekeren.  
 
Tot aan het begin van de 20ste eeuw was er een sterke solidariteit op te merken binnen een klasse, over de 
leeftijden heen. Hoe ervaart u dit nu?  
 
Ik denk dat die solidariteit binnen de klassen nog altijd intact is. En dan heb ik het echt over binnen de 
vakbond tussen arbeiders van een bedrijf, bedienden van een bedrijf. Er zijn wel wat spanningen, maar die 
hebben dan niets met generaties te maken, maar eerder met functies. Het is bekend dat arbeiders en 
bedienden in een zelfde bedrijf af en toe wel eens wat wrijvingen hebben, dat er wat kleine conflicten zijn. Hier 
zouden we iets aan moeten doen om het statuut één te maken, maar dit is een ander verhaal. Maar tussen 
jongeren en ouderen, als ik het zo bekijk op de werkvloer en vanuit vakbondsperspectief bekeken is dit geen 
probleem. De solidariteit binnen een klasse blijft bestaan, gezien vanuit een vakbondsbril is een 
klassensolidariteit nog altijd intact. Als er al eens oprispingen komen dan is het eerder richting zelfstandigen. 
Met zelfstandigen en vrije beroepen kan wel eens botsen, maar dit heeft te maken met rechtvaardige 
belastingsheffing, de voordelen van de sociale zekerheid, maar de zelfstandigen die daar onvoldoende toe 
bijdragen. Dus tussen de loontrekkende en de zelfstandige klasse kan het wel eens botsen, maar binnen de 
loontrekkende klasse zoals arbeiders, bedienden en ambtenaren is de solidariteit nog altijd intact.  
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Denkt u dat er verschillen zijn tussen groepen van jongeren en hun visie op hun rol binnen de solidariteit? 
 
Ik denk ook hier weer dat jongeren naargelang hun geschooldheid min of meer inzicht hebben in het waarom 
de solidariteit er is, de hogergeschoolden zullen zeker ook wel wat in ruil vragen  voor die solidariteit. 
Lagergeschoolden hebben ook wel een soort basisgevoel voor solidariteit en zeker in dezelfde groep, maar 
hier zal je eerder die individuele oprispingen krijgen van moeten we wel voor het volledige systeem betalen. 
Alhoewel bepaalde hooggeschoolde jongeren dit ook wel durven doen, vanuit een dan louter individualistische 
houding. Maar laaggeschoolde jongeren hebben ook wel een soort basissolidariteit onder elkaar, maar 
hebben veel minder inzicht in het geheel van de solidariteitsmechanismen. Dit kan hen duidelijk gemaakt 
worden en ze kunnen dit leren. Maar daar heb ik soms het gevoel dat bijvoorbeeld die moeilijke jongeren die 
in de werkloosheid zitten en er ook niet uit geraken die hebben het gevoel dat de uitkering die ze krijgen hun 
inkomen is en geen uitvloeisel van het sociale solidariteitssysteem. Ze vinden dat ze dit moeten krijgen, omdat 
ze het nodig hebben en de samenleving moet het hen maar geven.  
 
Kan men misschien nog meer spreken van een groepssolidariteit bij laaggeschoolde jongeren? 
 
Ik denk dat zeker bij laaggeschoolde jongeren en ook wel bij allochtonen er een vrij grote groepssolidariteit is, 
maar niet over de subgroepen van de jongeren heen.  
 
We hebben het ook al gehad over reguleringsmechanismen om de solidariteit in stand te houden. Wat is uw 
mening over sociale verplichting, sociale controle? 
 
Ik neem hier een middenpositie in. Ik vind dat de overheid dit niet tot en met moet reguleren, want ik denk dat 
dit niet werkt. Veel van die elementen van solidariteit leg je best niet bij wet of decreet op. Maar er moet wel 
een basissysteem van solidariteit zijn, aan het systeem van sociale zekerheid moet je niet beginnen te 
morrelen. Je kan wel andere financieringsbronnen zoeken, maar het principe van verzekering en solidariteit 
moet je ergens vasthouden, er moeten minimumgrenzen zijn. Ik vind dat dan eerder de overheid door zijn 
regulering kansen moet bieden met een zekere mate van vrijheid. Als we het dan toch over het 
loopbaantraject hebben, dan moet je niet zeggen hoe het moet maar je kan wel zeggen, maar aan de mensen 
de keuze laten dat ze tijdens hun loopbaan een aantal perioden er tussen uit kunnen, zoals het tijdskrediet op 
50+, je moet niet maar je kan er gebruik van maken. Je kan dit wel stimuleren door er een extra premie aan 
vast te hangen, in die zin kan je wel wat sturen, maar ik vind dat je dan ook een mate van vrijheid moet laten, 
zoals ik evengoed vind dat je niemand mag verplichten om langer te werken. Maar je mag ook niet bestraffen 
als mensen nadien vrijwilligerswerk doen of betalende arbeid doen. Daar moet  je mogelijkheden voor zien. 
 
Dus reguleringsmechanismen met een aantal keuzevrijheden. Ziet u buiten de loopbaan nog op andere 
vlakken mogelijke reguleringen? 
 
 Dit kan ook globaal naar de arbeidsmarkt toe zijn, dat men ingroei- en uitgroeibanen voorziet. Misschien ook 
in het verenigingsleven, de minister van cultuur geeft nu bij het verlenen van subsidies aan verenigingen toch 
ook de opdracht aan de organisaties om aandacht te hebben voor diversiteit, in hun bestuursorgaan en in hun 
werking. Maar je kan ook evengoed zeggen dat je aandacht moet hebben voor de verhouding jongeren en 
ouderen in de vereniging, de werking of de bestuursorganen. Op die manier kan een overheid wel stimuli 
geven om daar aandacht voor te hebben en dan gebeurt het ook wel.  
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Dus aandacht voor jong en oud, maar met de keuze hoe je het invult? Nu volgen er een aantal iets 
specifiekere bedrijven. We hebben er wel al een heel aantal reeds aangehaald tijdens het gesprek. Toch nog 
even over bedrijven die voor een grote uitdaging staan met een vergrijzende en inkrimpende arbeidsbevolking 
en met een beperkter netwerk. Hoe kunnen bedrijven het beste omgaan met een vergrijzende en 
ontgroenende samenleving? 
 
Als je gaat kijken hoe bedrijven nu omgaan met jongere en oudere werknemers, dan denk ik dat je slimme en 
domme bedrijfsleiders hebt. En de domme bedrijfsleiders, en dat is een beeld dat spijtig genoeg de realiteit is, 
die zeggen dat gebaseerd op het anciënniteitsysteem die oudere werknemers te duur zijn voor hen. Ze kosten 
teveel, zijn minder flexibel, staan minder open voor verandering, kunnen minder mee met nieuwe 
technologieën en kunnen het ritme niet meer aan. Maar dan maakt men een zeer enge economische 
redenering en zeggen ze dat ze die ouderen er toch gaan uitgooien, ook al kosten ze veel in ontslag. Het 
beste is natuurlijk met brugpensioen, want dan zijn ze goedkoop  voor de werkgever. Maar dit is wel een dure 
kost voor de samenleving. En we vervangen die gewoon door jonge mensen die ons veel minder kosten, die 
we beter in de hand hebben en die we beter kunnen kneden naar onze bedrijfscultuur en zo verder. Dit zijn de 
domme bedrijfsleiders, want die kijken puur economisch en houden geen rekening met heel het 
maatschappelijke gebeuren. Slimme bedrijfsleiders moeten naar systemen zoeken, zowel in hun verloning als 
in hun arbeidsorganisatie om die mix die maatschappelijk zo belangrijk is tussen jongeren en ouderen in stand 
te houden. Het idee van Volvo bijvoorbeeld. Daar werkt men niet aan de band met de idee jij moet elke dag bij 
elke auto hetzelfde vijsje indraaien. Daar werkt men met wat men noemt teams. Er is een team, en dit team 
maakt een auto. En dit team bestaat uit een mix van jonge en oude mensen.  Oudere mensen met ervaring, 
die al veel meegemaakt hebben en die weten waar ze op moeten letten. Dus het team weet dat door hen een 
auto moet gemaakt worden binnen een bepaalde tijdspanne, maar dat ze binnen het team de taken kunnen 
verdelen. Ze kunnen taken overnemen en er is afwisseling. Er is ook een teamleider, meestal degene met het 
meeste ervaring. En als team kunnen ze dan af en toe eens samenzitten en kijken wat er aan de werking nog 
kan verbetert worden, waar ze op moeten letten, waar er fouten worden gemaakt en zo verder. Dit is een 
goed voorbeeld van samen kunnen we het ritme aan, de ene moet dan af en toe wel eens een tandje 
bijsteken voor de andere, maar je hebt ook de knowhow van iemand met ervaring. Taken kunnen ook 
veranderen. De ouderen die altijd aan de band hebben gestaan, kunnen nu de auto als hij klaar is eens 
helemaal checken. Je moet dus in je personeelsbestand zoeken naar de goede functies. Zoek naar de juiste 
mix. De moeilijkheid is ook, hoe hou je ouderen aan het werk. De overheid wil dit nu doen door extra premies 
te geven, maar eigenlijk overtuigt een werkgever dit niet. Een werkgever zou dit doen voor het gewin op korte 
termijn, maar er moet veel meer inhoudelijke argumentatie voor zijn om werkgevers te overtuigen om ouderen 
in dienst te houden, bijvoorbeeld dat hun knowhow  belangrijk blijft, dat je ze kunt inzetten voor peter –en 
meterschappen. 
 
Intergenerationele solidariteit komt ook meer en meer in de belangstelling. Dit jaar wordt voor het eerst 
bijvoorbeeld de Europese dag van de intergenerationele solidariteit gehouden. wat betekenen deze projecten 
voor u? Denkt u dat ze iets kunnen bijdragen aan de solidariteit? 
 
Ik denk het wel. Ik denk dat bij die gelegenheden gebruik moet gemaakt worden om eens een aantal dingen 
duidelijk te maken. Duidelijkheid van hoe sociale zekerheidmechanismen in elkaar zitten. Het is belangrijk dat 
dit duidelijk wordt gemaakt via een aantal concrete projecten. Dat je goede voorbeelden van hoe jongeren en 
ouderen goed samenwerken op de bedrijfsvloer laat zien, wijken waar een goede mix tussen de twee is 
gevonden, een goede taakverdeling in een vereniging, dus iets duidelijk maken met concrete projecten 
waarbij je aantoont dat er goede voorbeelden zijn waar we uit kunnen leren. 
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Nog een aantal vragen in verband met beleid. Welke beleidsaanbevelingen zou u nog doen ivm 
intergenerationele solidariteit en vergrijzing en ontgroening? 
 
In een notendop: zorg in de toekomst voor bijkomende/andere financiering van het sociale zekerheidsysteem, 
dat het niet alleen op de lonen van de jongeren terechtkomt. Werk een aantal systemen uit die 
loopbaandenkentraject bevordert en stimuleert met een bepaalde mate van keuzevrijheid, zodanig dat de 
samengedrukte loopbanen van de generatie die zich te pletter werkt en daar alleen maar slecht van wordt en 
depressief dat die meer over een hele loopbaan verspreid kan worden. Wat dan meteen de discussie over 
langer werken weer mogelijk maakt. En creëer in de samenleving ontmoetingen en contacten en dialoog 
tussen de generaties op allerlei vlakken, op cultureel vlak, op niveau van de wijk en de buurt.  
 
Nu het generatiepact unaniem door de vakbonden is afgekeurd, ziet u andere manieren om de problemen 
rond het betalen  van de pensioenen aan te pakken? 
 
Dit is een hele discussie. Het officiële standpunt van het ABVV is dat het wettelijk pensioen de basis moet 
blijven, dat dit moet veilig worden gesteld. Maar iedereen beseft ook dat er meer en meer pensioensystemen 
komen, naast het wettelijk pensioen. De tweede pensioenpijler, de zogenaamde pensioenverzekering is hier 
belangrijk. Tot hier toe hadden heel veel individuele bedienden hier recht op binnen hun bedrijf. Ik ben hier 
geen tegenstander van, op voorwaarde dat het wettelijk pensioen onaangetast blijft. Maar ik vind wel dat je dit 
ook moet solidariseren. Bij een aantal arbeiders is dit nu meer en meer het geval, bijvoorbeeld voor de metaal 
–en de textielsector. Dit is niet meer per bedrijf, maar op sectoraal vlak georganiseerd. Alle arbeiders in deze 
sector hebben dus ook een tweede pijler in hun pensioen, maar sectoraal gefinancierd. En dit vind ik wel 
systemen die verdedigbaar zijn, omdat hier het niveau van solidariteit hoog genoeg is. Daarnaast, maar ook 
weer met de voorwaarde dat het wettelijk pensioen onaangetast blijft, moeten we toch toelaten om naast het 
pensioen nog een aantal betaalde activiteiten te doen. Maar ik heb er geen problemen mee dat die 
opdrachten dan wel begrenst en beperkt worden. Voor bepaalde aspecten in de samenleving heeft de oudere 
generatie zeker nog iets te bieden, en als ze dit betalend kunnen doen, bijvoorbeeld in loondienst, dan dragen 
ze op hun beurt weer bij tot de sociale zekerheid.  
 
Ziet u nog andere systemen, naast degene die u al hebt aangehaald, om een betere combinatie arbeid/gezin 
te bekomen? 
 
Arbeidsduur is hier nog belangrijk. Vaak wordt nu flexibele arbeidsduur alleen op maat van het bedrijf 
gemaakt, de werkgever heeft je nodig voor dit productieproces, maar je zou ook meer en meer de behoeften 
van de personeelsleden in rekening moeten brengen en kijken naar wat belangrijk is om werk en gezin te 
kunnen combineren. Toen ik in het ABVV begon waren er geen glijdende werktijden, en ik heb dit ingevoerd. 
Voor een aantal mensen betekende dit dat ze ’s morgens de kinderen naar school konden brengen en ze 
misschien zelfs ook konden gaan halen. Veel bedrijven staan er voor open, anderen helemaal niet. Het heeft 
er ook mee te maken of bedrijven bereid zijn te voorzien in collectieve voorzieningen. Bijvoorbeeld voor 
kinderopvang in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf. Of een strijkservice binnen het bedrijf. Dit zijn extra 
mogelijkheden die bepaalde moeilijk te vinden werknemers overtuigd om te beginnen voor het bedrijf. De 
mogelijkheid om een aantal dagen thuis te werken.  
 
Tot slot nog een aantal stellingen. Stel dat de technologie nog verder toeneemt, dan zullen de mensen liever 
door een robot verzorgd worden. 
 
Ik denk niet dat dit ooit gebeurt. Ik geloof wel dat robots meer en meer repetitieve en productieve handarbeid 
zullen verrichten en vervangen, dit is nu al een fenomeen. Dit is zeker goed, want het gaat hier dan toch om 
ongezonde arbeid, zoals de robot die de laspunten in een auto aanbrengt. Maar voor dienstverlening gaan er 
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nooit robots in de plaats komen. De technologie zal wel al ver genoeg staan, maar het menselijke aspect in de 
dienstverlening is voor mij onmisbaar. 
 
En een combinatie van beiden? 
 
Tot op zekere hoogte. Een robot zal wel minder kwalitatieve aspecten van het werk kunnen overnemen, maar 
mijn stelling is dat wat je daar in bespaart geen economisch gegeven mag  zijn, maar dat moet je dan opnieuw 
investeren in de verbetering van het andere kwalitatieve aspect van de dienstverlening. Trouwens wat 
mensen in de dienstverlening zeggen dat het logistieke deel in hun werk minder belangrijk wordt, maar dat 
juist het interpersoonlijke, het psychische aspect, het contact belangrijker wordt. Zodanig dat men zelfs aan 
taakafsplitsing denkt, dat je aan de ene kant de verzorgdenden hebt en je hebt ook de logistieke helpers die 
alleen nog de maaltijden bedelen en dergelijke. Een robot zou dat logistieke kunnen doen. 
 
Het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen. Ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen 
zorgen, moeten hun plan dan maar trekken. 
 
Ik ben het hier niet mee eens, maar hier moet je ook opletten dat er ook een stuk de steunplicht in zit. 
Jongeren moeten niet volledig opdraaien voor de zorg voor de ouderen, er moet een gedeelde 
verantwoordelijkheid zijn. Maar als je kiest voor solidariteit dan moet ook de jongere generatie voor een deel 
blijven zorgen voor de oudere generatie. Maar ze moeten dit niet uitsluitend en alleen doen zeker niet. Net 
zoals men de oudere mensen in de samenleving niet kan laten zitten. En het volledig afwentelen op de 
samenleving is zeker geen keuze. Maar een zekere verplichting mag wel. 
 
Leeftijd is een discriminerende factor, naast gender, etniciteit, en dergelijke.  
 
Spijtig genoeg denk ik wel dat leeftijd soms nog een discriminerende factor is, in de twee richtingen. Ik denk 
dat jongeren soms niet de kans krijgen om aan het werk te gaan omdat ze geen werkervaring hebben en 
daardoor geen kansen krijgen. En kunnen ze ook geen ervaring opdoen. Maar ook ouderen worden 
gediscrimineerd. Als 50+ aan het werk gaan is geen evidentie. 
 
Vindt u dit een nieuw gegeven in de samenleving, of is het van alle tijden? 
 
Ik denk redelijk nieuw, alleszins is leeftijdsdiscriminatie toch belangrijker geworden. 
 
Hoe zal dit evolueren in de toekomst? 
 
Ik heb geen idee, het hangt er vanaf of er aan gewerkt wordt.  
 
Bij de vakbond worden de niet-actieven vaak als onloyale concurrenten gezien, tegenover de actieven die wel 
op post zijn. 
 
Ik ben het niet eens met het woord concurrenten, de solidariteit met de niet-actieven is vrij groot. Maar binnen 
de vakbond zouden ze wel meer aan het woord gelaten mogen worden. De standpunten binnen de vakbond  
worden meestal genomen door de actieven. Maar ik heb de actieven binnen de vakbond nog nooit horen 
zeggen dat de niet-actieven profiteurs zijn. Maar deze solidariteit tussen de twee is niet vanzelfsprekend.  
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Vragen Gustaaf. 
 
Die economische angst, de generaties die zullen moeten opdraaien voor oudere generaties. Is dit niet 
gestoeld op een sterk verouderd denken over wie uiteindelijk het geld zal moeten opbrengen, maar ook de 
productiviteit? Door de robotisering en de computerisering wordt er natuurlijk per eenheid veel meer 
geproduceerd. Is dit niet iets dat in wezen een doemdenken is, dat nergens op slaat? 
 
Het feit dat men zo bang is voor de financiering van de sociale zekerheid heeft natuurlijk te maken met het 
systeem van financiering van de sociale zekerheid wat in zekere mate wel verouderd is. Het is eigenlijk een 
bijdrage op de lonen. En de kritiek die ook door de vakbond al lang geuit wordt is dat arbeidsintensieve 
bedrijven een grotere bijdrage leveren tot de sociale zekerheid dan de niet-arbeidsintensieve. Robots betalen 
geen sociale zekerheid. Dus als je het wat meer in evenwicht wil brengen en de financiering wil waarborgen, 
dus in die zin heeft het ook te maken met de productiviteit en mechanisering en de verdere nieuwe 
technologieën in het productieproces, zou je eigenlijk andere financieringsbasissen naast de lonen moeten 
hebben om de sociale zekerheid te financieren. Er is ooit gezegd een bijdrage op de meerwaarde. Maar moet 
er geen algemene sociale bijdrage komen waarbij alle groepen een bijdrage leveren aan de sociale zekerheid, 
uiteraard inkomensgerelateerd. Ik denk dat dit ideeën zijn die de toekomstige financiering van de sociale 
zekerheid meer kunnen waarborgen en die eigenlijk ook een stukje beantwoorden aan het feit dat die 
productiviteit stijgt en  dat de opbrengst van die productiviteit ook een stukje moet gestoken worden in de 
solidariteit. 
 
Het probleem met jongeren die niet aan de bak komen. Ik herinner me de jongerenmarsen, dat is toch al 
enkele jaren geleden… 
 
De problematiek, en dat is een algemeen systeem van werkgelegenheidsbeleid. Er zijn periodes geweest dat 
er meer jongerenwerkloosheid was en dit is ook de periode dat de jongerenorganisaties van de vakbonden de 
jongerenmarsen hebben georganiseerd. Dit is een problematiek hoe je als beleidsmaker of minister van werk 
daar moet mee omgaan. In België gaat de overheid bijvoorbeeld maatregelen nemen om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden, jongerenstage, jongerenbanen, maar wat is het merkwaardige fenomeen dat 
het op die moment een verdringing van andere groepen betekent. En soms is de jongerenwerkloosheid dan 
gedaald, maar is de werkloosheid bij de ouderen dan toegenomen. Die maatregelen hebben een tijdelijk 
effect, waarbij een werkgever dan eerder een jongere zal aannemen voor de voordelen die hij krijgt, maar hij 
heeft niet meer volk nodig. Je kan maar tijdelijk voor bepaalde groepen maatregelen nemen. Je moet meer 
naar algemene maatregelen gaan. 
 
Wordt solidariteit door de ouderen niet dikwijls veridealiseert? Is de basis van solidariteit niet altijd al het 
materiële profijt geweest? 
 
Iemand zei ooit dat solidariteit welbegrepen eigenbelang was. Ik ben het daar niet altijd mee eens. Ik denk dat 
solidariteit niet kan zonder enige vorm van eigenbelang. Niemand is totaal altruïstisch en gaat totaal voor de 
solidariteit. Er moet een stukje eigenbelang inzitten, maar in de solidariteit moet men ook bereid zijn iets  extra 
te doen. De graadmeter van hoe ver gaat solidariteit merk je goed als je daadwerkelijk iets vraagt voor het 
Zuiden, als je bijvoorbeeld vraagt een stukje van het loon af te staan voor het Zuiden. Dan kom je op een 
grens. Maar ik vind dat solidariteit ook een inspanning mag vragen.  
 
Je zei daarjuist dat de jeugd de dag van vandaag enorm materialistisch is ingesteld. Ik kan me moeilijk 
voorstellen dat de generatie die voor deze jongeren kwam, minder materialistisch ingesteld was. 
 
Ik neem mezelf als voorbeeld. Ik vond ook een aantal materiële dingen belangrijk. Thuis hadden ze het niet 
breed bij mij vroeger, en ik herinner me nog mijn eerste platendraaier. Dit was enorm belangrijk voor mij, want 
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ik heb hier zelf ongelooflijk voor gespaard. Ik kende daar de waarde van, want ik heb er zelf heel veel 
inspanning voor gedaan. Jongeren werken nu ook wel voor die materiële dingen, het aantal jobstudenten is 
nog nooit zo hoog geweest, maar jongeren hebben toch ook vaak van thuis uit alles kant en klaar. Televisie 
op de kamer, laptop,… dat verwringt de visie op de waarde van de dingen. Ik heb mijn eigen dochter niet 
verwend, zodat ze goed de waarde van de dingen kent. De druk op jongeren is ook groot, degene die de 
dingen aan de jongeren willen verkopen doen er alles aan om het te verkopen. Als ouder kan je alleen maar 
proberen hier andere waarden tegenover te stellen. 
 
Je hoort soms oudere mensen zeggen dat ze angst hebben voor de jeugd. Is dit terecht? 
 
Ouderen die met angst zitten voor de jeugd… ik denk dat dit van alle tijden is. Een andere generatie met een 
andere cultuur zal altijd wel iets bedreigends hebben. Maar ik vind dit niet terecht. Het heeft er vooral mee te 
maken dat we elkaar te weinig kennen, te weinig dialoog, te weinig begrip. Je kan die angst maar wegwerken 
als je begrip voor elkaar hebt. 
 
Eén van de ideeën is wat vroeger een strikte leeftijdsafbakening was voor relaties, dit stilaan aan het 
vervagen is en dat jongeren en ouderen zich gemakkelijker ook in een intieme relatie vermengen.  
 
Dit kan zo zijn, maar het is geen algemeen fenomeen. Het is geen evolutie naar bewuste keuzes, maar meer 
met fysische evoluties. Ouderen blijven er langer goed uitzien. Andere vormen van relaties zijn ook veel 
flexibeler geworden, en het moet eerder in deze tendens gesitueerd worden, maar niet als een echte bewuste 
tendens voor de toekomst. In onze maatschappij is er ook heel veel te doen rond gezond leven, zowel bij 
ouderen als bij jongeren. Hier verschillen jongeren en ouderen op dit moment weinig in.  
 
Je zei daarnet dat er misschien een generatieconflict aan zit te komen, en dat je daar angst voor had. Maar is 
een conflict soms niet nuttig? 
 
Soms kan een conflict wel zorgen voor nieuwe dingen, dus misschien moet je het af en toe wel eens zover 
laten komen, op voorwaarde dat het conflict elementen inhoudt die nieuwe dingen kan teweegbrengen en niet 
maatschappelijk schadelijk is. Ik ben niet bang van conflicten, ze moeten wel vermeden worden als het kan, 
maar als het er toch komt moet het wel een mogelijkheid tot vernieuwing met zich meedragen. 
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4.3 Interview Samenhuizen vzw, Luc Jonckheere 
 
 
 

  
 
Interviews Intergenerationele Solidariteit     
    
Interview Samenhuizen vzw – Luc Jonckheere  
8 februari 2009 
 Hilde Maelstaf 
 
Je weet dat het hier vandaag gaat over jongeren in verhouding tot ouderen, en dan vooral jongeren in 
een vergrijsde samenleving. Ten eerste kan je misschien eens kort schetsen waar jij aan denkt als je 
het woord jongeren hoort. 
 
Als ik denk aan jongeren, dan denk ik eigenlijk aan een heel heterogene groep. Ik vermoed dat dit te maken 
heeft met ontwikkeling, dat er van heel klein tot bijna volwassen toch heel verschillende noden en 
verschillende aspecten aan vast hangen.  
 
Dus dat vooral gekoppeld aan leeftijd, en daardoor verschillende aspecten.  
 
Vooral gekoppeld aan leeftijd ja. 
 
Daarnaast heb je natuurlijk vergrijzing. Wat versta je hieronder? 
 
Ook bij ouderen zie ik eigenlijk een heel heterogene groep. En dit heeft dan te maken met de verschillende 
leeftijdstadia, maar heeft ook te maken met de evolutie van die mensen. Dus met het heel eigen traject dat die 
mensen volgen.  
 
Zonder dat je nu al teveel in details gaat, is het misschien interessant dat je al eens situeert in 
hoeverre dat het element vergrijzing in een organisatie als Samenhuizen belangrijk geacht wordt. Je 
hoeft niet teveel in details te gaan, wat dit gaat zeker nog wel terugkomen. 
 
… 
 
Als je liever hebt dat we deze vraag even laten staan, want dit komt straks ook nog aan bod. 
Ik wil het wel even situeren. Met vzw Samenhuizen willen we eigenlijk een heel  brede service bieden. We 
willen evengoed diensten aanbieden aan een aantal jonge mensen die ergens een studentenhuis of een 
gemeenschapshuis willen bevolken, maar evengoed aan ouderen die samen onder elkaar een woongroep 
willen oprichten, maar vooral aan de hele middenmoot van mensen die onder elkaar een soort van 
weerspiegeling van de maatschappij opnieuw bij elkaar willen brengen, die eigenlijk de buurten willen 
verlevendigen en sterker aan elkaar binden.  
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Laat ons nu tot de kern van het verhaal komen. Eerst ga ik je een aantal vragen stellen die te maken 
hebben met de positie van jongeren. Jongeren in deze maatschappij en de positie van jongeren doet 
ons natuurlijk meteen denken aan verhoudingen tot anderen, ouderen, nog iets ouderen en heel 
ouderen. Het doet ook denken aan rechten en plichten, verantwoordelijkheden, maar vooral dus in 
verhouding tot anderen. Zou je vanuit jouw ervaring, ervaring zowel met verschillende vormen van 
samenwonen, maar ik denk ook je algemene ervaring, ook beroepservaring natuurlijk, kunnen 
vertellen wat jij denkt hoe de positie van jongeren er in een toenemende vergrijsde samenleving er uit 
ziet? 
 
Ik heb de indruk dat jongeren, maar eigenlijk ook alle categorieën in de samenleving, dat die eigenlijk elk in 
een eigen hokje geduwd worden, meer en meer door hoe de samenleving nu aan het evolueren is. Dit maakt 
dat de verschillende subculturen, de leeftijdsubculturen, dat die van elkaar gescheiden beginnen te leven, 
meer en meer. En dat er veel te weinig uitwisseling is. Dat is de indruk die ik nu heb.  
 
Je wilt zeggen dat er dus een grotere kloof ontstaat tussen die verschillende delen in de samenleving. 
 
Ik heb inderdaad de indruk dat er een afstand, een kloof zelfs ontstaan, tussen elk van die subgroepen. 
Evengoed subgroepen op leeftijd, dan op subcultuur. Ik denk dat dit allemaal een beetje opgesplitst en 
opgedeeld wordt. Dat vind ik wel jammer.  
 
En hoe komt dit, denk je? 
 
Ik denk dat dit te maken heeft met een hele hoop sociologische evoluties, waar ik zeker niet het verstand voor 
heb om hier over uit te wijden. Ik denk dat dit te maken heeft met onder andere met de woonsituatie. Mensen 
vallen heel erg terug op hun nucleaire gezin, en dit wordt dus allemaal in kleine stukjes opgesplitst. Mensen 
hebben wel de kans elkaar te vinden, maar dan wel via interesses of de job. Ik heb de indruk dat mensen heel 
erg bij elkaar komen, of elkaar vinden op basis van hun job of hun interesses en daardoor teruggeworpen 
worden op hun eigen subcultuur. En dat er nog weinig verbindingen tussen die subculturen bestaan.  
 
En denk je nu dat die verkokering en dat terugzitten op kleine kernen, op het nucleaire, in welke mate 
gaat dit de jongeren, dus de toekomstige volwassenen beïnvloeden? Over de positie van jongeren in 
een vergrijsde samenleving. Wat je nu situeert is dat eigenlijk de groep tussen jongeren en ouderen 
zich gaat terugtrekken in een nucleaire vorm. Wat betekent dit nu voor de positie van die jongeren, in 
een vergrijsde samenleving? 
 
… Ik heb de indruk dat het terugvallen op subculturen, subgroepen, eigen kernen, maakt dat jongeren onder 
andere heel weinig voeling hebben met wat er in andere leeftijdscategorieën en in andere subculturen 
gebeurt. En daardoor ook heel weinig uitwisseling hebben en ook dingen missen. Ze kunnen zich moeilijk 
projecteren, ze kunnen zich moeilijk in perspectief stellen vanuit hun eigen positie. Maar ik denk dat dit ook 
voor de andere leeftijdscategorieën of subculturen geldt.  
 
Dus per definitie, aangezien het contact minder is, dat hun eigen positie voor hen daardoor niet 
bepaald wordt. Door die vergrijsde samenleving. Het heeft geen invloed. Is dat wat je bedoelt? 
 
Nee, niet echt… Ik heb de indruk dat elke subgroep, elke leeftijdscategorie, elke subcultuur dat die 
gemakkelijker op zichzelf gaat freewheelen, en minder voeling heeft met wat er voor de rest daarnaast nog 
gebeurt of mogelijk is. En dat jongeren zich daardoor ook veel minder kunnen projecteren in de toekomst, in 
hun eigen volgende fase, hun eigen volgende generatie waar ze in zullen overgaan, hier hebben ze minder 
zicht op en zijn ze minder op voorbereid.  
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Het is een duidelijke evolutie die je vermoedt die nu bezig is? 
 
Ja. 
 
Dus op het moment dat jij jong was zag je dit helemaal anders? 
 
Ik heb de indruk dat dit soort evolutie de laatste jaren zich meer en meer nog benadrukt heeft.  
 
Als we het nu eens concentreren op de sociaal-economische positie  van jongeren, want dit is het 
toch hetgeen meestal in een kader van vergrijsde samenleving wordt op gewezen. Wordt die sociaal-
economische positie van jongeren sterk beïnvloedt door die vergrijsde samenleving? Gaat hetzelfde 
zich hierop afspelen, dat ze vooral in het hier en nu leven en het freewheelen en niet in de totaliteit 
gaan zien? 
 
Volgens mij moeten jongeren veel meer dan vroeger inspanningen doen om het totaalplaatje te blijven zien. 
En ook om te zien wat de gevolgen zijn van hun levenswijze of hun gedrag. Het lijkt me nu ook veel moeilijker 
om ervaring op te doen. Ervaring in wat het dagelijkse leven allemaal inhoudt. En wat de verschillende 
aspecten van ons sociaal leven te bieden hebben, of de beperkingen die er mee te maken hebben. Het is nu 
veel moeilijker om zich daar een beeld van te vormen, moeilijker dan vroeger.  
 
Je hebt het daarnet ook al gehad  over de heterogeniteit van jongeren. Zie je dan daar verschillen? 
Bijvoorbeeld een groep van jongeren die duidelijk een andere positie innemen of proberen anders om 
te gaan met het gegeven van de vergrijzing dan andere groepen van jongeren? Zie je verschillen in 
leeftijd, of in sociale achtergrond, culturele achtergrond, klassenachtergrond, en dergelijke? 
 
Ik wil hier wel iets over zeggen, maar ik heb hier geen onderzoek over gedaan. 
 
Het gaat hier echt wel om je eigen ervaring. Jouw ervaring vanuit het feit dat je bezig bent met die 
andere manier van samenhuizen, dan ga je natuurlijk een stuk van de populatie beter kennen dan een 
ander stuk.  
 
Ik moet hier eerst iets over zeggen. Vanuit gemeenschappelijk wonen, dus vanuit samenhuizen, merken we 
dat jongeren, adolescenten en jongvolwassenen, dat die veel minder betrokken zijn bij dit segment van de 
samenleving. Wat we meemaken zijn kinderen die meekomen met hun ouders, en die dan in 
woongemeenschappen terecht komen. Of jongvolwassenen die eigenlijk al een zekere evolutie hebben 
doorgemaakt. Mensen  van 28 à 30 jaar, die beginnen opnieuw interesse te krijgen voor het 
gemeenschappelijk wonen. Maar mensen van ongeveer 14 tot en met gemiddeld 28 jaar zijn eigenlijk heel 
sterk bezig met naar zichzelf te zoeken, met zich individueel af te zetten, met een peergroup te ontdekken.  
En die zijn niet zozeer bezig met zich ten opzichte van de rest van de maatschappij of in een  verre toekomst 
te projecteren. Die denken niet over waar ze de komende 30 jaar van hun leven zullen wonen, of welke soort 
van samenleving ze willen creëren. Dus deze groep zien we eigenlijk niet, en ik heb dus ook niet zo een goed 
zicht op deze groep. Ik heb daar ideeën over via mijn kinderen en via mijn dagelijkse ervaring, maar niet  via 
samenhuizen.  
 
En wat zijn dan jouw dagelijkse ervaringen naar die verschillen toe? Je hebt zelf gesproken over een 
grote heterogeniteit tussen jongeren en dat jongeren de voeling niet meer hebben omdat het 
totaalplaatje vrij complex wordt. Dus de voeling met het geheel, met de ouderen, met de samenleving 
die vergrijst. Zitten hier volgens jou verschillen in naargelang soorten jongeren, naargelang 
achtergrond. 
…  
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Welke criteria kunnen dit beïnvloeden dat jongeren een andere houding of andere positie innemen 
binnen de vergrijzing? 
 
… Voor mij is het vanzelfsprekend dat jongeren veel meer moeite hebben om zich te situeren in deze 
samenleving en in hun komende leeftijdsfase. Maar er zitten wel verschillen in. Jongeren met een hoger 
opleidingsniveau, maar ook binnen alle subgroepen van jongeren kunnen er hierin individueel heel erge 
verschillen bestaan tussen jongeren, sommigen staan veel meer open, willen hun horizon verruimen en kijken 
wat er nog allemaal bestaat. En er zijn andere jongeren die heel erg opgesloten zijn in hun eigen straatje. Er 
zitten individuele verschillen in en ik denk klassenverschillen ook wel.  
 
En hoe uit zich dat, die klassenverschillen? 
 
Voor mij lijkt het vanzelfsprekend dat kinderen of jongeren waarvan de ouders heel erg bezig waren met hoe 
de samenleving in elkaar zit en wat er op sociaal vlak allemaal te koop is en hoe de toekomst er uit ziet, hoe je 
omgaat met andere generaties en met andere subculturen en andere mensen, mensen uit ander milieus. Ik 
denk dat die jongeren die dit hebben meegemaakt daar natuurlijk veel meer voor open zullen staan.  
 
Nochtans zou je kunnen zeggen dat er nu meer jongeren dit moeten meemaken, aangezien er nu meer 
ouderen zijn. 
 
De vergrijzing die gaat voort, dus het segment van de ouderen groeit. Maar toch blijven jongeren daar veel 
meer van afgescheiden.  
 
Dus je denkt op zichzelf, los van wat je ervoor verteld hebt, dat er verschillen zijn, dat op zichzelf 
eigenlijk voor veel jongeren dit weinig uitmaakt in hun positie of er nu een grote groep vergrijsde 
mensen is of een kleine groep. Voor die jongeren van 14 tot 25, want daar gaat het over.  
 
Ondanks het feit dat er nu veel meer ouderen zijn, dat de vergrijzing voortgaat en dat de ouderen veel meer 
buitenkomen, ze zitten veel minder weggesloten in homes, is de uitwisseling tussen de generaties veel minder 
dan vroeger.  
 
Hier ligt wel een verschil in. Je ziet ze minder, dus jongeren zitten nog meer in de cocon, en ze zijn er 
dus minder bekommerd om. Om die vergrijzing. Nu iets moeilijker nog. De positie gaat eigenlijk over 
rechten, plichten, verhoudingen, wie zijn dat, hoe positioneer ik mezelf daar tegenover, proberen we 
ook een beetje de aandacht te leggen op de status van de jongeren. Elke persoon heeft naast zijn 
positie ook een status. Nu begeef ik me natuurlijk ook een stuk op jouw professioneel terrein, namelijk 
de zelfwaardering. Jongeren krijgen in deze samenleving ook een waardering, en die geeft hen dan 
ook een status. Denk je dat die status van jongeren gaat veranderen in een samenleving waar zij met 
minder zijn en waar de ouderen met meer zullen zijn. Met het accent op een toenemende vergrijsde 
samenleving. Die zoals je zegt gezegd hebt naar buiten komt, te zien is, deelneemt aan de 
maatschappij. Wat bepaalt voor jou bijvoorbeeld de status van jongeren, en dan kunnen we gaan 
kijken naar hoe dit veranderd is . 
 
…  
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Vertel misschien eerst even kort door wat volgens jou de status van jongeren wordt beïnvloed. En dan 
zal ik later wel de vraag stellen hoe je denkt dat dit zal evolueren, in welke mate dit verandert door de 
toegenomen vergrijzing. Dus vertel eerst eens wat de status van jongeren is, en door wat ze beïnvloed 
wordt. 
 
Ik heb de indruk dat langs de ene kant jongeren eigenlijk een hogere status hebben in de samenleving, 
doordat hun economisch belang toegenomen is, maar ook doordat ze veel meer middelen ter beschikking 
hebben om zich uit te drukken. Dat wil zeggen dat er een jongerencultuur is, een heel uitbundige en bruisende 
jongerencultuur, die heel veel plaats inneemt. Daarom is ze niet bij iedereen bekend, maar die wel veel plaats 
inneemt en waaruit onze cultuur verder wordt verrijkt en verder wordt beïnvloed. Ik heb niet de indruk dat door 
het feit dat de groep van jongeren, dus de percentuele bevolkingsgroep van de jongeren, relatief kleiner wordt 
en de andere groep toeneemt, hun gewicht daardoor op de samenleving vermindert.  
 
En heb je enig idee, of een vermoeden of dat fenomeen, dus die heel belangrijke jongerencultuur die 
heel duidelijk onze samenleving beïnvloedt, of die jongerencultuur nog verder zal evolueren naarmate 
die vergrijzing nog zal toenemen. Dat betekent ook dat een aantal van die jongeren ook ouder zal 
worden. Dat je eigenlijk een ander soort vergrijzende bevolking krijgt. 
 
Een ander aspect is dat jongeren veel meer ook ruimte krijgen dus om hun ding te doen en dat ook veel meer 
durven doen. Veel mondiger zijn en veel geëmancipeerder. En eigenlijk krijgen we heel stilaan ook een 
middenmoot, middelbare leeftijd en zelfs een aantal senioren die meer hun lot in eigen handen nemen. We 
zien dat bij de interesse voor woongroepen, voor gemeenschappelijk wonen. Hier zien we een deel van de 
senioren die zoeken naar die projecten, en die willen dat ze voor hen gemaakt worden. Ze vragen of er nog 
plaats is, hoeveel het kost. Maar er zijn ook een aantal senioren die vragen hoe ze er aan kunnen beginnen, 
hoe kunnen we aan de slag en ons lot in eigen handen nemen. En dat is een evolutie die ook meespeelt. 
 
En  dit heeft op zijn beurt ook een invloed op jongeren, als deze dingen zich verder gaan zetten. 
 
Hoe de evolutie in de toekomst zal zijn daar heb ik absoluut geen idee van. Of dat de emancipatie, grotere 
mondigheid , meer het lot in eigen handen nemen en dergelijke zich voortzet, of dat er een pendelbeweging 
gaat komen, ik heb er geen flauw idee van. Misschien dat mensen zich opnieuw gaan schikken naar een 
hiërarchische samenleving, of meer mondig gaan blijven. Ik zou het echt niet weten. Of dat de samenleving zo 
opgedeeld zal blijven, of dat er een ineenvloeiing zal komen van de verschillende segmenten in de 
samenleving, ik weet het niet. 
 
Dan kom ik nu tot de kern van ons verhaal, namelijk de solidariteit. Tot hier toe heb jij vooral 
aangegeven dat mensen toch wel sterk uit elkaar leven,  dat ook ouderen hun lot in eigen handen gaan 
nemen, dat lijkt allemaal een beetje op het stoppen van de intergenerationele solidariteit. Als je het 
begrip ‘intergenerationele solidariteit’ hoort, wat roept dit bij jou op? 
 
Als ik vanuit mijn ervaring denk aan intergenerationele solidariteit dan denk ik in de eerste plaats aan wonen. 
Maar ik weet wel dat dit veel ruimer gaat dan dat. Het gaat ook over financiële solidariteit, over aandacht voor 
elkaar, over respect voor elkaars eigenheid en dergelijke. Maar ik denk in de eerste plaats aan wonen. En op 
het vlak van intergenerationeel wonen hebben we eigenlijk langs de ene kant een traditie, die heel stilaan aan 
het verwateren is. In ons land dan toch in elk geval. Langs de andere kant krijg je heel kleine kernen van 
nieuwe ideeën die de kop op steken. Het idee van dit is of was toch fijn, en dit zou toch wel goed zijn. En wat 
kunnen we doen om dit zelf te creëren.  
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Kan je dit iets meer uitleggen?  
 
In ons land is het hoogstens drie generaties geleden dat intergenerationeel samenwonen vanzelfsprekend 
was. Dat was de evidentie. In dorpen, in wijken, in uitgebreide families. Daar woonden de mensen met elkaar. 
De hele familie, de hele straat zelfs, leefde met elkaar. En in Zuid-Europa, Oost-Europa en in grote delen van 
de wereld is dit nog altijd vanzelfsprekend. Daar is dat nog altijd de meest natuurlijke manier om samen te 
wonen. Ikzelf, en ik denk met mij nog mensen, houden daar een beetje een gevoel van heimwee aan over. 
Het gevoel dat het toch fijn was. En daarom proberen we dit op kleine schaal terug te organiseren, binnen de 
huidige context, binnen de moderne gegevens om dit opnieuw mogelijk te maken. Door gemeenschappelijk 
wonen projecten. Ik weet dat er naast deze projecten nog andere projecten zijn die dit ook nastreven. Er zijn 
heel veel mensen mee bezig eigenlijk.  
 
We gaan hier meteen op terugkomen op het woonelement. Maar zou je het ook nog een klein beetje 
kunnen doortrekken volgens jouw ervaring op de andere elementen? Bijvoorbeeld als je met mensen 
praat, in het kader van je beroepservaring. Die solidariteit, weegt dat op mensen, die financiële 
solidariteit bijvoorbeeld. Wordt er over gesproken, komt dit aan bod of niet. Het is juist interessant 
omdat je professioneel hier niet iedere dag mee bezig  bent om te vernemen hoe dit in jouw context, 
de context van wonen of je beroepservaring, die discussie rond intergenerationele solidariteit aan bod 
komt, los van het wonen dan. 
 
De financiële intergenerationele solidariteit is naar mijn eigen inschatting niet verminderd. Ik heb niet de indruk 
dat dit lager ligt, dat mensen minder middelen meekrijgen. Ik heb wel de indruk dat de noden veranderd en 
verschoven zijn. Dat mensen door het feit van afgesneden te zijn  van de rest van de samenleving of van 
andere bronnen, doordat mensen apart wonen, dat zij op hun oude dag veel meer noden hebben dan mensen 
die vroeger niet apart woonden. Niet alleen de prijs van het wonen, maar ook noden naar verzorging toe, naar 
opvang. Al was het maar boodschappen doen. En dat die noden nu allemaal duur betaald moeten worden. 
Ofwel door een heleboel voorzieningen opgevangen moeten worden. Ik heb dus de indruk dat die zuivere 
financiële solidariteit, dat die nog even groot is. Maar dat de noden veranderen door de verschuivingen in de 
patronen van samenleven.  
 
Dit heeft dan natuurlijk een gevolg voor jongeren.  
 
… 
 
Of niet. Want als de financiële noden niet groter worden heeft dit misschien geen gevolg voor 
jongeren.  
 
Hoe bedoel je? 
 
Als je zegt dat de noden verschuiven, men gaat andere noden nodig hebben, men gaat langer alleen 
wonen, iemand nodig hebben om boodschappen te doen, iemand nodig hebben om zich te verzorgen, 
enzovoort. Dus je zegt dat de noden verschuiven, maar iemand moet betalen voor die noden. Dus 
vershuiven ze alleen maar of denk je dat het kostenplaatje in verhouding niet echt gaat vergroten. 
Maar het gaat natuurlijk wel vergroten door het feit dat je minder jongeren hebt. 
 
… 
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Het kan ook best zijn dat je zegt dat dit absoluut niet jouw bekommernis is. Je moet niet naar 
antwoorden zoeken waar er geen zijn.  
 
Ik snap het wel, het gaat over de zwaarte van het pensioenfonds. 
 
Bijvoorbeeld. Maar niet alleen. Ik denk dat je daarnet al een heel interessant hebt gegeven, namelijk 
dat de noden veranderen. Juist door die verkokering, mensen blijven langer alleen, maar het moet wel 
allemaal uitbesteed worden. 
 
Door die zwaardere noden drukt het natuurlijk veel meer op de samenleving. Ik heb niet de indruk dat 
jongeren daar zelf hinder van ondervinden. Ik denk niet dat hun levensstijl of hun omgeving daardoor wordt 
beïnvloed. Maar ik denk wel dat het op de gehele samenleving zwaarder doorweegt.  
 
Ik zou dan nu eigenlijk graag een beetje meer over het woonelement praten. Laat ons eens vertrekken 
van de woningmarkt, de problematiek op de woningmarkt op dit moment is nog een beetje anders dan 
die van een jaar geleden. Maar laat ons een ruime context nemen. Hoe zie je daar verschuivingen 
doordat er meer ouderen zijn en dat die ouderen langer alleen blijven wonen. En wat betekent dit voor 
jongeren? Dus de positie van jongeren op die woningmarkt, in het achterhoofd die toenemende 
vergrijzing houdende. 
 
Het idee van concurrentie zit dan eigenlijk achter uw vraag… 
 
Ik denk dat je hier voor een stuk wel mag inpikken op wat jullie met Samenhuizen doen, en ook voor 
een stuk het verschil tussen jongeren en ouderen en wie er op antwoordt, juist omwille van die positie 
op de woningmarkt. 
 
Daar komt veel bij kijken. De laatste jaren is het vinden van een gepaste woning echt niet simpel geworden. Ik 
denk dat er langs de ene kant een grotere groep mensen is die op zoek zijn naar een woonst, dat we gewoon 
met veel meer mensen zijn, met veel meer volk. En dat er niet zo heel veel woonsten bijkomen. Dat het 
dezelfde trend niet houdt. Langs de andere kant zijn er ook veel leegstaande woningen, vooral grote 
woonsten. En als je dan ziet dat mensen hun hele leven gespaard hebben om hun kasteeltje te kopen, dat is 
fijn en goed voor hen. Maar dan heeft iedereen een huis met vijf of zes kamers, dan worden ze oud en weten 
ze niet meer zo goed wat ze er mee moeten aanvangen. Die woning blijft daar staan. De grote woningen 
geraken niet verhuurd of verkocht. Dan zit hier toch iets mis. Dat wil zeggen dat het woningaanbod en daarbij 
dus de voorschriften van ruimtelijke ordening, dat die eigenlijk de bevolkingsevolutie maar ook de 
mentaliteitsevolutie niet volgen. Dus mensen gaan op zoek naar hun eigen plekje, naar hun eigen kleine 
woonst. Jongeren gaan veel sneller en veel gemakkelijker het huis uit als het financieel lukt. Want meestal 
blijven ze hangen niet omdat ze het zo  graag willen, maar omdat ze het financieel niet aankunnen. Dus 
jongeren zoeken ook hun eigen plekje. En vanuit Samenhuizen zien we een hele grote groep jongeren die 
aanvankelijk vanuit financiële noodzaak met meerdere mensen een groot huis huren en gaan samenwonen. 
Dus eigenlijk een gemeenschapshuis gaan maken. Maar stilaan krijgen we meer en meer informatie en 
reacties ook van volwassenen en ook oudere mensen die hetzelfde gaan doen. Dus daar is een beetje een 
economische nood. We zien ook dat mensen, en dan misschien wijkt dit een beetje af van dit thema, die 
gemeenschappelijk gewoond hebben, bijvoorbeeld in een gemeenschapshuis in de studententijd of als 
jongvolwassene of als adolescenten die dan toch zoeken naar onafhankelijkheid, dat die eigenlijk de smaak te 
pakken krijgen. En dat zijn mensen die dan ook gaan proeven van wat ze eigenlijk daar als meerwaarde in 
vinden. Dat is een heel publiek dat dan daarna bewust gaat zoeken naar vormen van gemeenschappelijk 
wonen. Mensen die nu een groot huis erven of die naar een appartementje verhuizen, en die dus eigenlijk met 
een groot huis zitten en dat willen opdelen in kamers en met veel moeite daar soms in slagen en soms ook 
niet, of mensen die zelf een paar kamers van hun eigen huis verhuren, en dan ondervinden dat dit eigenlijk 
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wel veel leuker is dan alleen in dat groot huis blijven zitten. Die mensen zijn nu ook de opening aan het 
zoeken naar meer permanente vormen van gemeenschappelijk wonen. Dus dat nucleaire wonen en dat 
vereenzamen krijgt eigenlijk een soort van tegenbeweging waarbinnen mensen op zoek gaan naar meer 
gemeenschappelijkheid dan vroeger.  
 
Ondertussen bestaat Samenhuizen toch al een tijdje, die meer gemeenschappelijkheid, zie je behalve 
het feit dat mensen elkaar zoeken dat daar ook een stroom is die het over generaties heen zoekt? Kan 
je me over die verschillen iets vertellen? 
 
Langs de ene kant heb je de groepjes van mensen die binnen hun eigen groepen, binnen hun eigen 
herkenbare groep gaan zoeken naar samenwonen. Maar dan heb je ook een stroming van mensen die op 
zoek gaan naar dat meer natuurlijke van het intergenerationele. Mensen  die ervaren, of die ervaren hebben 
of  die inzien dat het eigenlijk een heleboel pluspunten biedt. En die bewust niet alleen met generatiegenoten, 
maar ook met verschillende generaties te gaan samenwonen.  
 
Rond de ruimtelijke ordening, je haalt aan dat de solidariteit tussen de mensen vergemakkelijkt. Kan je 
hier iets vertellen over jouw ervaring? en hoe het dan mogelijkerwijze zou moeten aangepast worden. 
 
Mensen die op zoek gaan naar een gemeenschappelijke woonvorm of ook mensen die naar een 
intergenerationeel gemeenschappelijk wonen willen gaan, die botsen op een paar moeilijkheden. En één 
daarvan is ruimtelijke ordening natuurlijk. Het is een weinig gekend model op dit moment, en bij de lokale en 
hogere overheden is daar eigenlijk weinig plaats voor. De reglementering, de wetgeving, de regulering, is daar 
absoluut niet op voorbereid. Je zou kunnen zeggen onbekend maakt onbemind. Zelfs in die mate dat zelfs het 
redelijk geaccepteerde concept van kangoeroewonen, dus een jong gezin of persoon die boven woont met 
een ouder koppel of persoon die onderaan woont, heel moeilijk te realiseren is omwille van ruimtelijke 
ordening, maar ook omwille van een aantal hindernissen op het vlak van sociale zekerheid.  
 
Welke hindernissen zijn dit dan op vlak van sociale zekerheid? 
 
Mensen met een vervangingsinkomen, leeflonen, werkloosheid en gehandicaptenpensioen, die komen in de 
verdrukking te zitten als ze één of ander vorm van gemeenschappelijk wonen aangaan. Die verliezen 
financieel een stukje, omdat die woonvorm niet gekend is. Dit wordt dan beschouwd als één gezin, en de 
wetgeving past dan heel strikt toe wat er moet toegepast worden.  
 
Dus de wetgeving eigenlijk als hinderpaal voor woonvormen van intergenerationele solidariteit. Heb jij 
hoop dat dit in de toekomst gaat veranderen? 
 
Natuurlijk. 
 
Zie je daar tekenen van dat dit in de toekomst zou veranderen? Het wettelijk kader bijvoorbeeld. 
 
Het is niet alleen moeilijk. Ik bedoel dat er de laatste jaren ook een evolutie is in de maatschappelijke 
erkenning van gemeenschappelijk wonen. Toen ik tien jaar geleden zelfs met vrienden en familie sprak over 
gemeenschappelijk wonen, dan verklaarden ze me een beetje gek. Ze vonden het een soort commune of 
sekte. En mensen die nu met het idee naar voor komen, die krijgen bijval. En ik denk dat deze trend zich nog 
gaat voortzetten. En zoals wetgeving en regelgeving altijd een beetje achterloopt op de maatschappelijke 
trends, denk ik dat ook dit heel stilaan ingang zal vinden en dat er ruimte voor komt. Discreet is hier nu al 
begrip en ruimte voor.  
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Kan je eens duidelijk maken in hoeverre  cohousen als woonvorm een heel sterk antwoord is op een 
nieuwe vorm van intergenerationele solidariteit? Met aan de andere kant cohousen met ouderen die 
zichzelf gaan positioneren, wat dan weer een gevolg op jongeren kan hebben. 
 
Er bestaan verschillende types van gemeenschappelijk wonen, je hebt verschillende opties. Eén van de opties 
is om met eigen generatiegroep te gaan samenwonen en dan heb je gemeenschapshuizen zoals 
studentenhuizen. Of woongroepen die op een iets langere basis samenwonen.  Hier wonen ze tamelijk dicht 
bij elkaar. De eigen plek beperkt zich dus tot een slaapkamer of een salon, en de rest van het huis is 
gemeenschappelijk. Bij ouderen is een typisch voorbeeld hiervan het Abbeyfield model dat internationaal heel 
goed loopt. Dat zijn woongroepen van vijf tot acht mensen in één groot huis. Daarnaast heb je ook de 
intergenerationele vormen. Dus vormen die een grote gemeenschappelijkheid inhouden en vormen die een 
zeer beperkte gemeenschappelijkheid inhouden. Het model dat het meest het gemeenschappelijke en de 
privé verenigt is het cohousing model. Dit is overgewaaid vanuit Scandinavië en de Verenigde Staten. Hier 
wordt uitdrukkelijk gekozen voor privéwoonsten die compleet autonoom zijn. Maar daarnaast zijn er 
uitgebreide gemeenschappelijke voorzieningen. Het is een model waarin het intergenerationele heel goed kan 
geïntegreerd worden en heel goed tot zijn recht kan komen. Je hebt woningen van verschillende types en 
volumes. Kleine woningen tot studio’s voor bejaarden. Woningen voor alleenstaanden, alleenstaanden met 
kinderen, grote families. Dit kan allemaal gemengd in één groep, in één project samenkomen. En dan spreken 
we wel over grote woonprojecten, 15 tot 20 tot 30 woonsten in één project. Het is ook mogelijk om hetzelfde 
model te gebruiken enkel voor bejaarden. Dit is stilaan aan het opkomen. In Nederland en andere landen zijn 
er een paar modellen voor enkel vrouwen met alleenstaande kinderen, enzovoort. Dan krijg je opnieuw die 
opdeling. Maar dit is niet wat de meesten aanspreekt.  
 
Maar het lijkt wel een beetje een bevestiging van wat je daarnet hebt gezegd, dat mensen in hun eigen 
cocon blijven. Men kiest dan wel voor de gemeenschap, maar offert het interculturele en het 
intergenerationele op. Of niet? 
 
Om te kiezen voor het intergenerationele of om te kiezen voor de eigen leeftijdsgenoten, is een individuele of 
persoonlijke keuze met voor- en nadelen. Ik ken een project in Denemarken waarbij er drie cohousing 
groepen met een intergenerationele mix, en waarbij een vierde bij aangebouwd is met enkel senioren. Dat 
verenigt de twee voordelen. Mensen uit die ene vleugel kunnen mee profiteren van het intergenerationele, 
maar zich ook terugtrekken op hun zone. Bijvoorbeeld ouderen die het minder verdragen dat kinderen 
rondlopen in de eetzaal. Het is dus een keuze, en alles heeft zijn voor- en nadelen.  
 
Op dit moment is het zo dat veel mensen bang zijn dat de pensioenen, waar de huidige oude  
generatie van kan profiteren, dat zij er niet meer van zullen kunnen profiteren. Nu vraag ik me af, op 
basis van jouw ervaring, maar ook op basis van de discussies die zich afspelen in cohousing groepen, 
of dat er bijvoorbeeld aan bod komt dat mensen er mee bezig zijn dat ze langer zullen moeten werken, 
dat ze meer gaan moeten werken om datzelfde te kunnen betalen. Of komt dit helemaal niet aan bod? 
Dit kan ook natuurlijk, en dat is voor ons even interessant om te weten. We willen weten wat er in 
leefgroepen leeft.  
 
Nee. Mensen die interesse hebben en die deelnemen aan een intergenerationeel samenwonen, die komen er 
naar toe omwille van het sociale en menselijke aspect. De oudere mensen willen niet alleen op hun kamertje 
zitten te verkommeren. Die willen mensen rond zich heen, fris blijven, de input van de jongere generatie. 
Jongere mensen, en dan dikwijls jonge gezinnen die heel hard moeten werken, of alleenstaande ouders wat 
nog moeilijker is, die komen met het idee om een soort van steun of opvang te vinden in het project voor de 
kinderen. De kinderen moeten dan niet alleen op hun kamer spelen, want op straat laten spelen durven de 
mensen ook niet meer. Dat sociale aspect speelt heel erg mee. Het economische aspect heb ik nog niet horen 
vernoemen. Het aspect van onzekerheid van inkomen, van pensioenfondsen en dergelijke heb ik ook nog niet 
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horen vallen. Het sociale aspect is de hoofdzaak om deel te nemen en zich  in te zetten voor zo een soort 
realisaties.  
 
Zou je dan kunnen zeggen dat intergenerationele solidariteit iets is voor ‘the Lucky one’? En trek dit 
ook meteen eens open naar het feit dat er nog geen stappen zijn ondernomen om met de sociale 
huisvestingsmaatschappijen in zee te gaan. Of worden deze stappen wel ondernomen? Zo zou je 
intergenerationele solidariteit ook voor ‘the poor one’ kunnen hebben. 
 
Ik neem zelf ook deel aan een startend project van cohousing, en wij hebben altijd die diversiteit gewild. We 
wilden diversiteit in leeftijden, en dit is wonderwel gelukt. Het is een heel mooie spreiding van leeftijden. We 
hadden in ons project ook een diversiteit in inkomensgroepen en sociale categorieën gewild, en dit is totaal 
mislukt. In die zin dat op dit moment dit soort van projecten nog verschrikkelijk duur is. Het zijn projecten die 
geschikt zijn voor mensen die zich een koopwoning kunnen veroorloven. Mensen die een huis kunnen kopen 
kunnen op dit moment meedoen aan een cohousing project. Anderen kunnen dit niet. We hebben nog 
overwogen om één of twee woningen in eigen beheer te nemen en de bouwkosten daarvan te dragen en die 
dan te verhuren. Dit was veel te duur. Het is zo al moeilijk voor sommige deelnemers. We hebben dan 
gezocht naar een inclusiewoonst via een ondersteunend fonds. Dit is geweigerd. Nu zitten we met het idee 
om te onderhandelen met de huisvestingsmaatschappijen in Wallonië, want we zitten in Wallonië. We willen 
een aantal woonsten in hun beheer laten bouwen en via een convenant laten verhuren. Hierdoor zouden we 
die sociale diversiteit wel kunnen creëren. Maar ik spreek nu over experimentele dingen, want in België is het 
op dit moment niet mogelijk. Tot nu toe, en in Vlaanderen is dit nog moeilijker dan in Wallonië, is de 
regelgeving binnen de sociale huisvestingsmaatschappijen zo stug en stroef dat het eigenlijk niet mogelijk is 
om een selectie te maken van de mensen. Bijvoorbeeld om mensen die geïnteresseerd zijn in 
intergenerationeel wonen, om die te laten wonen in een cluster, een bepaalde cluster kan niet en mag 
eigenlijk niet via de huidige regelgeving. Maar ik denk dat er ook wel interesse aan het komen is vanuit de 
sociale huisvestingsmaatschappijen. En dat ze beginnen te vinden dat dit eigenlijk tot hun opdracht behoort. 
Dus op deze moment is daar een opening, maar nog heel discreet.  
 
Het zou goed zijn dat je daar nog even op kan ingaan. Het feit dat je zegt dat mensen zich een 
koopwoning moeten permitteren om deel te nemen aan een project, maar is het zo dat je voornamelijk 
van jongeren gehoord hebt dat ze kunnen deelnemen of niet. Zijn het in de eerste instantie jongeren 
die moeten afhaken, of zijn het andere soorten mensen die afhaken in dergelijke vormen van 
projecten? 
 
Als ik zeg dat het alleen die mensen zijn die zich een koopwoning kunnen permitteren die aan de projecten 
kunnen deelnemen, dan gaat het hier wel over de grote projecten die we nu aan het opzetten zijn. Bij 
woongroepjes of gemeenschapshuizen is het perfect mogelijk om een huis te huren en onder te verhuren aan 
elkaar. Dit is niet het probleem. Maar in grotere projecten merken we toch dat jonge gezinnen en jongeren dat 
die meestal nog niet de draagkracht hebben om mee te stappen in dit soort projecten. Of ook niet de 
draagkracht om de lange weg die het nu kost om mee in een project te stappen, om die mee af te leggen.  
 
Dus toch een financieel probleem voor in eerste instantie jongeren. 
De mensen die niet kunnen meedoen omwille van financiële redenen vind je wel in alle leeftijdscategorieën, 
maar we merken dat het bij jonge gezinnen toch wel lastiger is, nijpender. Maar evengoed in alle 
leeftijdscategorieën vinden we toch mensen die zeggen dat het jammer is dat er geen huurhuizen zijn 
bijvoorbeeld.  
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Een laatste specifieke vraag, en dan ga ik nog een aantal algemene vragen rond beleid stellen. Is het 
zo dat in cohousing projecten er bewust een aantal zaken zullen worden gerealiseerd om die 
intergenerationele solidariteit te stimuleren, of ga je dit puur laten groeien?  
 
Mensen die een groter project opzetten, of die een typisch cohousing project willen opzetten, en die ook willen  
dat het een echt intergenerationeel project wordt die kunnen een aantal dingen doen om dit uit te lokken, om 
dat te favoriseren en om die kans te vergroten. Dit zit bijvoorbeeld in het ontwerp, je kan er voor zorgen dat er 
verschillende types en groottes van woningen ontworpen worden, zodanig dat verschillende types van 
gezinssamenstellingen zich daarin kunnen vinden. Het gaat ook over de toegankelijkheid van de woning. Je 
kan voorzien dat kleine woningen op het gelijkvloers liggen en dat je daardoor ook senioren kan aantrekken. 
Je kan ook zorgen voor een speelruimte en een speelweide voor de kinderen, om jonge gezinnen aan te 
trekken. En verder hebben we eigenlijk het toeval laten spelen in ons persoonlijk traject. Maar ik weet ook dat 
er ook projecten zijn die daarin op een gegeven moment gaan selecteren, bijvoorbeeld als ze al teveel jonge 
gezinnen zijn ze de deur gaan openzetten voor ouderen. In principe is het mogelijk, maar ik heb de indruk dat 
dit meestal niet hoeft.  
 
Zijn er anekdotes van dingen die je al meegemaakt hebt waaruit een duidelijk verschillende visie blijkt 
van jongeren en ouderen. Grappige dingen of vervelende dingen, een conflict, standpunten waar de 
ene niet aan dacht en de andere wel. Je woont er natuurlijk nog niet, maar misschien iets tijdens de 
onderhandelingen.  
 
Ik maak daar eigenlijk helemaal geen onderscheid in tussen jongeren en ouderen, ik zie die mensen in de 
groep, maar het valt me totaal niet op wie er jong en wie oud is. Dan heb je mensen die schitterende ideeën 
hebben en andere mensen die wat meelopen. Of mensen die wat vooruitstrevender zijn en anderen wat meer 
behoudsgezind. Maar ik heb de indruk dat dit dooreen loopt, doorheen de generaties door. Toch in de groep 
van bewoners die we samen gekregen hebben. Om te zeggen dat er tegenstellingen zijn tussen ouderen en 
jongeren, dit is me nog niet opgevallen.  
 
Het hoeven daarom geen tegenstellingen te zijn, maar misschien visies waar men wel of niet aan 
dacht. Men vindt het bijvoorbeeld heel logisch dat ouderen op het gelijkvloers wonen, dit soort van 
zaken. Of omgekeerd, dat men juist vindt dat kinderen op het gelijkvloers moeten wonen. Zijn zo een 
zaken al eens aan bod gekomen tijdens de discussies? Als het er niet was ook goed. 
 
Iets pittigs over het intergenerationele… Er zijn nu 20 kinderen in de groep van bewoners waar ik dus zelf deel 
van zal uitmaken, en 31 volwassenen. Heel fijn vind ik hoe je merkt dat die kinderen bij heel veel volwassenen 
terecht kunnen. Heel mooi om zien. Kinderen gaan dan bij iemand op schoot zitten bij iemand die goed kan 
vertellen. Ze voelen zich op hun gemak bij een groot aantal mensen. Jongeren, van 14 of 16 jaar die dan 
discuteren met iemand van de oudere generatie. Hier komen dan interessante uitwisselingen van.  
 
Nu een aantal zaken rond mogelijke aanpassingen binnen het beleid. Denk je dat soort kleinschalige 
intergenerationele projecten zou kunnen gesteund worden? 
 
Op dit moment is het nog erg moeilijk intergenerationele woonprojecten op te starten, er kruipt tijd, moeite en 
geld in. Mensen moeten dit voorfinancieren, en dat is een hele inspanning. En heel vaak botsen we tegen 
instanties die totaal niet begrijpen waar we het over hebben.  Begrijpelijk, want dit soort dingen bestaat nog 
nauwelijks. Vanuit de overheid, zowel lokaal als hoger, kunnen er wel een heel aantal impulsen gegeven 
worden om dit soort dingen gemakkelijker te laten realiseren. Ik denk dat op dit moment te lokale overheid een 
heel grote rol speelt. Daar waar de gemeente het nut inziet en eigenlijk de visie heeft van dat dit een stukje is 
van de toekomst en dat het de samenleving ten goede zal  veranderen, gaat dat goed zijn voor de mensen die 
er wonen, maar gaat dat ook goed zijn voor de wijken daar rondom. Daar waar de lokale overheid het nut er 
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van inziet, daar kan het gerealiseerd worden. Op dit moment is het zelfs een noodzakelijke voorwaarde. Maar 
ik denk dat er evengoed zou kunnen, bijvoorbeeld op urbanistisch vlak, dat we zouden kunnen zones voorzien 
waarin dit soort projecten gestimuleerd worden, zones die speciaal voor dit soort projecten worden 
voorbehouden. Dat zou een heel goede impuls zijn, mits natuurlijk strikte criteria. En het zou nog fijner zijn dat 
er een soort van fonds opgericht zou worden die in de aanloopfase van de projecten, zodat het niet allemaal 
door de toekomstige bewoners en hun vrienden en familie moet worden voorgefinancierd. Dus dat er een 
fonds bestaat dat toch wel een soort van steun mogelijk maakt. Het zou ook interessant zijn om dit te 
stimuleren door de regelgeving rond bewoning, niet alleen op urbanistisch vlak maar ook op vlak van sociale 
zekerheid aan te passen hieraan.  Om te maken dat iets als een woongemeenschap erkend wordt. En dat 
mensen die met vervangingsinkomens zitten niet in zak en as zitten en eigenlijk een groot deel eraan 
verliezen. Het zou ook interessant dat de sociale woningbouwmaatschappijen ruimte creëren voor dergelijke 
projecten, ofwel ondersteunend, ofwel zelf in het leven roepen. Ik weet dat er in sommige landen zelfs een 
subsidiëringformule is, waarbij cohousing gemeenschappen die een bepaald percentage van lage inkomens 
includeren, dat die recht hebben op subsidies. Die dingen zijn in België nog maar heel stilletjes op gang te 
komen. 
 
Ik kan er in komen dat een subsidie een soort element is op kansarmere of lagere inkomens te 
integreren. Je spreekt daarnet van een fonds, met geld dat dan eigenlijk van de overheid zou komen. 
Kan je uitleggen waarom je vindt dat dit een publieke verantwoordelijkheid zou zijn, dergelijk fonds, 
om dan toch eigenlijk voor de ‘happy few’ een intergenerationeel project te maken.  
 
Ik denk dat heel stilaan het idee begint door te dringen dat een woongemeenschap niet alleen leuk is voor de 
mensen die er wonen, maar dat het ook een maatschappelijke meerwaarde heeft. Om te beginnen zijn de 
mensen die er wonen veel minder ten laste van de gemeenschap. Oudere mensen kunnen veel langer 
autonoom functioneren en worden door de automatische buurtsolidariteit opgevangen. Maar evengoed voor 
kinderopvang of andere vormen van interne solidariteit. De druk van individuen die alleen op een kamertje 
wonen, de druk op de sociale zekerheid is minder hoog. De druk van mensen die dus alleen op hun kamertje 
wonen op de sociale zekerheid is hoger dan bij mensen die ingebed zijn in een kleine gemeenschap. Dit is 
een meetbare financiële meerwaarde. Maar het is ook een sociale meerwaarde. De buurten waar een 
woongemeenschap ingeplant is, profiteren van de dynamiek van die woongemeenschap. Die gaan veel meer 
de verantwoordelijkheid nemen van hun domein en van wat er rond zich afspeelt. De mensen die zelf hun 
straat of hun binnenkoer gebouwd hebben gaan daar veel meer verantwoordelijkheid voor opnemen. En die 
gaan ook meer burgerschap op zich nemen, dit is ook een trend die je ziet in woongemeenschappen.  
 
Laatste vraag, het gaat specifiek over jullie woonproject waar intergenerationele solidariteit belangrijk 
is. Zou je om te eindigen eens kunnen zeggen wat het belangrijkste is, de solidariteit of het 
intergenerationele of de combinatie, en waaruit die allemaal bestaan? Je spreekt bijvoorbeeld over 
een buurtsolidariteit, maar wat is dit dan eigenlijk? 
 
Bij mensen die in een woongemeenschap wonen, in een cohousing project, is er geen anonimiteit meer, het 
zijn mensen die veel met elkaar te maken hebben, die elkaar vele malen op een dag  kruisen, in de wasruimte 
of het restaurant waar je facultatief kunt gaan eten, of werkcomités, of je onderhoudt samen de tuin met 
iemand,  er is veel meer contact en bekendheid. En als je dan iemand hebt die zwaar ziek is, of zelfs 
terminaal, dan zijn er voldoende voorbeelden dat je die mensen niet links laat liggen. Maar dan gaat de hulp 
spontaan, het is niet die mevrouw van hiernaast maar iemand die je goed kent en dan ga je er toch wel voor 
zorgen. En dat geeft een heel andere relatie tussen mensen dan wat er in klassieke straten of buurten aan het 
gebeuren is. Dat maakt dat die solidariteit spontaan is, niet verplicht of opgelegd. En dat geeft een hele 
verlichting van de anonieme solidariteit, van de betalende solidariteit zelfs.  
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Tot slot een aantal stellingen. Hier mag je als persoon op antwoorden. Eerste stelling: stel dat de 
technologie nog verder toeneemt, dan zullen mensen liever door een robot verzorgd worden. 
Ik denk dat als je verzorging nodig hebt, dat je de twee aspecten wel kan appreciëren. Het technische, 
correcte en efficiënte aspect van verzorging door een robot, ook het feit dat het anoniem is en dat je er beroep 
op kan doen op de moment dat je het nodig hebt. Hier hoef je misschien niet het gevoel van afhankelijkheid te 
ondervinden. Maar de verzorging door een mens is ook onmisbaar, omdat dit goed aanvoelt. We zijn 
gebouwd als biologische wezens, met nood aan eten en drinken, zuurstof, maar ook aan sociale interacties, 
voldoende streling, voldoende stemgeluid te horen van anderen. We zitten zo in elkaar. 
 
Het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor ouderen in de samenleving. Ouderen die niet 
meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen moeten hun plan dan maar trekken. 
 
Persoonlijk vind ik dat solidariteit iets vrijwilligs kan zijn. Vanaf het moment dat je betrokken bent bij die 
persoon wordt solidariteit iets vanzelfsprekend. Opgelegde solidariteit kan alleen maar bestaan tussen 
mensen die niet betrokken zijn op elkaar. Als je dan zou zeggen dat ouderen die zichzelf maar moeten 
behelpen, daar geloof ik niet. Als je die kent en daar is contact en de betrokkenheid tussen de verschillende 
mensen bestaat, dan krijg je het niet over je hart om die te laten zitten. Maar om dan te zeggen dat jongeren 
dat dan maar moeten doen, ik geloof niet in opgelegde solidariteit. Ik denk dat je die gasten wel kan 
aanspreken en laten merken hoe het is als iemand in nood is en dan komt hun goede hart vanzelf naar boven. 
Dit is mijn naïeve geloof.  
 
Leeftijd is een discriminerende factor, net zoals geslacht, etniciteit, enzovoort. 
 
Leeftijd maakt een verschil tussen mensen. Als discriminatie hier wil zeggen dat je daardoor bepaalde rechten 
of respect moet ontberen, dan denk ik dat dit wel gebeurt. Ik denk wel dat er jongeren zijn die neerkijken op 
ouderen en omgekeerd. Jammer genoeg. 
 
 
Vragen Gustaaf. 
 
Sommige ouderen hebben angst van de jeugd.   
 
Ik geloof dat er veel oudere mensen bang worden van jongeren. Langs de ene kant omdat jongeren zich 
afzetten tegen de gemeenschap en proberen een plek te veroveren. 
 
Gisteren uitte de geïnterviewde de angst voor de crash tussen oud en jong. Heeft elke generatie dit 
niet nodig?  
 
Er zijn vormen van samenleving waarin elke volgende generatie de vorige moet overwinnen om zijn plek te 
veroveren. Ik denk niet dat het moet en dat het eigen is aan samenlevingsvormen. Er bestaan ook culturen en 
maatschappijen waar de ene gewoon voortbouwt op de ervaring van de andere en elkaar en de eigenheden 
respecteert. 
 
De relatie tussen mensen was vroeger sterk leeftijdsgebonden. Nu komt er een trendbreuk en blijkt dat 
leeftijd niet zo erg meer een rol speelt in affectiviteit en zelfs intimiteit.  
 
Het valt me wel op dat mensen een ruimere marge naar leeftijd toe nemen voor koppelvorming.  
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En hoe sta je hier tegenover? 
 
Dat kan me niet schelen. Dit is een individuele keuze. Je moet je gewoon gelukkig zijn in een relatie. 
 
Maar tot hoever kan je kinderen verwekken in zo een relatie?  
 
Solidariteit kan je hier ook wel aan koppelen. 
 
In een samenleving waar die cohesie veel sterker is, zijn de beperkingen hierop veel minder hard. 
Bijvoorbeeld een ouder echtpaar van 50 jaar en die nog een kind willen kunnen er perfect gerust in zijn dat het 
kind zal worden opgevangen door de gemeenschap, ook als ze vroegtijdig zouden sterven. Dit gaat niet alleen 
over leeftijden van ouderschap, maar ook over eenoudergezinnen bijvoorbeeld.  
 
Is het niet zo dat het vroeger alleen het privilege van de rijken was om zich te mogen verjongen? 
 
Om zich te mogen verjongen? 
 
Vooral gezien in relaties, om een nieuwe vrouw te nemen die stukken jonger was dan zijzelf. 
 
Of dit het privilege was van de rijken, dit weet ik niet.  
 
Als ik praat met jongeren dan komt hier uit dat jongeren niet willen dat hun ouder een jongere partner 
neemt. 
 
Dat ze uit elkaar gaan? 
 
Dat ze sexueel nog actief zouden zijn. 
 
Ja, dat wil je als jongere niet weten natuurlijk.  
 
Het blijkt dat er veel meer depressies zijn bij jongeren. Heeft dit iets te maken met hun positie, hun 
situering in de maatschappij? 
 
Er is veel meer depressie bij alle leeftijden tegenwoordig, ook bij jongeren. En één van de factoren die hier 
spelen is eigenlijk de vereenzaming, de verkokering. Ook de druk, de eisen op mensen wordt veel groter. Ook 
op jongeren. Daardoor nemen denk ik depressies toe. Door die vereenzaming voelen mensen zich minder 
goed, maar als er een probleem is dan kunnen ze zich ook tot niemand wenden met dit probleem. Ze worden 
minder snel en goed opgevangen en herstellen er minder snel van.  
Pleidooi voor cohousing.  
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4.4 Interview Prof. Economie Erik Schokkaert 
 
 
 

  
 

Interviews Intergenerationele Solidariteit     
    

Interview Prof. Economie, Erik Schokkaert – 11 februari 
 
U bent econoom en verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Wat is binnen deze functie uw ervaring 
met vergrijzing/ontgroening en intergenerationele solidariteit? 
 
Eén van mijn onderzoeksdomeinen is pensioenen. Dit heeft heel rechtstreeks met vergrijzing en ontgroening 
en intergenerationele solidariteit te maken. Ik ben nog meer bezig met gezondheidszorg, waar je natuurlijk ook 
vragen hebt rond vergrijzing en ontgroening. Voor de rest, als mens, heb ik natuurlijk veel met vergrijzing en 
ontgroening te maken.  
 
We weten allemaal dat onze samenleving vergrijst en ontgroent. En ook dat we de komende jaren nog een 
verdere vergrijzing en ontgroening verwachten. Jongeren spelen hier een belangrijke rol in. Wat verstaat u 
onder het begrip jongeren? 
 
Aan mijn kinderen… Ik heb deze vraag gelezen en ik zou niet weten hoe ik hier op moet antwoorden. Als ik 
aan jongeren denk dan… ja… hoe moet ik dit invullen? 
 
Bepaalde leeftijdsgrenzen eventueel… 
 
Jong is voor mij onder de 25. Maar ik denk sowieso dat het in de vergrijzing en de ontgroening het fout is om 
de jongeren met de ouderen te vergelijken. Ik denk dat één van de elementen juist is dat er een 
tussengeneratie ontstaat. Omdat we allemaal langer leven heb je jongeren die jong zijn, pakt tot 25 jaar. Dan 
heb je een generatie 25 tot 55. En dan heb je een oudere generatie. En ik denk dat dit vroeger veel minder 
was. En ik denk dat dit juist een heel belangrijk element is. Vroeger waren de mensen dood op hun 65, dus 
die derde generatie had je gewoon niet. Hierdoor denk ik dat jongeren misschien ook langer jong blijven dan 
vroeger. Ik vermeng dingen die ik zelf denk met dingen die ik uit mijn onderzoeken afleid. Dat mag é. Want ik 
heb hier geen goede onderzoeksresultaten voor hoor, voor wat ik nu allemaal aan het zeggen ben.  
 
Jongeren blijven langer jong, zegt u, en dat dit zou kunnen komen door de vergrijzing en ontgroening. In 
welke zin? 
 
Ik denk dat dit te maken heeft met een hele wijziging in de sociale structuur van de samenleving. Ook in 
België blijven jongeren langer thuis wonen, en als ze toch apart gaan wonen blijven ze meer verbonden met 
hun ouders dan dat vroeger het geval was. In andere landen, zoals bijvoorbeeld Italië, is het bijna schokkend 
hoe dit evolueert.  
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En de begrippen vergrijzing en  ontgroening. Wat betekenen deze voor u? 
 
Ik kan dit maar op één manier definiëren: hoe het aandeel ouderen in de samenleving toeneemt.  En dat 
vooral ook het aandeel van de zeer ouderen toeneemt in de samenleving, de vergrijzing binnen de vergrijzing.  
 
En het begrip ontgroening? 
 
Ik vind dit hetzelfde. 
 
En welke invloed zal die vergrijzing en ontgroening op de samenleving hebben, gebaseerd op uw 
onderzoekservaring? 
 
Als ik het dan echt op pensioen en gezondheidszorg moet toepassen, dan worden de uitdagingen voor de 
intergenerationele solidariteit groter natuurlijk. Er komen meer ouderen, en die ouderen hebben zorg nodig. Er 
zijn ook relatief meer ouderen die pensioen moeten krijgen en relatief minder jongeren die voor dat pensioen 
zullen moeten betalen. Maar ik denk ook dat er over intergenerationele solidariteit verkeerd gedacht wordt. In 
plaats van te zeggen ouderen tegen jongeren, moet je anders denken. Jonge mensen moeten beseffen dat ze 
zelf oud zullen worden. Je moet, ook als het over solidariteit gaat, de hele levensloop van iemand bekijken. 
We moeten dit bekijken in termen van levensloop. Nu zijn er meer ouderen, maar de jongeren van nu gaan 
ook ouder worden. Dus de vraag is hoe je de verdeling van je welvaart kunt organiseren over je hele leven. En 
dat is een probleem dat zowel voor ouderen als voor jongeren geldt. Het tegenover elkaar stellen van ouderen 
en jongeren is dus fout. Want die ouderen zijn jong geweest en die jongeren worden oud. Dit is de juiste 
manier om hier over te denken. De solidariteit wordt dan ook anders, je denkt er dan ook anders over.  
 
In welke zin denk je er dan anders over? 
 
Omdat het dan voor de jongeren voor een groter stuk ook eigenbelang is dat er vormen van bijvoorbeeld 
pensioen blijven bestaan. Want op het moment dat zij oud zijn gaan ze het ook nodig hebben, ondanks het feit 
dat ze dit nu misschien nog niet weten of zich niet realiseren. Er komt dus een belangrijke component 
eigenbelang bij kijken, maar ik denk dat dit goed is voor de stabiliteit van sociale systemen. We zitten allemaal 
in hetzelfde schuitje, ouderen en jongeren.  
 
Het is dus een verkeerd uitgangspunt van ons om jong en oud tegenover elkaar te zetten. Er moet meer in 
levensfasen gedacht worden.  
 
Ik vind het heel verkeerd van jongeren tegenover ouderen te plaatsen. In plaats van te zeggen het is de 
solidariteit tussen jongeren en ouderen, kan je evengoed zeggen dat het de jongeren nu zijn die ook werken 
aan een systeem waarvan ze later zullen profiteren als ze zelf oud zijn. Dit is een volledig andere manier om 
er over te denken, die ik veel aantrekkelijker vind.  
 
Door jong en oud tegenover elkaar te zetten vertrek je eigenlijk al meteen vanuit een conflictmodel, terwijl dit 
helemaal niet nodig is.  
 
Absoluut. 
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Welke trends en verschuivingen merkt u op mbt vergrijzing en ontgroening? Hoe zal het evolueren in de 
toekomst? 
 
Heel concreet op gebied van gezondheidszorg denk ik dat de invloed van vergrijzing op de gezondheidszorg 
zwaar overdreven wordt. Er worden heel grote uitgaven gemaakt voor mensen in de laatste maanden van hun 
leven. Maar als je op uw 40 jaar kanker krijgt, ben je ook heel erg duur. En eigenlijk even duur voor de 
maatschappij dan wanneer je op uw 80ste kanker krijgt. De gezondheidsuitgaven zitten geconcentreerd in de 
laatste jaren van het leven, dat is altijd zo geweest, en die uitgaven verschuiven. Omdat we ouder worden zijn 
die verschoven. Maar dit op zichzelf leidt niet tot een stijging in de uitgaven. Dat wordt heel vaak gezegd, 
maar dit is fout. Als er een stijging van de uitgaven is, dan zou het zijn als mensen ouder worden en de laatste 
jaren van hun leven bijvoorbeeld in slechte gezondheid zouden zijn. Dus ik denk dat er wel een uitgave is wat 
betreft lange termijnzorg, maar dat de stijging van de groei van de uitgaven in de gezondheidszorg maar in 
beperkte mate met de vergrijzing te maken hebben. Dit is heel belangrijk dat men dit inziet. Wat niet 
wegneemt dat de uitgaven in de gezondheidszorg de komende jaren heel snel zullen stijgen, omwille van het 
feit dat er technologische vooruitgang is. Ik denk dat we langer leven omdat er vooruitgang is in de 
gezondheidszorg. De kosten in de gezondheidszorg stijgen dus door de technologische vooruitgang, omdat 
we veel meer kunnen, en niet door de vergrijzing. Stel dat je 80 jaar bent, en je staat er relatief goed voor 
want nu voor veel van die mensen opgaat, en je hebt de keuze tussen ofwel een jaar langer te leven en ofwel 
betaal je voor de derde auto, de tweede dvd-speler, enzovoort. Gegeven het niveau van materiële welvaart 
zullen mensen ervoor kiezen  om een jaar langer te leven. Dus er is een heel grote vraag naar 
gezondheidszorg, dus het is logisch dat die technologische vooruitgang ook in die richting nog gestuurd wordt. 
Ik denk dat het evident is dat de uitgaven in de gezondheidszorg de volgende jaren sterk zullen stijgen. De 
echte vraag is volgens mij hoe we dit op een solidaire manier zullen financieren, of juist niet. Die uitgaven 
gaan sowieso stijgen. Als we zeggen dat we in de verplichte ziekteverzekering besparingen gaan doen, dan 
gaan de rijken die gezondheidszorg kopen en de armen niet. Daar ligt de uitdaging.  
 
En hoe kan je die uitdaging aanpakken? 
 
Ik denk dat we moeten proberen zoveel mogelijk verspilling uit het systeem te halen, of inefficiënties uit het 
systeem. Zoals bijvoorbeeld overdreven gebruik op bepaalde momenten, therapeutische hardnekkigheid, en 
al die dingen. Ik denk dat we aan de mensen moeten uitleggen dat dit de uitdaging is, en dat het zowel te 
maken heeft met solidariteit als met verzekeringen. Ik geef een heel dom voorbeeld. Stel dat je een zaal hebt 
met honderd mensen, we weten dat 5% van de bevolking absoluut de grootste kosten heeft, de kosten in de 
gezondheidszorg zitten heel geconcentreerd bij een klein percentage van de bevolking. Die 5% is verspreid 
over heel de bevolking, en zeker niet alleen bij de ouderen. Als iemand op zijn 30 jaar chronisch ziek wordt, 
dan kost die heel veel voor de gezondheidszorg. Nu kan je twee dingen zeggen. Ofwel zeg je dat we grote 
solidariteit nodig hebben van de 95% met die 5%. Dat we allemaal altruïstisch moeten zijn. Maar je kan die 
mensen in de zaal ook zeggen van kijk 5% van iedereen die hier zit gaat grote kosten hebben, maar dat we 
nu nog niet kunnen zeggen wie dat zullen zijn. En dan ga je gemakkelijker denken dat het ook in je 
eigenbelang is om ervoor te zorgen dat er een verzekeringssysteem is. Ik denk dat je op deze manier de 
solidariteit, hier vallen solidariteit en eigenbelang op basis van verzekeringen eigenlijk samen, op een 
positieve manier kan voorstellen. De recente geschiedenis heeft overigens uitgewezen dat ministers die de 
uitgaven in de gezondheidszorg snel hebben laten stijgen niet aan populariteit hebben verloren. 
Gezondheidszorg is één van de meest populaire systemen.  
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En bij een toenemende vergrijzing en ontgroening, bijvoorbeeld in 2060, denkt u dan ook nog dat de 
vergrijzing en ontgroening geen invloed zal hebben op de kosten in de gezondheidszorg? 
 
Alleszins is de idee dat vergrijzing de belangrijkste factor is die de kosten in de gezondheidszorg laat stijgen is 
fout en blijft ook in 2060 fout. Veel verandering zal nog steeds de technologische vooruitgang zijn. Dus het feit 
dat we veel meer kunnen. Maar door het feit dat we mensen langer in leven houden en die mensen hebben 
zorg nodig, dan krijg je bijkomende kosten. De kostenstijging ten gevolge van de vergrijzing is een element, 
maar het is relatief minder belangrijk dan andere elementen, waar trouwens minder aandacht aan besteed 
wordt. Ik denk dat de grotere uitdagingen eigenlijk liggen in de zorg dan in de gezondheidszorg. Ik bedoel 
bijvoorbeeld mensen die Alzheimer hebben en we dat in 2060 nog altijd niet goed kunnen behandelen, die 
mensen hebben zorg nodig. Maar is dit gezondheidszorg. Het ligt op de rand tussen zorg en 
gezondheidszorg.  
 
En hoe ziet u dan vergrijzing en zorg, los van de gezondheidszorg? 
 
Binnen de zorg zal dit allicht tot kosten leiden. Wetenschappelijk bestaan hier twee opvattingen over, en er 
bestaat geen consensus  over. Sommigen zeggen, als je nu kijkt naar de gemiddelde mens van 70 tot 75 jaar, 
die zijn nog goed, hun gezondheid is goed, dus in dit geval is er geen grote toename van de zorg. En dan 
heeft vergrijzing echt geen effect. De andere opvatting spreekt dit tegen. Er zijn mensen van 70 of 80 jaar, en 
die worden ziek of in slechte gezondheid en die hebben meer zorg nodig dan mensen vroeger nodig hadden 
tien of twintig jaar voor ze stierven. Dan heb je wel een toename van kosten. Ik ben eerder geneigd een 
tussenweg te kiezen. 
 
En oplossingen voor de zorg? 
 
Nu komen we op een gebied dat zeker en vast meer sociologisch is en waar ik dus minder over weet. De vraag is 
hoeveel mensen we in instellingen gaan stoppen, hoe belangrijk gaan we vinden dat jongere generaties voor 
ouderen moeten zorgen, dat die ouderen bij hun kinderen kunnen blijven wonen, hoe doen we dit, hoe 
organiseren we vrijwilligerswerk, hoe organiseren we dit soort van hulp. Dat is een heel grote uitdaging. Met een 
belangrijk gendereffect erbij, want het blijkt natuurlijk dat de vrouwen er op dit moment voor opdraaien. Ook omdat 
mannen rapper ziek zijn en rapper sterven.  
 
En op vlak van pensioen?  
 
Pensioenen zijn een veel minder groot probleem, op voorwaarde dat we allemaal langer blijven werken. Het is 
een absurde situatie als je onze levensloop bekijkt. We zijn jong en studeren tot gemiddeld 22 à 23 jaar. Dan gaan 
we werken tot ons 57, dus ongeveer 30 jaar. En dan leven we nog 25 jaar. Dus dat betekent dat we in die 30 jaar 
hard genoeg moeten werken om je tot 85 jaar te onderhouden. Maar dan moet je hard werken in die 30 jaar. Dat 
is gewoon absurd. Het pensioensysteem en de pensioenleeftijd is ontwikkeld op een moment dat mensen op hun 
65 doodgingen. Dat was een echt heel goedkoop pensioensysteem. We hebben dit nog niet aangepast en we 
hebben dus een heel lange periode waar mensen niet meer werken en dat is waanzinnig. Het is heel gemakkelijk 
om dit zo te zeggen, en er is grote weerstand bij de bevolking om langer te werken, maar toch denk ik dat dit de 
uitdaging is. En als we dit zouden kunnen oplossen, dan denk ik dat het pensioenprobleem een veel 
gemakkelijker probleem is dan we nu denken. In de gezondheidszorg zijn de problemen volgens mij veel groter en 
moeilijker. Hier zou de solidariteit bedreigd kunnen worden. Maar in de pensioenen weten we redelijk goed waar 
we voor staan en wat we moeten doen. De uitdaging is hier niet de solidariteit tussen jongeren en ouderen, de 
uitdaging ligt eerder in de solidariteit tussen mensen die aan de lopende baan staan en mensen die aan de 
universiteit werken. Mijn levensverwachting bijvoorbeeld ligt zeven tot acht jaar hoger dan van iemand die aan de 
lopende band staat. En ik denk ook dit ik mijn werk over het algemeen liever doe. De uitdaging ligt dus in het feit 
dat mensen in sommige beroepen absoluut langer zullen moeten werken, en dat we uitzonderingen zullen moeten 
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toestaan voor mensen in andere beroepen waar het onaanvaardbaar is dat die veel langer zouden moeten 
werken in een samenleving die zo rijk is als de onze. Dit is een solidariteit tussen verschillende socio-
economische groepen, eerder dan een solidariteit tussen jongeren en ouderen. Ik bedoel dan waar de uitdaging 
ligt voor de solidariteit. 
 
En mensen langer laten werken, hoe zou u dit aanpakken? Opdat de mensen daartoe bereid zouden zijn? 
 
Dit is nu één van de dingen waar de economen, zowel de rechtse als de linkse, het allemaal over eens zijn. Er 
moeten zeker dingen gebeuren aan de kant van de ondernemingen. Die moeten meer openstaan voor ouderen 
en die moeten meer flexibiliteit toelaten. Want ik zeg niet dat alle mensen tot hun 70 jaar voltijds moeten werken. 
Dus er moet meer flexibiliteit komen. Wat concreet de pensioenen betreft, België is niet zo heel anders dan 
andere landen. Dus waarom zouden wij dan sneller op pensioen gaan dan de mensen in Nederland, zelfs zeven 
jaar sneller dan de Zweden. Waarom is dit bij ons zo verschillend? Heeft het iets te maken met ons 
pensioensysteem, door het feit dat we brugpensioenen en zo meer hebben ingevoerd? Op een bepaald moment 
hebben we instellingen gecreëerd die anders zijn dan die van andere landen, waardoor we gemiddeld genomen 
sneller op pensioen gaan. Ik ben voorstander van een systeem waarbij we geen vaste pensioenleeftijd hebben, 
maar een vaste pensioenloopbaan. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat iedereen veertig jaar moet gewerkt hebben in 
zijn leven, en dat begint in te gaan op het moment dat je stopt met studeren. Dit doe ik om al een beetje 
rechtvaardigheid in te voeren, want dat betekent dat mensen die op hun 18 jaar de school verlaten al vier of vijf 
jaar jonger zullen zijn op het moment dat ze op pensioen gaan dan iemand die tot zijn 22 of 23 gestudeerd heeft. 
Daarvoor hoeven we niet hard te onderhandelen, je stelt gewoon in dat de loopbaan ingaat op het moment dat de 
mensen afgestudeerd zijn. Dus je kan op pensioen gaan vanaf het moment dat je die loopbaan hebt gehaald, 
vroeger gaat ook maar dan krijg je minder pensioen. Langer mag ook, en dan krijg je een hoger pensioen. Maar 
als richtpunt nemen we een bepaalde loopbaan die je moet doen en dan daar rond ben je zelf verantwoordelijk 
voor meer of minder pensioen. Ideaal zou zijn dat die loopbaan van 40 jaar verschilt van beroep tot beroep. Dus 
dat een professor langer zou moeten werken dan iemand aan de lopende band. Maar ik weet niet of dit realistisch 
is, en hier wordt ook onmiddellijk op gereageerd met dit zijn hopeloze onderhandelingen, want iedereen gaat 
vinden dat ze ongelooflijk hard werken. Maar ik vind nochtans dat dit zou moeten. Maar als dit ideaal niet kan, dan 
is wat ik daarnet zei al een beetje een benadering. De loopbaan begint dus op het moment dat de mensen 
afgestudeerd zijn, dan krijg je automatisch dat de mensen in de minder goed betaalde beroepen, dit zijn vaak 
degene die vroeger gestopt zijn met studeren, minder lang moeten werken. Maar dus ideaal zou zijn als we die 
loopbaan zouden kunnen variëren van beroep tot beroep.  
 
Maar natuurlijk zijn er mensen die sowieso meer verdienen, en het zich dan ook kunnen permitteren om via de 
derde pijler binnen het pensioen, een beter pensioen later te hebben. En als ze dan ook nog eens langer werken, 
en dus zo ook nog eens meer pensioen krijgen… 
 
Ik vind dat we moeten stoppen met de derde pijler van het pensioen fiscaal te stimuleren, dat zijn cadeaus. Dit 
heeft met pensioen niets te maken, iedereen doet dit alleen om iets af te kunnen trekken van de belastingen. De 
tweede pijler is wat anders, zoals het collectieve pensioenplan, die zijn belangrijker geworden. Ik vind dat de 
tweede pijler onvermijdelijk is. Ik was altijd voorstander om in de eerste pijler het wettelijk pensioensysteem, dat 
verplicht is voor iedereen, om daar toe te laten dat de hoge inkomens hoge pensioenen kregen. Omdat ik denk 
dat we de hoge inkomens absoluut in het systeem moeten houden. Maar dit is politiek niet haalbaar. Die tweede 
pijler is denk ik een manier om aan mensen die toch hoge inkomens hebben als ze werken, ook hoge pensioenen 
te geven. Ik denk dat dit een politiek betere manier is, en ik denk dat we dit op een zo solidair mogelijke manier 
zouden moeten organiseren. Dan vind ik dat dit wel fiscaal mag gestimuleerd worden door de overheid. Maar ik 
vind niet dat je het pensioensysteem moet gebruiken om de arbeidsinkomens te herverdelen. Ik wil gerust over 
inkomensverdeling praten ook. Gegeven het feit dat je een bepaalde inkomensverdeling hebt en dat sommigen 
inderdaad meer verdienen dan anderen, blijft het feit dat die inkomensverschillen blijven. Je kan daar 
verontwaardigd over zijn, maar dat is op zichzelf een probleem. Ik vind dat je dit niet moet oplossen met je 
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pensioensysteem. Het is heel normaal dat als mensen gedurende hun hele leven een bepaald niveau van 
welvaart hebben gehad, dat ze dit min of meer willen verder zetten na hun pensioen. Je moet dit opnieuw over 
een heel leven bekijken. Als er een probleem is van onrechtvaardige inkomensverdeling, pak dit dan aan tijdens 
de actieve loopbaan. Ik zeg niet dat hier evidente oplossingen voor zijn, maar doe dit niet via de pensioenen. Als 
je het pensioensysteem zeer herverdelend maakt, is het onvermijdelijke gevolg dat de rijken niet meer willen 
meedoen. Die stappen uit het pensioensysteem en gaan naar private stelsels. En dan heb je helemaal geen 
solidariteit meer. Dus wat de sociale zekerheid betreft, zowel in de gezondheidszorg als in de pensioenen, is het 
absoluut essentieel om iedereen er in te houden. Dat is juist de kracht van de Europese systemen. Als je er 
systemen van maakt voor de armen, worden het armensystemen. Het is uiteindelijk goed voor de armen dat die 
hogere inkomens in het systeem blijven. Het is goed voor de minder rijken dat de rijken in de systemen blijven. Er 
moet wel een absoluut minimumpensioen zijn, en dit is op zich al een kleine vorm van herverdeling. Zelfs ook voor 
degene die tijdens hun loopbaan misschien niet genoeg hebben bijgedragen. In het huidig systeem, waarbij we de 
zogenaamde gelijkgestelde periode kennen, als je werkloos bent wordt er tegelijkertijd ook aan pensioenopbouw 
gedaan. Dat vind ik goede en noodzakelijke vormen van solidariteit. Ik vind het ook niet zo erg dat de pensioenen 
een beetje gelijker verdeeld worden dan de arbeidsinkomens, maar je moet hier niet in overdrijven. En ik vind dat 
de wettelijke systemen aan mensen met hoge inkomens ook hoge pensioenen moeten uitbetalen. Anders zijn ze 
weg. Want ze hebben de mogelijkheden om zich tegen deze systemen te verzetten.  
 
Met de volgende vragen willen we te weten komen wat uw visie is op de positie van jongeren in een vergrijsde en 
ontgroende samenleving en welke verschuivingen je hier ziet bij een toenemende vergrijzing en ontgroening. De 
positie (of ook rol/functie) is een verzameling van taken, rechten en plichten voor een persoon binnen een bepaald 
domein. De positie bepaalt de plaats die jongeren innemen in de samenleving in verhouding tot anderen, en 
bepaalt hoeveel invloed ze hebben, welke rechten, welke verantwoordelijkheden, hoeveel ze bijdrage aan de 
samenleving, enzovoort. Hier willen we uw visie op de positie van jongeren te weten komen op het domein  van 
vergrijzing en ontgroening. U gaf daarnet al aan dat de vragen erg sociologisch zijn, maar ik denk dat je dit ook 
zeker vanuit economisch standpunt kan bekijken, of vanuit uw eigen levenservaring. Hoe ziet u de positie van 
jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving? 
 
Toen ik deze vraag las dacht ik inderdaad dat ik hier niets over te zeggen heb. Ik weet echt niet of hier iets aan 
verandert is in vergelijking met vroeger. Ze vragen me ook altijd of de studenten nu anders zijn dan vroeger. En ik 
zeg altijd dat ik het niet weet. Eén verschil is misschien dat mijn generatie vroeger meer politiek gestructureerd 
dacht. Maar voor de rest zie ik daar eigenlijk allemaal niet zoveel verschil tussen. Maar ik denk inderdaad wel dat 
het nu bij jongeren langer duurt voor ze op hun eigen benen staan tegenover vroeger. Dit sluit een beetje aan met 
wat ik daarjuist heb gezegd over die drie generaties. Ik denk dat ze het gemakkelijker hebben, dit is echt wel 
alleen gezegd van op basis wat ik zie en niet op basis  van wetenschappelijk onderzoek. Ik heb 20ers als 
kinderen, en ik zie in die omgeving van mijn kinderen dat de jongeren nu veel langer wachten om beslissingen te 
nemen. Die kunnen het zich ook veel beter permitteren langer te wachten om keuzes te maken. Ze gaan daar 
eens werken, en dan daar eens, en dan zullen we wel zien of het meevalt. Dit is dus wel een verschil, denk ik. En 
dat heeft te maken met het feit dat we een veel welvarender samenleving blijven worden, ondanks het feit dat we 
blijven zeggen dat we in crisis zijn. Maar voor de rest zie ik geen verschillen tegenover vroeger. Oppervlakkig 
gezien zijn er misschien veel verschillen. Nu krijg je mailtjes van jongeren die beginnen met ‘hi’. Dat zou vroeger 
zeker niet het geval geweest zijn. Maar dit is oppervlakkig, en betekent ook niets. Als het er echt op aankomt 
lachten we vroeger ook met de proffen, dat is juist hetzelfde.  
 
En welke criteria bepalen die positie van jongeren, volgens u, zowel vroeger als nu dan? Wat was er bepalend 
voor jong zijn?  
 
Ik weet dit niet, dit zijn te sociologische vragen. Je ziet natuurlijk ook hoe het beeld in de media meer gekleurd 
wordt door jongeren. Maar ik denk dat we ons hier soms ook geweldig door laten bedriegen en dat het beeld uit 
de media absoluut niet strookt met het beeld dat echt in de samenleving bestaat.  
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En de sociaal-economische positie van jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving? 
 
Ik denk dat jongeren zich onvoldoende realiseren hoeveel rijker ze zijn nu tegenover vroeger. En zich ook 
onvoldoende realiseren dat ze heel hun leven rijker gaan blijven. Dit is één van de dingen die me zeer ergert. Er 
wordt gezegd dat de jongere generaties er slechter aan toe zouden zijn, omdat ze moeten betalen voor de 
ouderen. Dit klopt langs geen kanten. Het materiële welvaartsniveau van jongeren nu ligt veel hoger dan het 
materiële welvaartsniveau van de vorige generaties toen die zo oud waren als de jongeren nu. En de jongeren 
van nu, als ze zo oud zullen zijn als de vorige generatie nu is, zullen een hoger welvaartsniveau hebben. Tenzij de 
crisis zich natuurlijk dramatisch doorzet. Dan komen we in een andere wereld. Dit is een belangrijk gegeven dat 
men zich moet realiseren. Dus dat jongeren nu in een wereld groot worden waar de materiële welvaart echt hoger 
is en ze hebben veel meer mogelijkheden. Ze kunnen het zich permitteren om te wachten om keuzes te maken, 
en hun ouders aanvaarden dit trouwens ook zie ik in mijn omgeving.  
 
Denkt u dat als de crisis zich blijft voordoen, dat dit een weerslag zal hebben op de solidariteit? Zullen mensen 
zich dan minder geneigd zijn zich solidair op te stellen? 
 
Dat weten we niet natuurlijk. Ten eerste geloof ik niet dat de crisis zich zo dramatisch zal doorzetten. Het 
verandert wel veel natuurlijk. Vorig jaar zou iedereen gezegd hebben dat er geen enkel probleem was op de 
arbeidsmarkt, we hebben heel veel mensen tekort. Maar nu is dit op korte termijn natuurlijk niet meer zo duidelijk. 
Maar een crisis kan verschillende effecten hebben. Een crisis kan het egoïsme aanscherpen, maar een crisis kan 
ook meer mensen er van overtuigd maken dat er meer nood is aan solidariteit of aan verzekeringen. Maar ik weet 
het niet wat er gaat gebeuren. We hebben ook niet heel veel voorbeelden. Over de crisis van de jaren ’30 moeten 
we niet teveel denken dat dit weer zou gebeuren. Dus we kunnen het echt niet goed weten wat er zou gebeuren.  
Ik denk wel dat het duidelijk is dat de bereidheid tot solidariteit, en niet enkel intergenerationele solidariteit, de 
laatste 20 tot 25 jaar vermindert is in de samenleving. Tenminste om dit te doen via collectieve systemen. Ik weet 
niet hoe dit komt, ik kan het verleden niet verklaren, laat staan dat ik de toekomst zou kunnen voorspellen.  
 
Maar u denkt wel dat die bereidheid tot solidariteit vermindert is. Waaraan merkt u dit? 
 
Bijvoorbeeld aan de hele houding rond sociale zekerheid. De sociale zekerheid wordt nu meer in vraag gesteld 
dan 25 of 30 jaar geleden. Maar ik weet niet waarop dat gebaseerd is, want die werkt nu niet slechter dan toen. Ik 
constateer dat er meer vragen over gesteld worden. Ik heb wel een hypothese over hoe dit zou kunnen komen. 
Doordat de sociale cohesie in de samenleving toch wel is vermindert, doordat de samenleving diverser wordt, 
multicultureler wordt. Dit stelt allemaal uitdagingen aan de solidariteit, maar ik weet niet of dit afdoende 
verklaringen zijn. Maar in elk geval gaat dit volgens mij veel verder dan de solidariteit tussen de generaties. Ik vind 
dat we ons hier niet op mogen toespitsen.  
 
In een ander interview is dit ook naar boven gekomen, en zijn stelling was dat de transparantie niet meer zo 
duidelijk was bij solidariteitsmechanismen, waarom die zo belangrijk zijn, weer het eigenbelang dat boven kwam, 
en dat het niet duidelijk is waarom je de solidariteit in stand zou houden. 
 
Daarom ben ik ook voorstander van een toenemende transparantie. Zoals ik daarnet heb gezegd zouden we 
tegen mensen in de ziekteverzekering moeten zeggen dat iedereen kans heeft om ziek te worden. En iedereen 
gaat dood. Dus dit is het zuiverste verzekeringssysteem dat je kan hebben. Het is ook een uitdaging als we later 
in staat zouden zijn om op basis van ons genetisch materiaal kunnen voorspellen om het moment dat we geboren 
worden welke ziekten we gaan krijgen, wordt het moeilijker om dat als verzekeringssysteem voor te stellen. Maar 
laat ons voorlopig vooropstellen dat we nog niet zo ver zijn. En in de pensioenen denk ik inderdaad ook dat je dit 
zo transparant mogelijk moet voorstellen. En dit moet je doen door niet de jongeren tegenover de ouderen te 
stellen, maar je moet kijken hoe je de welvaart verdeelt over de gehele levensloop, want iedereen is ooit jong 
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geweest en iedereen wordt ooit oud. En hoe je dit gaat organiseren. En daar kan het pensioensysteem een rol in 
spelen en kan je aan de mensen duidelijk maken hoe het pensioensysteem mee kan spelen om dit op een goede 
manier te doen. Dus ik denk inderdaad dat we dit meer transparant moeten proberen te maken.  
 
U zei ook dat de samenleving diverser wordt en dat daardoor solidariteit misschien minder vanzelfsprekend wordt. 
 
Daar bestaat tamelijk veel wetenschappelijk materiaal over dat dit moeilijker is. Het is gemakkelijker om solidair te 
zijn met mensen die je beter kent, je voelt je daar spontaan meer mee verwant. Ik vind het persoonlijk een teken 
van beschaving dat je ook solidair wil zijn met mensen die minder op je gelijken, maar ik denk wel dat het 
moeilijker is. Mensen zijn minder geneigd solidair te zijn met iemand die verschillend is van hen. Dus het vergt 
meer inspanning om die solidariteit op te brengen en naar mensen toe te vertalen. Maar ik vind wel dat dit moet 
natuurlijk.  
Volgens mij zijn de uitdagingen voor de toekomst de gezondheidszorg solidair houden en de multiculturele 
samenleving. Natuurlijk als we het bekijken voor onze samenleving, op wereldniveau zijn er nog wel andere 
uitdagingen. En die hebben allebei te maken met solidariteit, volgens mij.  
 
Dus u zegt expliciet de gezondheidszorg solidair houden, niet het sociale zekerheidsysteem? 
 
Omdat ik denk dat het bij de pensioenen gemakkelijk is. Ik vind dit geen uitdaging. We weten wat we daar moeten 
doen. Ik zeg niet dat we het gaan willen doen. Maar in principe is dit een probleem waar we van weten hoe het 
opgelost moet worden. De gezondheidszorg is een veel moeilijker uitdaging.  
 
Maar alle andere aspecten rond vergrijzing, zoals zorg, pensioen, wonen en dergelijke zijn minder uitdagend. 
 
Ik zeg niet dat ze geen uitdaging vormen, maar de grootste uitdaging blijft de gezondheidszorg. Maar ik heb zeker 
niet gezegd dat die andere dingen geen problemen vormen. Maar ze zijn gemakkelijker dan de gezondheidszorg 
en de multiculturele samenleving. Zoals ik het aanvoel natuurlijk. Ik denk dat de spanningen op die twee terreinen 
het grootste zullen zijn. Omdat er op die twee terreinen nu al voortdurend gezegd wordt dat we moeten besparen. 
We kunnen ook besparen in de gezondheidszorg, maar dan gaat de ongelijkheid hierin veel groter worden. En je 
moet dit aan de bevolking ook zo eerlijk mogelijk zeggen. We weten dat kanker een chronische ziekte gaat 
worden, tenminste dat wordt gezegd door de farmaceutische industrie. Maar hiervoor zijn ongelooflijk dure 
geneesmiddelen nodig. Nu kan je zeggen dat je die ofwel mee opneemt in het verplichte 
ziekteverzekeringsysteem, ofwel niet. Als je dit niet doet dan gaan de rijken zeker die geneesmiddelen kopen. Die 
geneesmiddelen gaan dus zeker aangekocht worden. De enige vraag is of we ervoor gaan zorgen dat iedereen 
die kan betalen. En dit is absoluut niet evident, omdat hier zeker grote kostenstijgingen mee gepaard gaan. 
Daarom dat ik denk dat dit zo een grote uitdaging is. We weten dat de socio-economische ongelijkheid in 
levensverwachting nu al zo groot is en die zal nog toenemen. En één van de meest fundamentele dingen in het 
leven is blijven leven.  
 
Ziet u hier verschillen tussen groepen van jongeren? Allochtonen en autochtonen, jongens en meisjes, 
laaggeschoolden en hooggeschoolden, en zo verder? 
 
Ik weet dit niet. Ik weet alleen dat mensen zich inzetten voor de samenleving als ze zich met die samenleving 
verbonden voelen. maar hoe je dit moet realiseren… Daarom is multiculturaliteit ook de tweede grote uitdaging. 
Hoe realiseer je dat iedereen zich met de samenleving verbonden voelt in een multiculturele samenleving? Dus 
dat mensen zich voldoende met die samenleving verbonden voelen, voldoende instituties van die samenleving 
respecteren, om solidair te willen zijn. En ik denk dat al deze problemen belangrijker zijn dan de tegenstellingen 
tussen jongeren en ouderen.  
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In dit onderzoek maken we een duidelijk onderscheid tussen de positie van jongeren in een vergrijsde en 
ontgroende samenleving. De status van jongeren hangt sterk samen met de positie die ze bekleden. Het is de 
waardering die jongeren krijgen (samenhangend met de positie die ze innemen in een vergrijsde en ontgroende 
samenleving). Belangrijk hierbij is het psychologische element dat heel sterk speelt, de zelfwaardering die 
jongeren uit de status halen. Hoe ziet u de status van jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving? Ik 
zal het misschien met een voorbeeld  vragen: ze zeggen bijvoorbeeld dat jongeren economisch gezien schaarser 
zullen worden en dat daardoor de status van jongeren positief zal veranderen. 
 
Dat is sympathiek dat je het zo stelt. Je kan dan evengoed stellen dat er ouderen teveel komen en dat de status 
van ouderen zal dalen. Want status is natuurlijk iets relatief. Je kunt het van de twee kanten bekijken.  
Als je de status van jongeren afleidt uit wat je in de media ziet, dan is de status van jongeren gestegen en de 
status van ouderen naar beneden gegaan. Je hoort ook meer en meer zeggen dat de ouderen alleen maar 
profiteren en dat het de jongeren zijn die alles doen. Blijkbaar begint dit beeld meer te leven dan vroeger. Maar ik 
weet niet dit niet. Ik vraag me af of hier ook wel goed onderzoek over bestaat, behalve van die algemene 
indrukken op basis van wat er in de kranten staat. Maar wat er in de kranten staat geloof ik niet meteen. Er moet 
serieuzer onderzoek rond bestaan.  
 
U zei dat u dacht dat de status van jongeren gestegen is. Aan wat merkt u dat? 
 
In de media vind ik dat de status van jongeren gestegen is. Onze samenleving is toch erg bezig met jong zijn en 
vooral jong blijven belangrijk vindt. Maar ik weet het toch niet. Want tegelijkertijd zeggen al die mensen waarvan ik 
vind dat ze langer moeten werken maar die toch op pensioen gegaan zijn, dat de tien mooiste jaren van hun leven 
waren vlak nadat ze gestopt zijn met werken en voor ze heel oud geworden zijn. En het is ook weer relatief. Want 
ook al is de status van een professor niet meer wat hij vroeger was, de status van een professor van 65 op 
pensioen is toch nog altijd beter dan die van een jonge allochtoon die op straat loopt in Antwerpen. Het is dus heel 
moeilijk om dit te veralgemenen. Maar ik denk wel dat er een opvatting bestaat over dat je jong moet zijn en 
blijven. Hoe langer, hoe beter.  
 
En hoe merk je dat de status van ouderen verminderd zou zijn? 
 
Eén element dat je natuurlijk hebt is dat de dingen sneller veranderen en dat er meer ouderen zijn die zich 
moeilijker kunnen aanpassen. In een samenleving waar alles heel snel verandert, bijvoorbeeld informatica, 
bestaat het gevaar dat je als oudere veel sneller dan vroeger niet meer mee bent. Dit is natuurlijk wel heel slecht 
voor de status, zowel in je professionele omgeving, als ruimer in de sociale omgeving. Dit is zeker een uitdaging 
voor ouderen.  
 
Het onderzoek kadert binnen het thema intergenerationele solidariteit. Wat verstaat u onder dit begrip? 
 
Solidariteit algemeen, dus niet alleen de solidariteit tussen de generaties, betekent dat je een samenleving hebt 
met mensen die zich verbonden voelen en waar je instituties creëert waardoor mensen het recht hebben om 
geholpen te worden op het moment dat ze problemen hebben. Solidariteit is niets anders dan altruïsme. Het 
intergenerationele is echt maar één aspect van die solidariteit. Tot hiertoe hebben we het vooral gehad over 
pensioenen en gezondheidszorg. Er is nog een ander element waar ik minder over weet, maar je hebt natuurlijk 
ook intergenerationele solidariteit in de context van milieu, duurzame ontwikkeling. Hoe gaan we het milieu aan 
onze kinderen achterlaten?  
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U zegt dat solidariteit niets meer is dan altruïsme. Spreekt u zich nu niet tegen, omdat u daarjuist zei dat 
eigenbelang voorop staat in de solidariteit? 
 
Ik bedoel dat wij in ons sociale zekerheidsstelsel hebben gerealiseerd dat als je ziek wordt dat je niet naar de 
rijken met gaan en niet moet gaan bedelen. Je hebt recht op hulp binnen het systeem. We moeten dus 
instellingen creëren waar mensen rechten krijgen. Ik spreek eigenlijk liever over rechtvaardigheid dan over 
solidariteit. solidariteit is me een beetje te soft. In onze maatschappij zijn er conflicten. Rechtvaardigheid is wat we 
uitgevonden hebben om over die conflicten na te denken, te praten en instituties te creëren waar iedereen min of 
meer tot zijn recht komt. Maar als je die softe basis niet hebt, als je die solidariteit en die gevoelens van 
verbondenheid niet hebt, dan ga je nooit instituties krijgen waar ook de armen en de zwakkeren rechten krijgen. 
Je moet die dingen absoluut niet scherp tegenover elkaar stellen. Rechtvaardigheid is een beetje scherper, en 
minstens even belangrijk. Maar het ene kan niet zonder het andere. Mensen gaan gevoelsmatig ook niet solidair 
willen zijn als ze het gevoel hebben van in een zeer onrechtvaardige samenleving te leven. Je kan geen 
rechtvaardigheid hebben zonder een solidaire basis. Die twee werken op elkaar in.  
 
En intergenerationele solidariteit is hier dus maar één aspect van? 
 
Dat is er een aspect van. Ik ben er van overtuigd dat als we over rechtvaardigheid denken we moeten kijken hoe 
we iemand zijn leven beoordelen, de hele levensloop. En op dezelfde manier moet je ook denken als je over 
intergenerationele problemen denkt. De jongeren nu moeten zich realiseren dat ze oud zullen worden. En dat de 
ouderen zich moeten realiseren dat ze jong zijn geweest. Dan is dit een veel gemakkelijkere vorm van solidariteit 
dan de solidariteit die weet dat hij getalenteerd is, knap en rijk, goede erfenis, en die moet solidair zijn met iemand 
die niet getalenteerd is, niet productief, lelijk en uit een heel ander milieu komt. Dit is een veel moeilijkere vorm 
van solidariteit. Als rijke kan je ook aan de sukkel geraken, maar die kans is klein. Terwijl wel elke jongere oud 
wordt. Als je het op een goede manier uitlegt is het veel gemakkelijker om de solidariteit tussen jongeren en 
ouderen te behouden, dan bijvoorbeeld de solidariteit tussen autochtonen en allochtonen. Ik vind dat dit 
intergenerationele conflict veel te veel op de spits gedreven wordt. Die tegenstelling tussen jongeren en ouderen 
vind ik zwaar overdreven. Ik verwijs hier naar het voorbeeld van daarnet dat de ouderen nu zogezegd veel rijker 
zijn dan de jongeren nu, maar de jongeren nu zullen in de toekomst rijker zijn dan de ouderen nu zijn. Je moet 
alles dus bekijken in termen van levensloop en in de juiste context. Als je het zo bekijkt zijn er zoveel banden 
tussen jongeren en ouderen die we naar kunnen en moeten schuiven, veel meer dan tussen bijvoorbeeld 
allochtonen en autochtonen. Daarom vind ik het gemakkelijker. De jongeren nu zouden moeten weten dat ze nooit 
het welvaartsniveau zouden hebben dat ze nu bereiken als de ouderen daar vroeger niet voor gezorgd hadden. 
Dit zijn evidente dingen die je in het geval van jongeren en ouderen kan zeggen. De jongeren zouden er niet zijn 
als we ze niet gemaakt hadden. We moeten zeker niet vertrekken van een conflict, want als je een conflict gaat 
creëren tussen jongeren en ouderen, creëer je een conflict bij de jongeren met hoe ze zelf gaan zijn binnen 30 
jaar.  
 
En denkt u dat jongeren daar ook zo over denken?  
 
Dat zou je eigenlijk aan de jongeren zelf moeten vragen. Wat ik nu zeg is zeker niet wetenschappelijk 
onderbouwd, maar mijn aanvoelen is dat bij de grote meerderheid van de jongeren er nu niet veel minder 
gevoelens van solidariteit zijn dan vroeger. Maar je hebt een harde kern van het economisch goed doende 
jongeren, die bepaalde posities bekleden en die heel sterk benadrukken dat ze de slachtoffers zijn van het 
systeem, want zij moeten betalen. Maar voor de rest zie ik niet veel verschil tegenover vroeger. 
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En solidariteit binnen de familie, rond zorg, hoe denkt u dat jongeren daar tegenover staan? 
 
Ik weet niet hoe jongeren daar tegenover staan, maar ik weet wel dat ik vind dat we dit zouden moeten proberen 
te stimuleren en we kunnen dit alleen maar doen door arbeidsloopbanen flexibeler te maken. Met de manier 
waarop de mensen nu werken, en zeker mensen met kinderen, kan je van mensen niet verwachten dat ze ook 
nog eens veel tijd aan zorg besteden. Die hebben er gewoon geen tijd voor. En dan op een bepaald moment, 
tegen 57 jaar, hebben ze plots weer teveel tijd. We moeten dit dus flexibeler organiseren. En dan pas zullen we 
zien of hier een bereidheid toe bestaat. Maar ik vind het heel moeilijk om hier uitspraken over te doen, dit moet je 
aan jongeren vragen. 
 
Maar zorg binnen de familie kan dus met een flexibeler loopbaan gestimuleerd worden? 
 
Ik weet niet of dit kan, maar het is zeker een noodzakelijke voorwaarde. Je moet eerst proberen dat er meer 
flexibiliteit is, meer ruimte, en dan kan het misschien gebeuren. Maar of het zo zal zijn, dat weten we niet. Maar 
met de huidige organisatie van de arbeid is dit niet echt mogelijk. Het is ook wat we nu zien in de samenleving. De 
zorg voor de oud ouden komt bij de mensen terecht die ook al gepensioneerd zijn. De tussengeneraties zijn ook 
belangrijk. Nu zorgen de mensen van rond de 60 voor mensen van rond de 85. Maar het is moeilijk te voorspellen 
hoe dit zal verschuiven.  
 
En de combinatie van arbeid en gezin, hoe kan dit beter op elkaar worden afgestemd? 
 
Dit kan ook alleen maar door heel de arbeidsloopbaan flexibeler te maken. We moeten allemaal langer werken en 
we zouden minder hard moeten werken tussen 25 en 45 jaar. Maar ik denk dat heel veel mensen dit eigenlijk 
vinden. Maar om dit in een samenleving tot stand te brengen, dat is niet eenvoudig. Dus bepaalde prikkels kunnen 
belangrijk zijn. Het pensioensysteem veranderen bijvoorbeeld. We moeten in onze instellingen zoveel mogelijk 
proberen om dit tot stand te brengen. De gemiddelde pensioenleeftijd in België is nu 57, gemiddeld, dat wil 
zeggen dat er mensen nog vroeger op pensioen gaan. Dat zit allemaal ergens opgepropt. Geef dus 
mogelijkheden aan om de loopbaan flexibeler te maken. In het systeem zoals het nu is moeten we gewoon zo 
hard werken.  
 
En ouderen die aangeven dat ze langer willen werken, hoe kan dit worden bewerkstelligd? Misschien betere 
waardering van vrijwilligerswerk? 
 
Op dit moment is het zeker zo dat vrijwilligerswerk als een tweede keuze wordt beschouwd. De status hangt af 
van het feit dat je echt werkt, en niet dat je aan vrijwilligerswerk doet. Ik heb niets tegen vrijwilligerswerk, maar het 
gaat zeker de status van ouderen niet veranderen als ze meer aan vrijwilligerswerk zouden doen. Ik denk dat je in 
beroepsloopbanen meer flexibiliteit moet creëren.  
 
Maar denkt u dat als het immateriële, het niet geldelijke meer gewaardeerd zou worden dat dan de status  van 
ouderen helemaal anders zou worden, en dat de ouderen in de samenleving een duidelijkere rol zouden krijgen? 
 
Je kan dit ook op een verschillende manier zeggen. Als we allemaal minder belang zouden hechten aan 
immateriële welvaart, dan zouden we allemaal automatisch wat minder werken. Als we daar minder belang aan 
zouden hechten, zou het veel gemakkelijker zijn om al die dingen te realiseren. Iets wat me geweldig ergert, en dit 
heeft nu niets met intergenerationele solidariteit te maken, is dat ik sinds 1975 alleen nog maar gehoord dat er 
crisis is. Maar je moet eens kijken naar het consumptieniveau van nu en vroeger, dan is die verandering in de 
consumptie ongelooflijk, en niet alleen bij de hele rijken in de samenleving. Dus in heel die periode dat het 
zogezegd crisis was, zijn we altijd maar rijker geworden. En we werken altijd maar harder, in een kortere periode 
in ons leven. Dit is waanzinnig. Dus als je die spanningen rond intergenerationele solidariteit wil verminderen, 
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moet je ook daar aandacht voor hebben. En de uitdaging ligt dan opnieuw bij verschillende beroepen. Voor 
mensen uit sommige sectoren zou het hun leven echt verbeteren als ze minder moesten werken. Als we dit 
kunnen realiseren in de actieve loopbaan, dan kunnen die mensen misschien ook wat langer werken, en dan is 
het probleem van de pensioenen opgelost.  
 
Welke vormen van solidariteit kunnen er tussen jongeren en ouderen bewerkstelligd worden? 
 
Ik maak hier weer een onderscheid tussen rechtvaardigheid en solidariteit. In de instituties vind ik dat we het 
systeem van gezondheidszorg en pensioenen absoluut moeten beschermen en versterken in plaats van af te 
bouwen. Maar dan in de wereld van contacten en relaties kunnen er alle mogelijke vormen van solidariteit 
ontstaan. Als we onze maatschappij goed willen laten draaien moeten we wellicht jongeren mee inschakelen in de 
zorg voor ouderen op een bepaald moment. Dit is toch de grootste uitdaging. 
 
Zou u nog eens heel even het verschil tussen rechtvaardigheid en solidariteit voor u kunnen uitleggen? 
 
Als ik over solidariteit spreek, dan spreek ik over gevoelens van verbondenheid. En als ik spreek over 
rechtvaardigheid dan spreek ik over instituties die we gecreëerd hebben. Bijvoorbeeld een systeem van sociale 
zekerheid. Als ik iemand zie die ziek is en ik voel me er mee verbonden, dan ga ik die mens helpen, dat is 
solidariteit. Maar ik vind niet dat die mens afhankelijk mag zijn van mijn gevoelens op die moment. Ik vind dat we 
in een systeem moeten leven waarin die mens weet dat als hij ziek wordt hij recht heeft op hulp. Ook als die 
andere feitelijk geen warme gevoelens voor mij heeft. En dat is wat ik als verschil tussen de twee definieer. Daar 
is geen tegenstelling tussen, maar ik vind dat die instituties verder gaan dan alleen maar gevoelens van 
solidariteit en verbondenheid. Bijvoorbeeld hulp naar de Derde Wereld toe, dat is solidariteit. Rechtvaardigheid 
zou betekenen dat we op wereldniveau herverdelende mechanismen zouden hebben. Dat zou dan betekenen dat 
mensen uit die landen niet meer zou afhangen van het feit dat wij al dan niet worden aangesproken door een 
mooi gezichtje op een foto, maar waar ze zeggen dat ze recht hebben op herverdeling.  
Maar is dit dan niet eerder een soort van sociaal contract dat via die rechtvaardigheid wordt geïnstitutionaliseerd? 
En daarnaast de keuze van mensen of ze solidair zijn of niet.  
 
Maar dan wordt het een verplichting als je het in een sociaal contract  en instituties inbouwt. 
 
Ja, maar rechtvaardigheid is dit dan toch eigenlijk? 
 
Ik weet niet of alle sociale contracten rechtvaardig zijn, dat is wat anders. Maar ik vind wel dat we instituties 
moeten creëren die zo rechtvaardig mogelijk zijn. En instituties creëren is meer dan alleen maar gevoelens van 
verbondenheid. Maar het ene kan niet zonder het andere. Die instituties bepalen de gevoelens, en die gevoelens 
leiden tot een bepaald soort van instituties. En instituties gaan op een bepaald moment ook een eigen leven 
leiden. Elke keer komt bijvoorbeeld de vraag terug: moeten de pensioenen welvaartvast gemaakt worden. Dus 
pensioenen die stijgen met de welvaart. Op dit moment hebben we dit nog altijd niet duidelijk geregeld, en op dit 
moment kan elke regering dus eigenlijk kiezen of ze dit doet of niet. Ik vind dit absoluut niet kunnen. We moeten 
duidelijke afspraken maken in ons pensioensysteem hoe we dit gaan doen. Ik zeg niet dat de pensioenen 
welvaartvast moeten gemaakt worden, ik zeg dat er duidelijke afspraken moeten gemaakt worden. En die 
afspraken zouden bijna gebetonneerd moeten worden, zodanig dat de jongere nu ook weten dat ze er recht op 
hebben tegen dat ze zo oud zijn. Duidelijke afspraken en instituties zijn er nodig om solidariteit in stand te houden. 
 
En staan jongeren volgens u nu nog achter die instituties? 
 
Mark Elchardus heeft ooit eens een enquête gedaan rond bereidheid tot betalen voor de sociale zekerheid 
gedaan. En wij hebben dit ooit gedaan voor de pensioenen. En wij vonden geen verschillen tussen jongeren en 
ouderen. Dus wij vonden grote bereidheid bij de jongeren om de pensioenen van de ouderen te betalen. We 
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vonden grotere verschillen tussen rijken en armen dan tussen jongeren en ouderen. Door die enquête werd zeker 
niet  
bevestigd dat er nu bij de jongeren een grote meerderheid zou zijn die niet mee willen betalen voor de ouderen.  
En voor zover ik me herinner kwamen bij Elchardus ook geen grote verschillen naar voren tussen jongeren en 
ouderen.  
 
Andere breuklijnen zijn dus veel belangrijker in de samenleving dan de jongeren en de ouderen.  
 
Uit de enquête bleek ook dat als je aan jongeren vroeg tot hoe lang ze wilden werken de overgrote meerderheid 
ook maar tot zijn 57ste wil werken. Wat voor mij wel heel deprimerend is, gegeven het feit dat ik dit net de kern van 
het probleem vind. Dus ook hier vonden we geen verschillen tussen de jongeren en de ouderen. Ouderen willen 
zelfs liever een beetje langer werken dan jongeren. Ik zeg nu wel dat pensioenen een gemakkelijk probleem zijn, 
maar als de samenleving hier zo over denkt wordt het wel een moeilijk probleem natuurlijk.  
 
Welke voorwaarden zullen jongeren koppelen aan het feit dat ze achter die solidariteit en die instituties  blijven 
staan? 
 
Ik vind dat de jongeren nu recht hebben op duidelijke afspraken. Ik ben er voor dat de jongeren voor de ouderen 
betalen en dat als zij oud zijn de nieuwe generatie voor hen zal betalen. Maar je kan aan jongeren niet vragen om 
te betalen als ze niet zeker zijn dat ze ook iets gaan krijgen op de moment dat zij het nodig hebben, als zij oud 
zijn. Jongeren moeten weten dat ze hetzelfde gaan krijgen als zij oud zijn dan wat ze nu betalen. En daarom 
moeten er heel duidelijke afspraken vastgelegd worden.  
 
Aan het begin van de 20ste eeuw was er nog een sterke solidariteit binnen een klasse op te merken, over de 
leeftijden heen. Hoe ervaart u dit nu? 
 
Dit is een echt sociologische vraag, dus of er nog klassen bestaan, dat weet ik niet. Maar ik denk in elk geval dat 
de economische breuklijnen nog altijd belangrijker zijn dan nu wordt aangenomen en die doorkruisen het andere. 
Bijvoorbeeld de discussie van het generatiepact. Je kan dit voorstellen als een discussie tussen jongeren en 
ouderen, ik vond dit een discussie tussen mensen die niet langer wilden werken, bijvoorbeeld mensen aan de 
lopende band, en anderen. Ik vond dat de economische breuklijn daar veel meer sociaal-economisch was dan 
tussen de generaties.  
 
En wat is mening rond sociale verplichting van de solidariteit, sociale controle? Bijvoorbeeld het generatiepact of 
de onderhoudsplicht? 
 
Onderhoudsplicht is een moeilijk probleem. Omdat ik denk dat dit voor de ouders zeer vernederend en 
stigmatiserend moet zijn als ze zouden weten dat hun kinderen niet willen betalen, maar dat ze er voor verplicht 
worden. Moesten die ouders zich er nu goed bij voelen, dan zou ik er geen enkel probleem mee hebben om die 
verplichting aan de kinderen op te leggen. Ik vind dat dit een evidente vorm is van iets terug te doen van wat je 
gekregen hebt. Maar in een sfeer van ouder en kind relaties komen er ook veel emotionele elementen kijken, en 
dat maakt het moeilijk dingen op te leggen. Ik ben in principe veel meer voorstander van een systeem waarbij je 
ervoor kan zorgen dat je als samenleving samen er voor zorgt dat je voldoende middelen hebt om in te staan voor 
de zorg, zodat die onderhoudsplicht niet aan de kinderen moet worden opgelegd. Hier ben ik veel meer voor. En 
je kan dit ook als een verzekering beschouwen, want niemand weet wie zijn ouders uiteindelijk die vorm van hulp 
zal nodig hebben. Als je nu aan mensen van 25 tot 30 de keuze geeft om ofwel zelf te betalen voor je eigen 
ouders en ofwel gaan we nu allemaal samen bijdragen, zodanig dat we voor alle ouders die op een gegeven 
moment in een instelling terecht komen kunnen betalen. Je weet nog niet of je ooit zal moeten betalen individueel, 
dus is het in je eigenbelang om mee te doen aan de collectieve bijdragen. En dit vind ik een veel beter systeem, 
dan vallen de stigmatiserende effecten weg, maar ik weet niet of dit realistisch is. Moest het niet lukken, dan moet 
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je bijna gaan tot onderhoudsplicht.  
 
Maar als je zegt dat met zijn allen samen gaan betalen is het nog ergens een verplichting om hier aan mee te 
doen.  
 
Dat is juist, maar dan stel je eerder de vraag in wat voor samenleving we willen wonen. In een samenleving waar 
voor zo een soort dingen gezorgd wordt, ja of nee. Als je in zo een soort samenleving wil leven ga ik er ook van 
profiteren, de wederkerigheid. Ik vind het een andere situatie dan de verplichting die je op een bepaald moment 
aan een individu oplegt.  
 
Ik heb rond beleid nog een aantal vraagjes. Intergenerationele solidariteit tussen de generaties komt meer en 
meer in de belangstelling. Dit jaar wordt bijvoorbeeld voor de eerste maal de Europese dag van de solidariteit 
georganiseerd. Denkt u dat deze (kleinschalige) intergenerationele projecten iets kunnen bijdragen? 
 
Alle initiatieven ten behoeve de intergenerationele solidariteit ben ik voor. Ik denk dat dit voor een samenleving 
belangrijk is. Maar voor solidariteit zijn sociale organisaties van het allergrootste belang. En dus niet alleen van 
die initiatieven van hier en daar eens een dag. Ik denk dat we organisaties nodig hebben waar verschillende 
soorten mensen samenkomen. Ik denk bijvoorbeeld dat jeugdbewegingen essentiële organisaties zijn om de 
solidariteit tussen sociale groepen te bevorderen. We moeten bijvoorbeeld proberen zoveel mogelijk allochtone 
jongeren in de jeugdbeweging te krijgen. De mutualiteiten doen hier ook grote pogingen voor en zouden nog meer 
inspanningen kunnen doen om de verbondenheid tussen hun oude en jonge leden te bevorderen. Dus ik denk dat 
we sociale organisatievormen nodig hebben waar jongeren en ouderen elkaar ontmoeten. Solidariteit heb je 
alleen maar als mensen elkaar kennen. We hebben misschien wel minder contact dan vroeger. Zeker als 
iedereen zo hard moet werken, en geen tijd heeft om nog iets te doen, buiten dan in hun eentje gaan fitnessen. 
Dan hebben we weinig contacten tussen jongeren en ouderen. Ik vind het spijtig dat die sociale bewegingen 
achteruit gaan. Misschien dat de nieuwe sociale bewegingen wel meer generationeel gekleurd zijn. Maar 
organisaties zoals Greenpeace en ngo’s zijn toch meer jongeren. Ik zeg niet dat dit verkeerd is, maar ouderen en 
jongeren moeten wel samengebracht worden in organisaties. Net zoals allochtonen en autochtonen, 
hooggeschoolden en laaggeschoolden. Dit is absoluut nodig om de verbondenheid in de samenleving te 
behouden. En misschien hebben we dit nog tekort tussen jongeren en ouderen. Jeugdbewegingen en 
sportverengingen brengen jongeren en ouderen niet samen, maar het is wel een plaats waar mensen elkaar 
ontmoeten. Bijvoorbeeld in een voetbalploeg heb je mensen uit alle mogelijke sociale lagen. En misschien hebben 
we dit te weinig met jongeren en ouderen samen.  Maar ik ben hier niet zo zeker van. Want langs de andere kant 
ben ik ervan overtuigd dat kinderen nu veel meer met hun ouders praten dan vroeger, en mijn zoon is 
groepsleider van de Chiro en die gaat in discussie met de ouders. Dat zou vroeger niet waar zijn geweest.  
 
En welke beleidsaanbevelingen zou u nog doen mbt vergrijzing en ontgroening en intergenerationele solidariteit? 
 
Zo snel mogelijk proberen om de pensioenleeftijd flexibel te maken. En zorgen dat dit op een rechtvaardige 
manier gebeurt, zodat mensen die een minder zware baan hebben langer moeten werken dan mensen die een 
zware job hebben. Dit vind ik een grote uitdaging. Zo snel mogelijk aan de bevolking zeggen dat de 
gezondheidszorg en de stijging van de kosten niet alleen te maken heeft met de vergrijzing. Maar dat dit wel heel 
belangrijk is naar de toekomst toe. En proberen de bevolking er van te overtuigen dat solidariteit niet alleen iets is 
tussen jongeren en ouderen. We hebben de neiging identiteit heel eng te definiëren, zoals jong en oud. En dat 
houdt meteen een conflict in. Maar eigenlijk hebben we allemaal verschillende conflicten. Ik ben bijvoorbeeld 
professor, ik ben Vlaming, ik ben vader, enzovoort. Verschillende identiteiten overlappen met elkaar. We moeten 
dus niet toespitsen op aparte conflicten, jongeren tegenover ouderen bijvoorbeeld. We hebben allemaal 
verschillende dimensies, en hebben met allemaal iets gemeen. Maar ik denk dat mensen dit niet goed meer 
weten. Er zijn verschillende breuklijnen in de samenleving, die elkaar overlappen. We staan altijd aan een andere 
kant van de lijn, en altijd met anderen.  
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Tot slot leggen we u nog drie stellingen voor. Bent u het met deze stellingen eens of niet, en waarom?  
Stel dat de technologie nog verder toeneemt, dan zullen de mensen liever door een robot verzorgd worden. 
 
Ik ben hier van overtuigd dat dit niet het geval is. Omdat ik denk dat mensen grote behoefte hebben aan menselijk 
contact. Mensen proberen contact te zoeken, in wijken worden er barbecues en dergelijke georganiseerd. 
Verzorging is niet alleen een verband dat op de juiste plaats geplakt wordt.  
 
Leeftijd is een discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit, enzovoort. 
 
Dit is tot op zeker hoogte waar, maar het grote verschil is dat ik mijn etniciteit niet kan veranderen. En mijn 
geslacht moeilijk, maar het kan. Maar leeftijd, iedereen die jong is wordt ooit oud en iedereen die oud is was ooit 
jong.  
 
 
Vragen Gustaaf. 
 
Je hoort soms ouderen zeggen dat ze angst hebben voor de jeugd. 
 
… Gaat het dan over de criminaliteit en de toename hierin? 
 
Als ik je antwoord geef ik een stuk van je antwoord. Het gaat erom dat de kracht die in de jeugd zit, dat die 
beangstigend kan overkomen bij de ouderen. 
 
Als het gaat over criminaliteit, dan weten we natuurlijk dat die cijfers niet helemaal kloppen. Criminelen zijn zeker 
niet allemaal jongeren. Die cijfers kloppen niet. Als we abstractie maken van die vraag van de criminaliteit dan 
begrijp ik ze niet. Want de kracht van de jeugd is juist ook de kracht van de samenleving.  
 
Ook naar relaties toe, wat je merkt is dat er een verjonging komt van de leeftijden. Vroeger had je echt 
afgebakende leeftijdsgroepen en nu zie je dat het zich gemakkelijker mengt. Zie je dit in de toekomst nog 
versterken? 
 
Dit sluit aan bij wat ik daarnet al vertel heb. Ik denk door het feit dat we allemaal ouder worden zijn er veel meer 
generaties ontstaan dan vroeger en veel meer mogelijkheden tot contact. Ik denk dat dit onvermijdelijk is. En de 
mensen die nu 55 jaar zijn, zijn helemaal andere mensen dan de mensen van 55 begin van vorige eeuw. Er zitten 
veel meer overlappingen tussen de generaties dan vroeger. 
 
Men heeft het dikwijls over het feit dat de productiviteitseenheid zal gedragen worden door een kleinere groep. Is 
dit niet gebaseerd op een heel verouderde stelling van wat de productiviteit per eenheid zal kunnen inhouden in 
de toekomst?  
 
Ik herhaal wat ik daarnet heb gezegd. Als je 80 jaar wordt en je werkt maar 30 jaar van je leven, dan is er een 
probleem, hoe je productiviteit ook definieert. Dan moet je op die 30 jaar inderdaad genoeg produceren om je tot 
80 jaar te onderhouden.  
 
Maar je inspanning is wel anders. Door de robotisering. 
 
De mechanisering en computerisering zal leiden tot een toename in de productiviteit. Ik ga er vanuit dat die 
productiviteit zal stijgen, als ik zeg dat de jongeren rijker zullen zijn als ze oud zijn dan de ouderen nu. Als de 
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productiviteitstoename stil valt, dan is er een probleem. Maar als de productiviteit blijft stijgen dan denk ik dat het 
voldoende is om met zijn allen langer te werken om dit probleem op te lossen. Een econoom gaat productiviteit 
altijd definiëren als vanaf je diensten levert voor anderen ben je productief. We weten ook dat de industrie verder 
en verder gaat afbouwen, en dat alles wat dienstensector is gaat verder en verder toenemen. Elke keer als er 
problemen zijn met autoassemblage enzovoort wordt die discussie opnieuw gevoerd. Maar iedereen weet dat de 
industrie in belang zal afnemen, het zal  zoiets als de landbouw worden. Dat we met 2 à 3% van de bevolking nu 
meer produceren dan  vroeger met 80% in de landbouw. Zo gaat dat in de industrie ook zijn. Al wat 
dienstensector is, dat is volgens mij ook productief. Zolang je iets produceert dat voor mensen belangrijk is. 
 
Zit hier niet het probleem dat mensen bij het ouder worden geestelijk de tijd niet meer meekunnen? Dus dat ze 
een rem gaan vormen in het beleven van de maatschappij.  
 
Dat sluit aan bij wat ik daarnet heb gezegd. Door het feit dat de veranderingen sneller gaan wordt de uitdaging 
voor de mensen groter om zich aan te passen aan de maatschappij, aan de snel wijzigende omstandigheden. Het 
kan inderdaad een probleem zijn dat een bepaalde groep in de samenleving niet meer mee is. Maar ik denk dat 
het eerder voor die mensen een groot probleem is dan voor de samenleving. Maar of dat grote effecten zal 
hebben op de globale productiviteit van een samenleving, dat weet ik niet. Ik ben daar alleszins niet zo 
pessimistisch over.  
 
Het doemdenken dat we het niet gaan halen, dat de jeugd later zijn pensioen niet zal hebben en dergelijke meer, 
wordt vaak gesuggereerd. Maar waarom horen we zo weinig de klank die u zegt, in wezen is er geen probleem? 
 
Dat is ook overdreven om te zeggen dat er in wezen geen probleem is. Dat de mensen allemaal langer moeten 
werken is natuurlijk wel een probleem, omdat de mensen dat niet willen. Politiek is het een heel grote uitdaging 
om voor in het geval van de pensioenen om mensen langer te laten werken. Maar ik ben er van overtuigd dat er 
veel van dat doemdenken inderdaad misplaatst is, overdreven wordt gestimuleerd, en dat er grote nood is aan 
politici en beleidsmakers en aan mensen die met een meer positieve en creatieve boodschap naar voren komen. 
Die zeggen kijk naar ons welvaartsniveau, eigenlijk is het toch zo slecht nog niet. Onze instituties hebben de 
laatste decennia toch tamelijk veel schokken opgevangen, zonder al te grote nadelige effecten. Ik vind dat er 
grote behoefte is aan een positieve boodschap. Bijvoorbeeld toen Vandenbroucke minister van sociale zaken was 
heeft hij er op aangedrongen dat het groeiritme van de uitgaven in de gezondheidszorg gestegen is. Hij heeft 
daarbij heel veel aandacht besteed aan communicatie, uitgelegd hoe belangrijk het is, boekjes geschreven, 
enzovoort. Zijn populariteit heeft daar absoluut niet onder geleden. Integendeel, ik denk dat het gevoel bij de 
mensen dat ze iets willen doen voor het gezondheidszorgsysteem toen is toegenomen, en dat er een gevoel 
heerste dat het goed was wat hij deed. Dus ik denk dat als alle politici met een meer positieve boodschap zouden 
komen over de sociale zekerheid en de solidariteit in het algemeen, dit een veel beter effect zou hebben. We 
hebben behoefte aan dit soort politici. We weten bijvoorbeeld ook dat de multiculturele samenleving een 
ongelooflijke uitdaging is, en dat er geen gemakkelijke oplossingen voor zijn, maar we hebben politici nodig die 
zouden zeggen, kijk het is ook een toffe uitdaging, en kijk eens naar het voorbeeld van San Francisco als het lukt. 
Ik vind dat we te weinig politici hebben die gewoon zeggen wat ze zelf denken, in plaats van de meerderheid naar 
de mond te praten. Politici moeten duidelijk zeggen waar ze voor staan. Met een positieve boodschap. Want de 
politici die duidelijk zeggen waar ze voor staan, staan voor dingen waar ik niet achter sta.  
 
Uit wat ik hoor bij jou veronderstel ik dat je geen voorstander bent van grote conflicten tussen de leeftijden. Maar 
je zou ook kunnen stellen dat het zo nu en dan eens nodig is dat er echt een crash bestaat tussen de generaties 
om dingen terug nieuwe zuurstof te geven.  
 
Dit geloof ik niet. Ik geloof wel dat er discussies nodig zijn en openheid over bepaalde problemen. Dat er dialoog 
moet zijn. Maar ik geloof niet in de noodzaak van grote maatschappelijke crashes.  
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Dus de crashes van de jaren ’60, ’68 en ’70 waren overbodig. 
 
Die hebben de samenleving overduidelijk veranderd en die waren misschien onvermijdelijk. Dat is nog iets anders 
dan overbodig of wenselijk. Ze waren misschien onvermijdelijk, omdat de tegenstellingen te groot waren 
geworden. Als je zegt dat crashes wenselijk zijn, dan moet je er precies op aansturen om crashes te hebben. Dit 
denk ik niet. Maar ik denk wel dat we moeten praten. En dat op een bepaald moment de spanningen groot kunnen 
worden. En dan moet je duidelijke afspraken proberen te maken. We kunnen ook heel veel voorbeelden geven 
van crashes die heel dramatische effecten gehad hebben. Als je spreekt over etnische conflicten moet je in 
Europa echt niet ver gaan om zeer dramatische evoluties te zien.  
 
Toen we een interview vastlegden met een verantwoordelijke van de jeugd, dan had hij het er ook over dat er bij 
hen een discussie liep over verplichte contacten met de ouderen.  
 
Verplichte contacten zijn geen contacten. Als je jongeren gaat verplichten om iets te doen, dan weet je al meteen 
zeker dat ze het niet meer tof gaan vinden. In plaats van te verplichten moet je gelegenheden creëren waar de 
contacten spontaan tot stand kunnen komen. Dan kan je teleurgesteld zijn als ze niet tot stand komen, maar als 
ze wel tot stand komen dan zijn het tenminste echte contacten. Ik vind het heel goed dat bijvoorbeeld 
jeugdbewegingen dingen proberen te organiseren waarbij jongeren en ouderen door elkaar lopen. Maar je kan 
aan jongeren en ouderen niet verplichten om met elkaar te praten.  
 
Je bent voorstander van de sociale bewegingen waar idealiter jongeren en ouderen samen kwamen, maar het 
was ook net daar dat er heel veel strijd tussen jongeren en ouderen was. 
 
Strijd niet echt. Wel debatten en discussies en conflicten. Maar dit was een ruimte waar er over kon gepraat 
worden, en uiteindelijk kwamen die tot standpunten die jongeren en ouderen overkoepelden. De organisaties 
namen een standpunt in dat een bepaalde houding tegenover jongeren en ouderen inhield, nadat er over gepraat 
was. Ik geloof niet in een samenleving zonder discussie, debat en conflict, dat is juist essentieel voor een 
samenleving. En rechtvaardigheid als concept hebben we uitgevonden omdat er conflicten zijn. Als we elkaar 
allemaal doodgraag zien, dan zou er geen probleem van rechtvaardigheid zijn. Je moet geen samenleving willen 
creëren waar geen discussies en conflicten zijn, je moet je moet organisaties creëren waarbinnen conflicten en 
discussies op een gestructureerde manier verlopen. En op basis daarvan kan je respect voor elkaar opbouwen en 
respect voor elkaar krijgen.  
 
Heeft onze maatschappij de dag van vandaag niet de neiging om alles in een economisch plaatje te gieten? 
 
Het hangt er vanaf wat je onder economisch verstaat. Als je economisch bekijkt alleen maar in termen van kosten 
dan ben ik het hier mee eens. Er wordt teveel gefocust op de kosten en de onzekerheid van de sociale zekerheid 
en veel te weinig op de positieve bijdrage van de sociale zekerheid. We zouden geen economische groei gehad 
hebben zonder sociale zekerheid. Maar als je economie ruimer definieert, zoals ik doe, en dat we er ons van 
bewust zijn dat niet alles kan en dat we keuzes moeten maken en dat die keuzes zo helder mogelijk gedefinieerd 
moeten worden,  dan vind ik onze samenleving misschien zelfs nog te weinig economisch. Ik vind dat het niet 
altijd in termen van keuzes geformuleerd wordt. Goede economie is zeggen dat er beperkte middelen zijn in de 
samenleving, en dat we moeten kiezen. En dan ook de keuzemogelijkheden helder formuleren. Maar we moeten 
niet zo naïef zijn om te denken dat we alles kunnen. En dit doen we zeker niet teveel, misschien zelfs nog te 
weinig. Je hebt bijvoorbeeld de groenen en de socialen. Als de groenen echt al de maatregelen die er nodig zijn 
om de global warming tegen te houden zouden doortrekken, dan is er geen enkele ruimte meer om sociaal iets te 
doen, en dan zou bijvoorbeeld de gezondheidszorg ook niet meer mogelijk zijn.  Dit is ook een vorm van 
transparantie.  
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Aan de pensioenen koppel je ook automatisch het langer werken. Bij de gepensioneerden die ik ken zijn er heel 
wat die met tegenzin op pensioen  gegaan zijn en die graag iets zouden bijdoen. Maar die in een systeem zitten 
dat hen dit niet eenvoudig maakt. 
 
Daarom zeg ik dat je op twee niveaus moet werken. Je moet volgens mij het pensioensysteem aanpassen om 
aan mensen prikkels te geven om langer te werken, om hen te ontmoedigen om te snel te stoppen. Maar 
tegelijkertijd moet je aan de kant van de organisaties, de ondernemingen, de organisatie van de arbeidsplaatsen 
moet over gedacht worden dat er ruimte en mogelijkheden zijn voor de ouderen om langer te werken. Als de 
instituties niet veranderen is het heel erg moeilijk  voor sommigen om langer te blijven werken. Mensen die 
gewoon voltijds willen blijven werken, die hebben het vaak gemakkelijker. Maar mensen die zeggen maar halftijds 
bijvoorbeeld te willen werken, dat ligt veel moeilijker.  In sommige sectoren, zoals onderwijs en verpleging zou dit 
gemakkelijk moeten kunnen, gemakkelijker dan in veel privébedrijven. Dus als de overheid er niet eens in slaagt 
om in zijn eigen winkel zo een dingen te realiseren. Het zou een voorbeeld zijn moest het daar beter gerealiseerd 
zijn.  
 
De jeugd heeft geen waarden en normen meer.  
 
Dit is de grootste flauwekul die ik al ooit gehoord heb. Dit klopt langs geen kanten. Als je ziet hoe de mensen in de 
topfuncties van de financiële sector een totaal gebrek aan waarden en normen hebben getoond, kan ik echt niet 
zeggen dat je zou stellen dat de jeugd geen waarden en normen meer heeft. Ik denk dat die waarden en normen 
niet eens zoveel veranderd zijn, misschien alleen een groter geloof en streven naar individuele ontplooiing dan 
vroeger. Dit wordt ook gecreëerd door een samenleving waarin dit gemakkelijker kan. Maar bij mijn studenten 
bijvoorbeeld, ik denk niet dat die zelfs minder sociaal zijn dan vroeger. Misschien doen ze wel minder aan politiek 
denken. Wij wilden vroeger altijd de structuren veranderen, maar daar moet je nu niet meer mee afkomen. Maar 
de basiswaarden en normen die zijn niet veranderd. Dit is het soort irritante opmerkingen die elk contact tussen 
de generaties onmogelijk maken. Zo zou je ook kunnen zeggen dat de ouderen profiteren van de jongeren, want 
ze gaan op hun 55ste op pensioen en ze denken dat het allemaal maar zo vanzelfsprekend is. Dit vind ik even 
belachelijk.  
 
Jeugd is minder structuurdenkend, minder maatschappelijke structuur. De andersglobalisten bijvoorbeeld. 
 
Bij de andersglobalisten is er heel weinig politieke analyse, maar heel veel vanuit de buik. Ze zijn tegen de 
globalisering, maar als je vraag welke politiek structurele analyse daar achter zit, dan hangt dit met haken en ogen 
aan elkaar. Die andersglobalisten zijn een vermenging van mensen die meer protectionisme willen in de 
landbouw, en mensen die minder protectionisme willen omdat dit slechts is voor de Derde Wereld. Heel die groep 
is een zootje. Die mensen hebben misschien hetzelfde gevoelen vanuit de buik, maar er zit geen samenhangend 
analyse achter.  
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4.5 Interview LBC-NVK, Ferre Wyckmans 
 
 

 
 
 
Interviews Intergenerationele solidariteit. 
 
Interview Ferre Wyckmans – maandag 16 februari 2009 
 
U bent algemeen secretaris van het LBC-NVK. Hoe vult u deze taak juist in? 
 
Algemeen secretaris zijn van het LBC-NVK wil zeggen dat je de leiding hebt van een organisatie waar twee 
aspecten aan zitten. De organisatie en belangenbehartiging van werknemers, in ons geval bedienden en 
kaderleden die aangesloten zijn. En ook de leiding van de organisatie, dit wil zeggen dat het bedrijf LBC-NVK 
zijn marktconforme positie kan behouden. We hebben personeel en kantoren die moeten ingericht worden, 
dat moet allemaal betaald worden.  
 
We weten allemaal dat onze samenleving vergrijst en ontgroent, en dat dit de komende jaren alleen 
maar zal toenemen. Dit heeft natuurlijk ook een invloed op de jongeren binnen deze samenleving. Bij 
het begrip jongeren, waar denkt u dan aan?  
 
Ten eerste mijn eigen periode van jong zijn. Ik ben ondertussen 56, dus dat ligt al even achter mij. Ik heb zelf 
drie kinderen tussen de 26 en de 30. En voor mezelf ervaar ik deze leeftijd als de grens voor jong zijn. Dit is 
ongeveer de referentieleeftijd voor mij. En waar denk ik dan aan? Ik denk dat jongeren toch een grotere 
autonomie hebben in doen, laten en denken dan ik vroeger had. En ik had altijd het gevoel dat wij al een 
grotere autonomie hadden tegenover onze vorige generatie. Een grotere basiszelfstandigheid is een basis die 
ik zie bij jongeren. Een grotere zelfstandigheid op het vlak van keuzes maken. Er moeten ook wel veel meer 
keuzes gemaakt worden dan door mijn generatie. Ik kom uit een generatie waar heel veel keuzes door de 
ouders gemaakt werden of door de omgeving. Terwijl ik nu denk dat jongeren op heel veel fronten, op 
studieniveau, op vrije tijd, consumptie, professioneel, zelf in staat zijn autonomer keuzes te maken. De invloed 
en de complexiteit van de keuzes is ook veel groter. Wat dat betreft zijn de jongeren er ook veel meer op 
getraind dan dat wij dat waren.  
 
Ze zijn er dus beter toe in staat. En ze krijgen ook meer de vrijheid om die keuzes te maken, volgens u. 
 
Ik denk dat er een grotere vrijheid heerst in het algemeen. Dit merk ik bij mijn eigen kinderen en bij kinderen 
van leeftijdsgenoten. 
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Maar ook vrijheid en zelfstandigheid in de zin van sneller op eigen benen staan en niet meer thuis te 
wonen? 
 
Nee, hier krijg je zelfs meer een fenomeen van vertraging. Je krijgt een latere uitstap uit het gezinsleven. 
Jongeren studeren ook langer, en dit maakt dat ze economisch langer afhankelijk blijven. Maar dit heeft geen 
invloed op de zelfstandigheid op alle andere domeinen. 
 
En de vergrijzing en de ontgroening. Wat zeggen deze begrippen u? 
 
Vergrijzing, daarvan stel ik vast dat het merkbaarder is. Mensen leven langer en blijven langer grijs. Terwijl 
ontgroening, dus minder jongeren, ik vind dit niet meteen merkbaar. Ik vind dat je dit niet in het straatbeeld 
ziet. Maar vergrijzing, mensen blijven langer actief. We hebben natuurlijk ook wel meer mensen die in rust –en 
verzorgingstehuizen zitten, maar dit is dan de heel oude groep in de samenleving. Het merkbaarheidskarakter 
van vergrijzing weegt zwaarder dan dat van ontgroening.  
 
En heeft die vergrijzing ook een grotere invloed op de samenleving? 
 
Ik denk dat de invloed van vergrijzing een groter gewicht heeft in de samenleving dan de invloed van 
ontgroening. Het ene is mijn inziens veel merkbaarder dan het andere. Dit maakt dat het appelleren op de 
problematiek, het appelleren op oplossingen voor de vergrijzing veel meer ‘in the picture’ staat dan dat er 
gezocht wordt naar een probleem van ontgroening. Ik denk zelfs dat er niet echt een probleem van 
ontgroening ervaren wordt. 
 
En vergrijzing en ontgroening gezien door een vakbondsbril? 
 
Hier stellen we twee fenomenen vast. Een eerste is dat, en dan heb ik het over onze militanten dus degene 
die heel actief in ondernemingen en instellingen de belangen proberen te verdedigen, er een verschuiving is 
naar ouderen. We stellen vast in onze instanties dat ouderen een zwaarder gewicht hebben dan ze eigenlijk 
kunnen hebben op basis van de cijfers van tewerkstelling en ledenaantallen. Want de tweede vaststelling is 
dat de ledengroei die we nog altijd vaststellen in onze organisatie, is veel sterker wat de jongeren betreft dan 
de ouderen. Met andere woorden ouderen zijn lid en waren lid, maar de kans dat ze lid worden op een 
bepaalde leeftijd is veel kleiner. De toestroom zit vooral  bij de jongeren. Er is wel een verschil in de toestroom 
van ledenaantallen en de toestroom in militanten of actief zijn. Maar als je op dit laatste appelleert en er 
effectief maatregelen rond neemt, als je jongeren aanspreekt en hier spreek ik over de groep van onder de 35, 
dan stellen we vast dat er toch een toename is.  
 
Maar het gewicht van beslissingen nemen en van ledenaantal blijft wel bij de ouderen liggen.  
 
We stellen hier wel heel stapsgewijs een verjonging vast. Maar die verjonging volgt niet wat het ledenbestand 
zou doen vermoeden. Hier is dus nog werk aan. 
 
Nog andere elementen die spelen bij vergrijzing en ontgroening? 
 
Wat ons personeelscorps betreft stellen we de laatste jaren een serieuze verjonging vast. De laatste jaren 
hebben we een piek gehad eind jaren ’70, begin jaren ’80 wat aanwervingen betreft. Dit is nadien omgezet in 
het gewone vervangingsbeleid. Als we nu aanwervingen doen nemen we eigenlijk in de regel mensen aan die 
veel jonger zijn.  De laatste jaren hebben we een serieuze verjonging van ons professionele corps gezien.  
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Is dit een bewuste keuze om meer jongeren aan te werven? 
 
Het speelt mee. We mogen natuurlijk niet in leeftijd discrimineren in de aanwervingsvoorwaarden in de 
vacatures, maar het is wel zo dat als het enigszins kan we toch wel wat specifieke aandacht zetten op 
jongeren en de mogelijkheid om hier aan de slag te gaan.  
 
En wat is de achterliggende reden om meer jongeren aan te nemen als u zegt dat dit een bewuste 
keuze is? 
 
Als je een groter ledenbestand hebt bij de jongeren, dan moet je zoeken naar een professioneel corps dat 
dichter aansluit bij dat ledenbestand. We gaan er van uit dat jongeren door jongeren worden aangesproken, 
dat ze dezelfde taal spreken, elkaars problematieken veel beter verstaan en het ene brengt het andere mee. 
Meer jongeren betekent ook dat je een groter potentieel hebt waar je uit kan putten. En een groter potentieel 
van jonge professionele krachten zal ook werken op het recruteren van jongeren. Het is een bewuste strategie 
die we willen hanteren. 
 
En trends en verschuivingen met betrekking tot vergrijzing en ontgroening in het algemeen in de 
samenleving. Ziet u daar evoluties? 
 
Ik denk dat er ten opzichte van jongeren een groter verwachtingspatroon bestaat. Jongeren hebben veel meer 
keuzes op velerlei fronten. En met die keuzes gemaakt te hebben is er een groter verwachtingspatroon naar 
jongeren op heel veel fronten. Op professioneel niveau, op studieniveau, als op bijdrage in de vrije tijd, als op 
actief zijn in engagement en dergelijke. Er is een groter verwachtingspatroon naar jongeren toe, en daarnaast, 
wat de ouderen betreft is er een langduriger economisch verwachtingspatroon. Dit is een duidelijk fenomeen 
als we het over het generatiepact hebben.  
 
En het groter verwachtingspatroon naar jongeren toe, kan dat gelinkt worden aan de vergrijzing? 
 
Ik weet niet of dit te maken heeft met de vergrijzing, met het feit dat er veel ouderen zijn. Voor een stukje zal 
dit misschien wel zo zijn. Ik denk gewoon dat het komt doordat er van jongeren veel meer wordt verwacht dat 
ze zich inzetten, engageren, keuzes maken, bijdragen leveren, enzovoort. Ik denk dat er een 
verwachtingspatroon is dat jongeren nu  veel meer voelen dan jongeren in het verleden. En misschien wordt 
er van onze samenleving nu wel veel meer verwacht van alle burgers. Mondigheid, mensen moeten 
uitspraken doen, standpunten innemen, visies ontwikkelen, enzovoort. En dit op velerlei fronten, denk ik. 
 
Als we het hebben over jongeren hebben we het natuurlijk niet over een homogene groep. Binnen de 
groep jongeren bestaat een grote diversiteit. Ziet u verschillen in die verwachtingspatronen naar 
verschillende groepen van jongeren toe? 
 
Ik kan me indenken dat dit naar sociale klassen toe, om die term toch maar te gebruiken, wel varieert. De 
economische bijdrage met vroeger aan de slag te gaan zal in de lagere sociale klasse nog altijd zwaarder 
wegen dan in hogere sociale klassen. Maar ik denk dat er een aantal punten zijn die voor alle sociale klassen 
gelden. Bijvoorbeeld de verwachtingspatronen voor de combinatie gezin en arbeid, vrije tijd. De combinatie 
arbeid en gezin is een thema geworden, en ik denk dat dit voor alle inkomensklassen geldt. Maar de vroegere 
bijdrage op een economische wijze, die zal nog wel wat variaties kennen naar sociale klassen of naar 
inkomensklassen.   
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Het volgende deel gaat over uw visie op de positie van jongeren binnen die vergrijsde en ontgroende 
samenleving. Positie, of rol/functie is een verzameling van taken, rechten en plichten voor een 
persoon binnen een bepaald domein. Jouw positie bepaalt ook de verhouding naar anderen toe 
binnen de samenleving. Bijvoorbeeld jongeren in verhouding tot ouderen. Hoe ziet u de positie van 
jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving? 
 
Door het grote verwachtingspatroon wordt ervaring op velerlei terreinen belangrijk. Men gaat er van uit dat er 
veel sneller een sociale bijdrage wordt geleverd en dat er ook veel sneller een ervaring is die op een of andere 
manier weegt. Een stukje levenservaring. Vroeger moest je pas rond je 25ste enige ervaring hebben, nu kan je 
ook onder de 25 op ervaring worden aangesproken. Ik denk dus dat ervaring in het algemeen een soort van 
overwicht krijgt. Je ziet dit op professioneel niveau, daar wordt hoe langer hoe meer ervaring geclaimd. Men 
mag leeftijd niet meer als een aanwervingscriterium hanteren. En er heeft dus een verschuiving 
plaatsgevonden naar ervaring. Men verwacht veel ervaring, maar de jongeren kunnen die ervaring nog niet 
opgebouwd hebben. Dit is niet echt nieuw, maar ik denk dat we binnen een maatschappelijk en juridisch 
gegeven zitten waarin die ervaring nooit bewaarheid kan worden. En dit krijgt zo een overwicht dat we ten 
opzichte van jongeren met een probleem zitten. Vanuit de jongeren is er ten opzichte van de samenleving wel 
wat forser economisch redeneren gekomen dan vroeger. En ik denk dat bijvoorbeeld de discussies die we ook 
intern hebben gehad rond het generatiepact en de idee ‘we gaan geen twee keer betalen’, dat dit iets is dat 
we vroeger nooit bedacht zouden hebben. Jongeren zeggen nu dat ze niet en willen betalen voor hun eigen 
sociale zekerheid en ook nog eens betalen voor de toekomstige sociale zekerheid. Dit is toch wel een 
evolutie, want in die termen kan ik mij niet indenken dat er vroeger gedacht werd. Ik denk wel dat heel de 
discussie rond het generatiepact gemaakt heeft dat er nu op deze manier gedacht wordt. Jongeren en 
ouderen werden sterk geprikkeld om op deze manier te reageren. Maar vanuit de jongeren krijg je dus toch 
wel zo een redenering. En dat heeft te maken met dat verwachtingspatroon. Ze moeten extra bijdragen, ze 
zullen meer hun best moeten doen en langer, de combinatie arbeid en gezin en vrije tijd is een thema op zich 
geworden. En het is ook allemaal complexer geworden omwille van het feit dat er economisch ook verwacht 
wordt dat men met twee verdiend. Het aantal tweeverdieners is toegenomen. Dit kunnen we toejuichen vanuit 
de idee van arbeidsemancipatie voor vrouwen. Maar het maakt wel dat de combinatie arbeid en gezin een 
thema geworden is dat er vroeger niet was. Hier moeten dus weer keuzes gemaakt worden die er vroeger niet 
gemaakt moesten worden. Vrouwen bleven thuis en mannen gingen werken. De combinatie arbeid en gezin 
was dus niet aan de orde. Maar ook de combinatie met vrije tijd is belangrijk geworden. De vrijetijdseconomie 
is een eigen bijdrage gaan leveren en brengt dus veel complexiteit en veel meer keuzes mee, waar vooral 
jongeren denk ik meer keuzes in moeten nemen dan wij in het verleden. 
 
U zegt dat er meer ervaring wordt vereist van de jongeren. Bedoelt u dan vooral beroepservaring? 
 
Beroepservaring, maar ook levenservaring. Het is heel eigenaardig. Voor ouderen heeft men geen plaats, 
want die zijn wat ‘out’. En voor jongeren wordt er gezocht naar ervaring. Dit kan je niet blijven mixen. Dit heeft 
te maken met dat jongeren tijdens hun studies zogezegd al ervaring hebben kunnen opdoen, zeker bij studies 
die nu meer dan vroeger professioneel georiënteerd zijn. En dat er van de jongeren verwacht wordt dat ze dit 
meteen kunnen omzetten naar professionele vaardigheid, deskundigheid en kennis. De tijd om een job te 
leren en de vaardigheid professioneel te ontwikkelen gedurende een professionele carrière wordt korter en 
korter. Er wordt veel sneller een rendement aan de jongeren gevraagd.  
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U zegt ook dat uw generatie vroeger nooit de gedachte gehad zou hebben dat ze geen tweemaal willen 
betalen. Bedoelt u dan dat vroeger die solidariteit vanzelfsprekender was of dat jullie er gewoon niet 
echt over nadachten? 
 
Ik denk dat er vroeger een veel implicietere solidariteit was, ze werd niet uitgesproken. Maar het generatiepact 
heeft op een bepaald moment de discussie aangewakkerd tussen over er is een probleem, en dat heeft te 
maken met heel het vergrijzings –en ontgroeningsdebat. Er zal langer moeten betaald worden voor meer 
mensen, er zijn minder mensen die een bijdrage kunnen leveren door de ontgroening, en het 
generatiepactdiscours heeft  dit geproblematiseerd, naar boven gebracht. Er is altijd generatiesolidariteit 
geweest in de sociale zekerheid, het is al heel lang dat ons pensioenstelsel wordt betaald door bijdragen die 
worden betaald door werkenden voor degene die al op pensioen zijn. Dat is al heel lang in ons sociale 
zekerheidstelsel dat we dit hebben. Maar wat vroeger impliciete keuzes waren wordt nu plots een probleem. 
Als je dit gaat problematiseren dan confronteer je de jongeren met de vrees dat ze bijvoorbeeld voor de 
pensioenen gaan moeten betalen en voor een stuk ook de ouderen met de vrees dat de pensioenen er niet 
meer gaan zijn omdat er minder mensen zijn om het te betalen. Terwijl mijn generatie dit ook al lang aan het 
doen is, maar impliciet in ons sociale zekerheidstelsel die financiering en solidariteitsmechanisme eigenlijk 
ingebakken zit. Maar door dit te problematiseren heeft men een debat blootgelegd en mensen wat tegenover 
elkaar geplaatst. En je ziet dit in de sociale zekerheid eigenaardig genoeg hoe langer hoe meer. Vlaanderen 
en Wallonië, jongeren tegenover ouderen, werklozen en werkenden. Op het terrein van de zieken durft men 
dit blijkbaar niet zo goed, dit ligt nogal gevoelig. Maar anders is het blijkbaar wel gepermitteerd om het te 
problematiseren.  
 
Al deze zaken, dus dat er meer ervaring wordt gevraagd aan de jongeren, dat als ze gaan werken ze 
meteen alles moeten kunnen en dat de expirementeerperiode tussen studeren, leren, en werken korter 
is geworden en dat er sneller een economisch rendement aan hen wordt gevraagd, heeft dit een effect 
op hun positie? 
 
Het feit dat men sneller rendement vraagt heeft een effect op eenieder. Want het heeft natuurlijk ook een 
effect op degene die al langer actief zijn. Die kunnen het ritme niet aan, hun rendement ligt te laag, ze worden 
een probleem. Degene die nog niet lang aan de slag zijn hebben ook een lager rendement, moeten het nog 
leren en dat wordt op zijn beurt ook weer een probleem. Je krijgt dus dat de middengeneratie wordt 
verondersteld alles te kunnen opvangen. Ze moeten zorgen dat het rendementstekort wordt opgevangen. Dit 
is een kwalijke tendens. Je kan dan wel zeggen dat dit allemaal zal opschuiven en dat jongeren op een 
bepaald moment tot de middengeneratie zal behoren. Onze economische wereld heeft die scheiding tussen 
rendementsverwachting altijd gekend, er wordt gewerkt en er moet gepresteerd worden en 
rendementsafweging was er altijd, maar je ziet meer en meer dat het een element wordt ook in wat de lonen 
betreft. Bij de loonbepaling is prestatie, dus prestatiegebonden loon, is een fenomeen dat we de laatste jaren 
veel meer zien dan het ooit heeft gegolden. Dit is en in het nadeel van de ouderen op basis van een dalend 
rendement en in het nadeel van de jongeren op basis van een nog onvoldoende rendement.  
 
En linkt u vraag naar meer toegenomen economisch rendement en toegenomen verwachting aan 
jongeren, aan de vergrijzing en ontgroening? 
 
Ik weet niet of het echt te maken heeft met de vergrijzing en ontgroening. Het komt naar boven zowel wat 
jongeren als ouderen betreft. En dat zijn de actoren via dewelke het duidelijk wordt. Maar het probleem heeft 
niet te maken met jongeren en ouderen, het probleem heeft te maken met dat er een veel hoger en sneller 
rendement wordt gevraagd van alle werknemers. Volgens sommigen zal dit komen doordat de arbeidskost 
veel te groot is, variaties op dit thema zijn de economische vergelijkingen ten opzichte van andere landen. Je 
krijgt een grotere rendementsvraag, efficiëntievraag, snel rendement. Dit zie je in het arbeidsproces en in het 
kapitaalsproces. De financiële crisis van 2008 en 2009 is eigenlijk het gevolg van het feit dat er heel snel heel 
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hoge financiële rendementen werden gevraagd. Je ziet dit wat de financiën betreft, wat de arbeidsprestaties 
betreft, wat het consumptiegedrag betreft. Er moet veel sneller geconsumeerd worden, producten moeten een 
veel sneller rendement en roulement krijgen.  
 
En ziet u andere aspecten van vergrijzing en ontgroening die spelen op de positie van jongeren, los 
van het economische? 
 
Ik denk dat er natuurlijk wel een aantal voorzieningen zijn die spelen. Dit wordt dan een heel breed kader, 
maar ik verwijs naar wat ik van mijn kinderen of van hun generatiegenoten hoor. Je hebt een aantal 
voorzieningen, bijvoorbeeld mobiliteit en het gratis abonnement voor 65+ van trein, tram en bus. Hier zijn 
voorzieningen getroffen dat ouderen deze abonnementen niet kunnen gebruiken voor negen uur ’s ochtends 
en na de schooluren. Maar toch krijg je drukke trams, de trams zijn overbevolkt. Niet alleen met schoolgaande 
jeugd, maar ook met ‘bomma’s en bompa’s’ die toch eigenlijk ook wel om half tien of tien uur naar de stad 
zouden kunnen rijden. Ik denk niet dat dit grote generatieconflicten zijn. Ik kan me wel niet inbeelden dat we 
vroeger die discussie op deze manier voerden. Je ziet in de straat ook wel veel meer hulpbehoevende 
ouderen, dus mensen die echt niet snel vooruit geraken, en in een drukke winkelstraat of een zebrapad kan 
dit wel voor conflicten zorgen. Maar dit zijn echt conflicten met een kleine ‘c’. Of je voor de rest grotere 
conflicten vaststelt tussen ouderen en jongeren, tussen grijs en groen, hier ben ik eigenlijk nogal optimistisch 
in. Ik denk dat dit niet het geval is.  
 
Hoe ziet u het dan wel? 
 
Als je er economische cijfers gaat naast plaatsen zal er wel een probleem zijn. Ik denk dat er vooral wat de 
verzorging betreft een probleem zal zijn. Mensen leven langer en zullen dus ook langer hulpbehoevend zijn. 
En daar rijst natuurlijk wel een groot probleem. Op dit moment zit je niet meer met twee generaties, kinderen 
en ouders, vroeger had je ook nog grootouders en ondertussen heb je ook al overgrootouders. Van de 
jongeren of van de tweede generatie kan je niet verwachten dat ze ook nog eens de zorg voor hun 
overgrootouders gaan opnemen. En hier zie ik dus wel wat problemen rijzen. Ik denk dat als een derde of 
vierde generatie zorg behoeft, je dit op een professionele en structurele manier, dus via rust –en 
verzorgingstehuizen, zal moeten opvangen. Dit zal geld kosten, maar het is ook een noodzakelijke manier om 
het zo te doen omdat de professionele ondersteuning en de kwalen die de oude leeftijd met zich meebrengt 
ook niet meer kan opgevangen worden in huis. Ten eerste wonen die ouderen niet meer mee in huis, en ten 
tweede zit je met een generatie jongeren en een middengeneratie die allemaal met twee aan de slag zijn en 
de combinatie van dit alles niet meer mogelijk is. Je ziet dit ook in de kinderopvang. Er worden minder 
kinderen geboren en toch hebben we ondertussen een structuur van kinderopvang nodig. Dit heeft te maken 
met de tweeverdieners. Zowel van de generatie die jonge kinderen hebben, en zowel van de generatie die 
vroeger de kleinkinderen konden opvangen. Vroeger konden de grootouders, vooral de grootmoeder, de 
kleinkinderen opvangen, maar ondertussen zijn deze ook nog aan de slag. En deze fenomenen hebben wel te 
maken met de ontgroening en vergrijzing, waar de maatschappij meer dan er louter een financieel probleem 
of een conflictueus probleem in zien antwoorden moeten geven voor de zorg voor ouderen en de 
kinderopvang. Nu worden er al antwoorden gegeven via professionele ondersteuning en aanbod die hiervoor 
zijn ontwikkeld. 
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En welke invloed zullen al deze verschuivingen en evoluties hebben op jongeren, en hoe ze in de 
samenleving staan? 
 
Ik hoop dat de zin voor wat van een maatschappij verwacht wordt, of de solidariteit, de gemeenschap, de 
staat, allerlei termen die hiervoor gebruikt kunnen worden, dat die daardoor meer aandacht krijgt. 
Ondertussen weet men wel dat datgene wat een staat aan zorgvoorzieningen aanbiedt, op vlak van 
kinderopvang en zorg voor ouderen, niet uit de lucht komt te vallen. Dat hier inderdaad middelen voor 
vrijgemaakt moeten worden, via sociale zekerheid of via fiscale heffingen. Bij het verwachtingspatroon dat er 
is ten opzichte van de maatschappijn, de globale solidariteit, de solidariteit naar jongeren en ouderen en de 
tussengeneratie, ten aanzien van de staat en de overheid die alles moet voorzien, moet ook de reflectie 
ontwikkeld worden dat er middelen moeten worden voorzien om hieraan te voldoen. Dus keuzes mbt het 
betalen van belastingen, rechtvaardige inkomsten en belastingen zijn allemaal elementen die mogelijk 
daardoor ook een stukje meer aan debat gaan krijgen dan ze tot op heden toe hadden. Tot hier toe was er 
een soort van impliciete, bijna automatische verwachting tegenover de staat, de maatschappij. Maar dit valt 
natuurlijk niet zomaar uit de lucht, het moet voorzien worden, gefinancierd, er moeten afspraken over gemaakt 
worden en het zal moeten gefinancierd worden door middelen waar keuzes moeten rond gemaakt worden.  
 
Aan de jongeren wordt dus eigenlijk een appèl gedaan om de keuze te maken voor de solidariteit. 
 
Bij hen en bij iedereen. Maar inderdaad, hoe ga je ervoor zorgen dat jongeren de facto twee keer gaan 
betalen en dat ze tegelijkertijd niet het gevoel hebben dat ze twee keer moeten betalen. De voorzieningen van 
de ouderen kunnen op dit moment onmogelijk alleen ten laste van de jongeren gelegd worden. Jonge 
werknemers of jonge zelfstandigen of jonge uitkeringstrekkers. Er moet gezocht worden naar een groter 
evenwicht in de fiscale  spreiding van de bijdragen. Maar een heel deel van onze fiscaliteit wordt gelinkt aan 
inkomen, we hebben gelukkig een progressief belastingssysteem waarbij  de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen. Maar de nood aan datgene wat er aan voorzieningen is, de nood aan wat je daar als particulier 
voor zal moeten betalen en de nood aan datgene wat de solidaire middelen zijn die daarvoor worden 
vrijgemaakt, dat we daar een bijdrage moeten leveren. En ik denk ook dat we daar als vakbond een bijdrage 
moeten leveren door te onderzoeken hoe je dit op een ordentelijke manier over al de partners kan verdelen. 
De overheid, jong en oud, werkend en niet-werkend, inkomens, enzovoort. Dit zijn factoren waar nu meer dan 
in het verleden keuzes zullen moeten gemaakt worden.  
 
U heeft ook al problemen opgegeven rond kinderopvang, en zorg voor de heel oud ouden die via 
zorginstellingen moeten verzorgd worden. Onlangs hebben we een interview gehad met iemand die 
sterk bezig was met cohousen en samenhuizen. En die zag een oplossing in intergenerationele 
huizen, dus ouderen en jongeren samen waar de ouderen instaan voor de kinderopvang en de 
jongeren instaan voor de zorg voor de ouderen. Vindt u dit een goede oplossing? 
 
Je zal met heel veel oplossingen moeten werken. Dit zou er een kunnen zijn. Ik denk dat de materiële 
voorzieningen, zoals kangoeroewoningen en dergelijke, inderdaad mogelijkheden kunnen bieden. We mogen 
natuurlijk niet zo naïef zijn om te denken dat dit voor alle gevallen zal gelden. Bij de kinderopvang zijn twee 
zaken. Als het buiten de familiale sfeer gebeurt zijn er verwachtingen naar professionaliteit. Binnen de 
familiale sfeer wordt die professionaliseringsverwachting iets lager. Maar ik denk niet dat je mag verwachten 
dat jongeren hun kinderen bij niet familiaal georiënteerde ouderen achterlaten. En omgekeerd is dit ook zo. 
We moeten opletten met te denken dat de perceptie van zorgen voor het eigen nest, en dat eigen nest mag 
dan wat groot zijn, maar het blijft een familiaal nest, dat dit zomaar kan opgevangen worden door gelijk wie die 
ouder is en die bereid zou zijn om in de opvang van jonge kinderen te voorzien. Dus ik weet niet of alles via 
kangoeroewonen opgelost kan worden, maar het is in ieder geval een van de factoren die zou kunnen gelden 
en die zeker ook het voordele heeft dat ouderen langer thuis zouden kunnen blijven. 
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En specifiek de sociaal-economische positie van jongeren, ziet u daar verschuivingen door de 
toenemende vergrijzing? 
 
Ik denk dat jongeren sneller de economische crisis zullen voelen. Maar ook sneller de baat van een herstel 
zullen voelen. Op het moment dat er wordt afgedankt zullen de ouderen, omwille van de dure kosten bij het 
afdanken zeker niet eerst gaan, en jongeren zullen eerst gaan, last in first out. De last in zullen vaker jongeren 
zijn. Ik denk dus dat bij herstructureringen de eerste slachtoffers de jongeren zullen zijn. Het zal dan ook wel 
zo zijn dat op het moment er zich een herstel van die economische crisis voordoet ze de eerste zullen zijn die 
weer worden aangenomen, wegens wat goedkoper.  
 
En los van de economische crisis die nu aan de gang is? 
 
Los van de economische crisis weet ik niet of er een invloed zal zijn bij jongeren over het moeilijker vinden 
van werk of niet. Er is het probleem van de ervaring, maar opleiding en diploma zijn natuurlijk ook cruciale 
factoren in het aanwervingsbeleid en daar hebben de hoogopgeleide jongeren zeker een streepje voor in het 
zoeken en vinden van werk.  
 
Ziet u nog andere verschillen tussen jongeren dan de hoog –en de laagopgeleiden mbt positie en 
invloed van vergrijzing? 
 
Bij allochtone en autochtone jongeren merk je zeker een verschil. Het is zelfs zo dat allochtone hoogopgeleide 
jongeren het moeilijker hebben dan zelfs autochtone niet-opgeleide jongeren. Ik weet niet of er een verschil is 
tussen mannen en vrouwen. Er is alleszins nog altijd een grote loonkloof tussen mannen en vrouwen, die zal 
wel systematisch worden weggewerkt en ik weet niet of ze zwaarder zal wegen voor jonge vrouwen en jonge 
mannen. Bij inkomensklasse liggen in afgeleide al opleidingsverschillen voor hogere en lagere sociale 
klassen.  
 
Naast die algemene verschillen tussen autochtoon en allochtoon, man en vrouw en dergelijke, ziet u 
hier ook verschillen mbt vergrijzing en ontgroening? Gaan vrouwen hier bijvoorbeeld anders mee 
omgaan dan mannen, of allochtonen dan autochtonen? 
 
Ik weet dit niet. Ik durf hier geen uitspraken over te doen.  
 
Dan gaan we over naar de status van jongeren. De positie van jongeren betekent dus hoe ze in die 
samenleving staan ten opzichte van andere groepen. Maar aan die positie hangt ook een waardering. 
Hoe ziet u die waardering nu van jongeren in de samenleving, binnen die vergrijzing en ontgroening? 
 
Het zou wel eens kunnen dat het statusdebat bij jongeren onderling groter is geworden dan vroeger. Dit zou 
wel eens kunnen te maken hebben met het feit dat er een veel grotere mobiliteit is, een veel grotere aanraking 
tussen stad en platteland, maar dit laatste zijn grenzen die de facto nog bestaan wat wonen  betreft, maar 
geen grenzen meer in leven. Vroeger was dit wel. De statusverschillen, zeg maar de economische verschillen 
onderling tussen jongeren zijn groter geworden. Dit heeft ook weer allemaal te maken met een 
verwachtingspatroon dat veel groter geworden is. Er wordt nu afgemeten hoeveel keer je reist op een jaar, of 
je de nieuwe gsm en portable hebt, op restaurant gaan is een gespreksonderwerp en reden voor vergelijking. 
Het zou dus wel eens kunnen dat een aantal verschillen die algemeen te maken hebben met consumptie, 
onderling veel groter zijn geworden dan in het verleden. Status van jongeren in de maatschappij, ik denk dat 
die algemeen is ten goede gekeerd. Er is meer autonomie, beslissen of je op reis gaat, het organiseren van 
vanalles, vroeger gebeurde dit binnen het stramien van de georganiseerde jongerenbeweging, en ik denk dat 
dit nu een veel grotere particuliere zelfstandigheid van jongeren is. De status van jongeren is hierdoor groter, 
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jongeren kunnen gewoonweg meer. Zelfstandigheid is iets wat geapprecieerd wordt. En omdat die 
zelfstandigheid de facto meer voorkomt speelt dit in het voordeel van de jongeren.  
 
En als de samenleving zal blijven vergrijzen en ontgroenen, ziet u dan verschuivingen of evoluties in 
de status van jongeren? 
 
Alles zal verschuiven. Binnen vijftien jaar zal ik alles wat ik nu zeg moeten herroepen en zullen de mensen die 
dan bij de vakbond betrokken zijn iets helemaal anders zeggen. Maar ik ben een cultuuroptimist, dus ik denk 
dat het een kering ten goede zal zijn.  
 
Maar die verschuiving is niet meteen te wijten aan een toenemende vergrijzing en ontgroening?  
 
Ik behoor niet tot degenen die denken dat alles wat tot hiertoe aan verschuivingen of ontwikkelingen heeft 
plaatsgevonden tussen jongeren en ouderen te maken heeft met de ontgroening en vergrijzing. Ik denk dat er 
maatschappelijke verschuivingen zich voordoen, en dat die zich nu voordoen omdat je meer ouderen hebt en 
een geringer toename aan jongeren. Maar ik noem dit een soort van automatische aanpassing van de 
maatschappij aan de omstandigheden. En de omstandigheden nu zijn vergrijzing en ontgroening, dus die 
verschuivingen zullen er wel een antwoord op zijn. Maar als je morgen geen verdere vergrijzing en 
ontgroening hebt dan stel je andere evoluties vast los van de vergrijzing en ontgroening. Maar het zijn nu wel 
factoren die zeker meespelen en de maatschappij beïnvloeden. 
 
Maar u vindt dit maar één factor binnen heel de samenleving. 
 
Vergrijzing en ontgroening zijn sluipende mechanismen die niet zo van invloed zijn dat ze het particuliere 
gedrag van mensen beïnvloeden. Een maatschappij leer leven met gewijzigde omstandigheden en dit heeft 
natuurlijk een invloed op hoe mensen zich binnen deze maatschappij gedragen of wat er verwacht wordt van 
mensen. Maar een eendimensionale visie, wijzigingsforum van er is vergrijzing en ontgroening, dat geloof ik 
niet.  
 
Het onderzoek kadert binnen het algemene thema intergenerationele solidariteit. Als u denkt aan 
solidariteit, zou u dan automatisch ook aan intergenerationele solidariteit denken? Stel dat wij dit niet 
hadden aangegeven, waar zou u dan automatisch aan denken? 
 
In de vakbond is solidariteit onze core business. Dus als ik solidariteit hoor denk ik niet meteen aan 
intergenerationele solidariteit. Ik denk aan solidariteit tussen zwakkeren en sterkeren, jongeren en ouderen, 
mannen en vrouwen, werkenden en niet-werkenden, enzovoort. Dit is het ruime referentiekader solidariteit 
waarbinnen ik vanuit mijn professionele bezig zijn aan denk. Hier komt ongetwijfeld ook het debat over 
intergenerationele solidariteit bij kijken, omwille van het feit dat als je de cijfers van de sociale zekerheid 
bekijkt en de wijze waarop de sociale zekerheid gefinancierd wordt bekijkt er effectief een probleem dreigt. De 
vraag is alleen of dit probleem nu sterker is dan in het verleden. We kennen een systeem van sociale 
zekerheid dat in zijn huidige structuur meer dan 60 jaar oud is en dat eigenlijk nooit grote sprongen heeft 
gemaakt in zijn structuur en globaal concept. Het is stelselmatig aangepast. Ik geloof ook in het feit dat onze 
sociale zekerheid als concept of idee in staat zal zijn om die intergenerationele solidariteit of het probleem van 
vergrijzing en ontgroening op te vangen. Er zal aan bijgespijkerd moeten worden en er komen nieuwe 
systemen in. Bijvoorbeeld het gewaarborgd minimum maandinkomen voor ouderen. Dit bestond niet in 1944. 
Je had pensioenen, maar het gewaarborgd minimum maandinkomen voor ouderen bestond niet. Dit is wel 
een gevolg doordat mensen langer leven en dat men er met de pensioenen alleen niet kwam. Systematisch 
krijg je een aantal bijsturingen, soms in de bijdragen, soms in het bijsturen van gelijkgestelde periodes, soms 
bij de uitkeringsgelden, enzovoort. Als dit de afgelopen 60 jaar gelukt is, zal dit de komende jaren ook wel 
lukken.  
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Dus de solidariteit op zich is niet bedreigd, maar past zich aan de situaties die zich voordoen aan. 
 
De solidariteit is wel bedreigd indien we niet opletten en er mechanismen zullen ontstaan die datgene wat we 
nu aan solidariteit kennen zullen afbouwen. En daar zijn wel trends en tendensen bezig. Mijn referentiekader 
voor solidariteitsdenken is het doen en laten van werknemers, gerefereerd aan het solidariteitshuis dat we 
kennen als sociale zekerheid. Maar daarnaast zijn er wel bedreigingen. Als we blijven zeggen dat de 
pensioenen niet meer betaald kunnen worden, dan ben je het geloof in een systeem dat werkt via de sociale 
zekerheid aan het ondergraven. Dan krijg je fenomenen als bijverzekeringen, ontwikkelen van eigen 
pensioenverzekeringen. De hospitalisatiekosten nemen toe en de ziekteverzekering kan dit niet meer trekken, 
het wordt noodzakelijk dat je zelf je hospitalisatieverzekering zal betalen. Dat zijn producten die zich in een 
markt blijkbaar kunnen verkopen. Je hoort eigenaardig nooit iets zeggen over het privé verzekeren voor 
werkloosheid, omdat dit een veel onvoorspelbaarder risico is dan wat pensioenen betreft. Bij de pensioenen 
kunnen de verzekeringsmaatschappijen exacte analyses maken hoe oud iedereen zal worden, wat het risico 
is op deze of gene ziekte op die leeftijd en dergelijke meer. Maar het risico op werkloosheid is iets waar 
verzekeringsmaatschappijen niet mee weg kunnen omdat die niet bepaald worden door voorspelbare risico’s. 
Een solidariteitssysteem zoals wij het kennen kan een antwoord bieden op werkloosheid en dergelijke, maar 
het wordt wel bedreigd omwille van het feit dat er benadrukt wordt dat het niet financierbaar zal blijven, dat het 
onvoldoende garantie zal bieden, en dergelijke meer. En voor ons is het antwoord dan niet laten we via fiscale 
maatregelen privé voorzieningen aanmoedigen zoals nu voor de hospitalisatieverzekering of de 
pensioenverzekeringen. Fiscale aanmoedigingen wil zeggen dat er fiscale inkomsten  gederfd worden of 
fiscale uitgaven worden gestuurd in een bepaalde richting. Je zou die ons inziens perfect kunnen aanwenden 
om gebruik te maken van het sociale zekerheidssysteem zoals wij het kennen en dat voor ons ook het 
solidariteitsmechanisme bij uitstek is.  
 
Dus de privatisering van de sociale zekerheid en van de verzekeringen zou een echte bedreiging 
vormen voor de solidariteit. 
 
Absoluut, want dit zou enkel in het voordeel zijn van mensen die in een goede inkomenssituatie zitten, die het 
zich dus kunnen permitteren om te verzekeren en te betalen. 
 
Jullie zijn verbonden aan de Christelijke vakbond. Ziet u door de secularisering, dus door minder 
invloed van de kerk dat jongeren andere waarden en normen hebben tegenover solidariteit? Dat de 
solidariteit minder vanzelfsprekend is geworden bij jongeren nu tegenover vroeger?  
 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel werk binnen een Christelijke vakbeweging, maar dat dit referentiekader in 
ons doen en laten, in ons beoordelen en onze normen en waarden niet meer gehanteerd wordt.  
 
Ook hier is de secularisering doorgedrongen. Intergenerationele solidariteit draait ook om jongeren en 
ouderen. Hoe staan de jongeren tegenover de ouderen volgens u in een vergrijsde en ontgroende 
samenleving? 
 
Dit weet ik niet zo goed, want we hebben het nooit bevraagd. Maar ik stel wel vast dat het een boeiend debat 
is om te voeren. Als je spontaan aan jongeren en ouderen zou vragen hoe ze de intergenerationele solidariteit 
zien, dat dit geen thema is waar men als particulier mee bezig is. Het is een thema geworden onder het mom 
dat er een probleem is. Je kan een probleem benoemen en kijken wat de omstandigheden zijn en welke 
oplossingen er gezocht kunnen worden, maar je kan een probleem of fenomeen ook zo problematiseren dat 
het enkel en alleen nog schrikreacties oproept. En ik heb de indruk dat het debat rond intergenerationele 
solidariteit eigenlijk constant gevoed wordt door die houding. Ik denk niet, maar het is onvoldoende garantie 
dat het er dan niet zou zijn, dat dit thema iets is wat spontaan naar boven komt, bijvoorbeeld bij delegées of 
militanten. Die problematiek wordt vaak door anderen extern wat aangestuurd en aangezet, misschien vanuit 



 

152 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

commerciële overwegingen, om  dingen als pensioenverzekering en hospitalisatieverzekering aangekaart te 
krijgen.  
 
Vanuit commerciële overwegingen en anderen. Kan u dit iets meer verduidelijken? 
 
Bijvoorbeeld de overheid. Als de Vlaamse overheid zegt dat ze een zorgverzekering gaan ontwikkelen, wat ze 
een aantal jaren geleden gedaan heeft, dan heeft ze dit gedaan buiten de structuur van de sociale zekerheid 
om, zonder enige relatie met een inkomensdebat, de Vlaamse zorgpremie die moet betaald worden voor de 
zorgverzekering is een niet inkomensgerelateerde premie. En men heeft dus ook wat de uitbetaling betreft 
geen oefening gedaan om te kijken waar de problemen liggen. Het kan niet anders dat er problemen zijn voor 
ouderen uit lagere inkomensklassen die zwaarder wegen dan voor de hogere inkomensklassen. Dit zijn 
allemaal discussies die niet gevoerd zijn. Het sociale zekerheidssysteem is een structuur die hier wel rekening 
mee houdt, houdt rekening met inkomens en uitkeringen, werkt op basis van behoeften en niet op basis van 
uniforme, voor iedereen geldende regels. In die zin spelen er dus andere actoren en factoren mee die zich 
richten op iets dat buiten de structuur van de sociale zekerheid moet ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld 
privéverzekeringen, maar ook vanuit de politiek aangestuurd. 
 
Maar dus binnen onderhandelingen bij jullie leden komt dit thema eigenlijk niet echt aan bod.  
 
Als thematiek zeker niet. Het is wel duidelijk dat, toen we het over het generatiepact hadden, het debat wel 
gevoerd is. En het is wel de moeite om eens te kijken of dit nu een probleem is. Zo ja, op welke manier 
moeten we hier dan mee omgaan? Moeten we keuzes maken, en andere dan die we in het verleden gemaakt 
hebben? Met name het debat over het generatiepact is eigenlijk verengt tot een debat over de 
brugpensioenen. En natuurlijk hebben jongeren en ouderen een  verschillend standpunt ten opzichte van de 
brugpensioenen. Iemand van 55 ziet het risico van mogelijk ontslagen te worden en wel of niet gebruik te 
kunnen maken van een brugpensioenregeling. Dit is een totaal andere beoordeling, perceptie en feitelijkheid 
dan van iemand die 25 jaar is. Wij bij de vakbond wilden niet in de val trappen tot het verengen van iets tot 
een probleem. Er wordt gezegd dat de jongeren niet bereid zouden zijn om voor de brugpensioenen te 
betalen. Waarom zouden de jongeren het hier zomaar mee eens zijn? Als er geen antwoord komt op de vraag 
of de jongeren wel werk zullen hebben, de jongerenwerkloosheid is een fenomeen dat in heel het 
generatiepactdebat zelfs niet ter sprake is gebracht. We hadden een veel vruchtbaarder debat over de 
specifieke problemen tussen jongeren en ouderen onder ons, dan wel een debat dat die twee regelrecht 
tegenover elkaar zet. Ze zijn tegenover elkaar geplaatst door één thema, de brugpensioenen.  
 
En wat is uw visie op de jongeren tegenover de ouderen? 
 
Uiteraard zal je die wel tegenover elkaar zien staan. Als je in een organisatie herstructureert en het zijn alle 
jongeren die er eerst uit gaan en de ouderen het laatst, dan moet je geen hoge studies gedaan hebben om te 
weten dat dit conflictueuze toestanden zijn. Vandaar dat wij bij herstructurering ook geen debat willen voeren 
waarbij leeftijd het criterium wordt. Je mag wel rekening houden met leeftijd, als je 55 bent en je wordt 
afgedankt is de kans dat je weer opnieuw aan de slag kan gaan als de economie zich opnieuw zou herstellen 
veel kleiner dan voor jongeren. Maar dit is geen argument om als het over ontslagen gaat het in eerste 
instantie over jongeren te hebben. En ik denk dat wij spijtig genoeg toch al enige ervaring hebben met die 
spanningen tussen jongere werknemers en oudere werknemers bij herstructureringen, tussen mensen die er 
langer werken en mensen die er nog niet zo lang werken, dan in het algemeen spreken over een conflict 
tussen jongeren en ouderen op de arbeidsmarkt.  
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U zei net dat het niet logisch is om er van uit te gaan dat jongeren meteen zouden zeggen dat ze niet 
willen betalen voor de brugpensioenen. Iemand in een vorig interview zei dat je dit eerder moest zien 
als een soort verzekering voor de jongeren naar later toe, dat het systeem ook later als zij oud zijn in 
stand blijft. Hoe staat u hier tegenover? 
 
Voor alle duidelijkheid, wat de ouderen en de brugpensioenen betreft zijn er twee dingen die we in het oog 
moeten houden. Het brugpensioen is wat de sociale zekerheid betreft een werkloosheidsuitkering, het valt niet 
onder de pensioenen, en er is bij mijn weten nog nooit een probleem geweest met jongeren die niet willen 
betalen voor de werkloosheidsuitkering voor de ouderen. Ik denk dus niet dat er een probleem is wat de 
brugpensioenen betreft. Deze discussie wordt niet gevoerd, werkloos is werkloos, jong of oud. De discussie 
die men gepoogd heeft te voeren is of jongeren willen blijven betalen  voor de pensioenen van mensen die 
niet lang genoeg gewerkt hebben en bijvoorbeeld al op 55 of 58 jaar gestopt zijn met werken. En hier heeft 
men zogenaamd een groot debat tussen jongeren en ouderen van gemaakt. Wat de ouderen betreft heeft 
men gepoogd om te zeggen dat er een probleem is wat de pensioenen betreft, maar niemand zegt, en ook in 
de politiek durft men dit niet te zeggen, er zal langer dan tot 65 gewerkt moeten worden. Maar er moet zeker 
wel langer gewerkt worden dan de vroege uittreding die we nu kennen. Dit is een ander probleem dan een 
brugpensioenregeling. Je kan vragen aan mensen dat ze langer werken, zonder het systeem van het 
brugpensioen op de helling te zetten. Het brugpensioen is een aanvullende vergoeding voor een oudere die 
wordt ontslagen. De oplossing is simpel. Er is geen brugpensioenvergoeding als ouderen niet worden 
ontslagen. Nu lijkt het alsof het de ouderen zijn die zelf vroeger willen stoppen met werken, een 
werkloosheidsuitkering claimen en daarbovenop nog een vergoeding. Zo werkt het niet. Dit systeem heeft ooit 
bestaan, maar is snel weer afgeschaft in ’78. Het brugpensioen à la carte. Het is afgeschaft voor de voor de 
hand liggende reden dat bij zo een systeem de keuze om vroeger te stoppen en een regime te krijgen wat de 
werkloosheid en de pensioenen en de aanvullende vergoedingen beschouwd werd alsof men nog aan het 
werk was. Het huidige brugpensioen is een regeling voor oude werknemers die ontslagen worden. En voor 
oudere werknemers die worden ontslagen zal je iets extra moeten doen dan voor jonge werknemers die 
worden ontslagen. Want de kans voor herintrede bij de ouderen is veel kleiner dan voor de jongeren. En in dit 
opzicht krijg je zelfs de vraag niet wie hier voor gaat betalen.  
 
En welke oplossing ziet u voor als ouderen aangeven dat ze langer willen blijven werken, maar niet 
kunnen? 
 
De vraag is wie wil er en kan er langer blijven werken. Je moet deze discussie niet voeren met een 
universiteitsprofessor waarvoor het emeritaat al bestaat en die tot zijn 70 kan blijven werken, aan een redelijk 
riant inkomen. Die dit ook kan doen, en maatschappelijk nog verstandig om zijn kennis en wetenschap te 
blijven valideren in de vorm van loon, inkomen en prestaties die je met elkaar afweegt. Maar je moet eens aan 
een kassier(ster) van een supermarkt vragen om tot 65 te blijven werken. Dit zijn niet tot 60 vol te houden 
prestaties. En dan kan je afkomen met termen als professionele diversificatie, andere taken en dergelijke. 
Maar voor dit soort jobs/functies is dit niet voorhanden. Dit vind ik ook een mankement in heel het debat over 
langer werken, dat wordt allemaal op een hoop gegooid. Alsof de zwaarte van een job niet meetelt, alsof 
iedere job gelijk is. En alsof vaardigheden hetzelfde zijn als ervaring en wetenschap. Een job is iets wat 
samenhangt met veel mogelijkheden om deze al dan niet te kunnen blijven vervullen. Dit heeft ook te maken 
met kennis en ervaring en deskundigheid. En ook met fysieke beperkingen en hindernissen die opspelen. Ik 
zeg niet dat iedereen op zijn 55 of 60 of zelfs 65 versleten is. Maar je kan niet de mogelijkheid aanbieden om 
tot na 65 te blijven werken, want bijvoorbeeld in de supermarkten ga je niemand vinden die dit wilt. Misschien 
gaan ze verplicht worden dit te doen omdat ons inkomen op basis van de pensioenen, of dat het loon dat men 
gedurende de werkperiode verdiende onvoldoende hoog was om de stap naar niet werken te kunnen zetten. 
Maar om de mensen te dwingen om op basis van inkomen langer te moeten werken dan tot 65 is een totaal 
foute maatschappelijke keuze. Want mensen die wel een goed inkomen hebben zijn fysiek wel in staat om 
langer te werken.  
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Ok, dit snap ik. Maar stel nu dat er toch ouderen zijn die langer willen werken dan tot hun 65, maar die 
botsen op organisaties die ouderen een te hoge kost vinden bijvoorbeeld? 
 
Ik wel het onderscheid maken tussen voor 65 en na 65. 65 is de pensioenleeftijd, en er gaat niemand voor 
deze leeftijd op brugpensioen die niet ontslagen is. Wat het werken na de pensioenleeftijd betreft zijn er de 
laatste jaren al een aantal maatregelen genomen. Er was vroeger een forse inkomensgrens van wat men 
mocht bijverdienen als gepensioneerde. Als je over die grens zat, dan werd voor die maand het pensioen niet 
uitbetaald. Die grenzen zijn meer dan verdubbeld. En de bedoeling is dat er binnen korte tijd geen grens meer 
zal zijn. Dat met andere woorden diegene die willen nog kunnen blijven werken. En dan is er geen hindernis 
meer om te blijven werken, want de wet zal dit perfect mogelijk maken. Nu voorziet geen enkele wet, niet de 
wet op arbeidsovereenkomsten of de wet op pensioenwetgeving, dat men na 65 moet stoppen. Er is wel een 
regime dat een beroepscarrière normaal eindigt op 65 en dat je dan lang genoeg gewerkt hebt om pensioen te 
trekken. Maar dit is een andere discussie. We wensen dat mensen langer gaan werken, en hier moet zelfs 
geen enkele maatregel voor genomen worden. Juridisch is dit perfect mogelijk, om te blijven werken na 65.  
De inkomensproblematiek van combinatie loon en pensioen zal binnen afzienbare tijd weg zijn. Maar dit is een 
andere discussie dan te zeggen dat we de pensioenleeftijd gaan optrekken. Want nu heb je een volledige 
carrière opgebouwd op basis van 45 jaar werken, tussen 20 en 65, maar het wordt helemaal anders als je 
zegt dat een volwaardig pensioen niet meer is opgebouwd na 45 jaar werken maar in 46 of 47 of nog meer. 
Want dan wordt het voor al degene die het maar net kunnen volhouden tot 65 een probleem, dan gaat hun 
pensioen er op achteruit. En deze discussie heeft een veel grotere impact dan de vraag of er tot na 65 
gewerkt mag worden. De pensioenleeftijd moet 65 blijven. En als ze langer willen werken, ook goed. 
 
Maar hoe kunnen ze dan langer blijven werken als ze botsten op organisaties die daar weigerachtig 
tegenover staan? 
 
De vraag is of als je in een onderneming zit waar er 65plussers zijn, die ondertussen een pensioen hebben, 
om die mensen aan het werk te houden of jongeren aan de slag te zetten dan maken wij de keuze voor dit 
laatste. Ik vind dat een maatschappij het recht heeft om te zeggen dat diegene die al een pensioen hebben 
opgebouwd en op basis daarvan dus ook een inkomen hebben na de jongeren komen bij de keuze voor wie 
we aan het werk houden.  
 
Met een professor economie hebben we ook een interview gehad en die vond het een verouderd idee 
om de leeftijd van de pensioenen op 65 te laten staan omdat deze is ingesteld om een moment dat de 
mensen nog veel minder lang leefden dan nu. 
 
Het is natuurlijk niet toevallig dat de idee om langer te werken door een professor economie wordt 
voorgesteld. Ze zitten in de omstandigheden dat het kan. Maar hij heeft hier wel een punt. De huidige 
pensioenleeftijd bestaat ondertussen al van de jaren ’20, als het niet langer is. Dus waarom zou je dit in de 
jaren 2000 nog hanteren. Maar de leeftijd van het pensioen op 65 toen was vooral een virtuele leeftijd, want 
de mensen die toen effectief de pensioenleeftijd haalden was veel kleiner. Als men de pensioenleeftijd nu wil 
optrekken, dan vertrekt men van de redenering alsof iedereen de pensioenleeftijd haalde. En in die zin is de 
discussie dus wel wat fout. De argumenten van de pensioenleeftijd bestaat al zo lang en mensen leven nu 
langer, dan had je de discussie in de jaren ’40 en ’50 ook kunnen voeren en zeggen om de pensioenleeftijd te 
verlagen, want eigenlijk halen weinig mensen de leeftijd van 65.  
Terug naar over hoe jongeren tegenover ouderen staan. Meer gebaseerd op je beroepservaring, hoe 
staan jongere collega’s tegenover oudere collega’s? 
 
Ik denk dat hier wel wat verschil is, en dat zal wel aan beiden wat liggen. Ik denk dat ouderen toch vaak het 
gevoel hebben ‘we hebben dit al eens gezien, we hebben dit al eens meegemaakt’. En het aantal ‘oud-
strijdersverhalen’ neemt dan toe. Terwijl jongeren dezelfde problemen op een andere manier ervaren, omdat 
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de omstandigheden nog anders zijn. Hun eigen ervaring is anders, de mogelijke oplossingen zijn anders. Het 
systeem van het brugpensioen bestaat sinds 1974. Het systeem van beroepsloopbaanonderbreking bestaat 
sinds 1985. Het systeem van het tijdskrediet bestaat nog recenter. Je ziet dus een aantal evoluties, en die 
hebben te maken met heel die discussie over de combinatie tussen arbeid en gezin en vrije tijd. Je ziet andere 
arsenalen van maatregelen en mogelijkheden die zich aandienen. En dit is maar goed ook. Hoe is dit er 
gekomen? Dit heeft te maken met het feit dat de omstandigheden zich anders aandienden en de systemen 
van tijdskrediet en beroepsloopbaanonderbreking zijn niet bedacht door de generatie die toen al tegen de 60 
was, maar door degenen die op dat moment zelf vaststelden dat er een probleem was van de combinatie 
arbeid en gezin. De verjonging van ons ledenbestand, militantenbestand, van ons professioneel corps, leidt tot 
de inbreng van nieuwe ideeën te maken hebbende met een referentiekader en dus het zoeken naar 
oplossingen die anders zijn dan van die met een ander referentiekader en 55 of ouder zijn.  
 
Welke vormen van solidariteit tussen jongeren en ouderen kunnen er bewerkstelligd worden? 
 
Er zijn zeker mogelijkheden. Herstructureringen binnen een onderneming, dit is een negatieve impuls want 
dan moet je zoeken hoe je hier uit geraakt, deze discussie wordt best niet gevoerd met de ouderen en de 
jongeren tegenover elkaar te plaatsen. We moeten dit proberen op te lossen vanuit één positie, we zijn 
allemaal werknemers. Ook de vakbondsvisie over de grenzen heen is zich aan het ontwikkelen. De 
internationale vakbond bestaat al lang. Maar ik merk heel uitdrukkelijk bij jongere collega’s en bij ons 
vrijgesteld professioneel kader waar tot een aantal jaren geleden internationaal vakbondswerk iets was van 
‘we komen bijeen en maken wat analyses en we stellen vast dat het ongeveer hetzelfde is’ dat hier nu een 
veel grotere nood is aan uitwisseling van ervaring, wat zijn de specifieke omstandigheden in Frankrijk, 
Duitsland, Italië of Spanje die anders zijn dan bij ons, welke lessen kunnen we van elkaar leren. Jongeren 
gaan bijna op een automatische manier om met het feit dat men lessen kan leren van elkaar. Ouderen willen 
vooral geen lessen leren of krijgen. Het debat over internationaal vakbondswerk heb ik in onze organisatie 
vooral onder impuls van een aantal jongere collega’s fundamenteel zien wijzigen. En dit heeft effectief te 
maken met leren van ervaringen elders. In de oudere generatie komt dit eigenlijk bijna niet ter sprake, leren 
van ervaringen elders. Zij weten het en zullen aan anderen eens gaan zeggen hoe ze het gedaan hebben. 
 
Maar jongeren willen wel leren van de ouderen. 
 
Dit kan ook het intern leren zijn. 
 
Binnen al die vormen van solidariteit, op de werkvloer en binnen andere levensdomeinen, hoe zien 
jongeren hun rol binnen die solidariteit? Zijn ze nog bereid om hier een rol in op te nemen?  
 
Solidariteit is natuurlijk een containerbegrip, dit omvat heel veel. Ik ervaar dat willen we jongeren, hier tot 35, 
aanspreken voor vakbondswerking moeten we hen effectief als jongere aanspreken, hen vragen om vanuit 
hun ervaring en kennis een  bijdrage te leveren. En dit is iets anders dan te vragen ‘denken jullie mee met het 
geheel?’. Zoeken naar oplossingen en antwoorden moet natuurlijk passen in het geheel, maar jongeren 
moeten aangesproken worden als jongere. 
 
En welke voorwaarden zullen jongeren koppelen aan hun inzet voor de solidariteit? 
 
Ik weet niet of het zich uitdrukt in ‘en als het zo zit doen we mee’. Ik denk dat het gaat over dat ze willen 
meedoen als er rekening met hen wordt gehouden, maar dit geldt voor iedereen, dus ook voor ouderen. Maar 
jongeren moeten wel op een andere manier aangesproken worden. Ouderen kunnen, ook binnen de vakbond, 
terugvallen op ervaringen van vroeger. Maar jongeren kunnen dit niet. We moeten dus niet afkomen met en 
vroeger deden we dit zo enzovoort, dit zijn de oud-strijdersverhalen. Af en toe dienstig in een debat, maar ze 
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leveren geen pasklare oplossingen. Erkennen van dat we kunnen leren van de jongeren. Dat ouderen ook van 
jongeren kunnen leren. 
 
Ziet u een verschil tussen syndicaal geëngageerde jongeren en jongeren die niet bij de vakbond 
aangesloten zijn? 
 
Dit weet ik niet. Ik ken de syndicale wereld beter dan de wereld van andere jongerenorganisaties. 
 
Tot aan het begin van de 20ste eeuw was er ook een solidariteit binnen de klassen, over de leeftijden 
heen. Hoe ervaart u dit nu? 
 
De klassenverschillen zijn niet weggewerkt, zeker rond inkomen zijn er nog klassenverschillen. Maar rond een 
aantal punten is er wel wat nivellering gekomen. En ik denk dat het klassendenken iets minder geworden is. 
Speelt dit in de solidariteitsgedachte? Waar appelleren wij op? Op werknemers, en die zij natuurlijk een 
specifieke klasse in de maatschappij. Bedienden en kaderleden bijvoorbeeld. Er zit dus wel wat verschil op. 
Groepen die wij naast jongeren aanspreken zijn kaderleden. Hier stellen we wel wat verschillen. De ambities 
en verwachtingen liggen anders. Bij kaderleden is de thematiek van professionele ondersteuning, opleiding en 
dergelijke ligt anders dan bij gewone uitvoerende bedienden. Is dit een klassenverschil? Het is een verschil 
tussen beroepsgroepen of groeperingen binnen de werknemers. Maar ik stel geen verschil vast tussen 
jongeren en ouderen als het gaat over klassen. 
 
Maar binnen de klassen is er over de leeftijden heen wel nog een grote solidariteit op te merken? 
 
Dat denk ik wel. Absoluut. 
 
Een laatste algemene vraag. Wat is uw mening ten overstaan van sociale verplichting of sociale 
controle en intergenerationele solidariteit? Bijvoorbeeld de onderhoudsplicht? 
 
Die vorm van intergenerationele solidariteit van kinderen tov hun ouders, de onderhoudsplicht, vind ik goed 
dat dit zo beslist is. Maar ze is wel buiten het publieke forum beslist. Een politieke beslissing die genomen is, 
en je stelt dit ook vast door de problemen die ondertussen naar boven komen. Die onderhoudsplicht heeft in 
de geesten van mensen altijd bestaan. Van ouderen ten opzichte van hun kinderen. Van kinderen ten 
opzichte van hun ouders is het een ontdekking dat dit een politiek kader heeft gekregen. In OCMW’s, 
rusthuizen en dergelijke stelt men vaak vast dat het een onwetend iets is. Maar ik vind het een goede zaak dat 
dit gebeurd is. Maar er is wel een sluipende politieke besluitvorming rond genomen en geen publiek debat. 
Het is er gekomen, en dat is goed. Ooit was er wel de idee waarbij de zogenaamde generatiesprong zou 
ingevoerd worden wat de erfenissen betrof. Maar dit idee is snel afgevoerd. Iedereen heeft op vlak van 
erfenissen toch wel het gevoel dat het nu aan hen is om in de rij te komen, en de erfenissprong waarbij een 
generatie wordt overgeslagen, grootouders erven aan hun kleinkinderen is er niet gekomen. 
 
U bent dus wel voorstander van de onderhoudsplicht. 
 
Ik denk dat het maatschappelijk goed is dat er een plicht bestaat van jong naar oud en van oud naar jong. 
 
Dus ik mag hier uit concluderen dat u in het algemeen sociale verplichting best wel kan appreciëren. 
 
Absoluut. Je kan niet een systeem van oud naar jong laten lopen en niet van jong naar oud. 
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Maar is sociale verplichting en intergenerationele solidariteit niet tegengesteld aan elkaar? 
 
Als je solidariteit verengt tot iets wat spontaan gebeurt, dan volg ik die redenering. Dit is dan de vrijwilligheid 
ten overstaan van de sociale verplichting. Ik denk dat het zo niet werkt. Sociale zekerheid, mijn 
referentiekader als het over solidariteit gaat, als we dit opnieuw zouden uitvinden zou het er helemaal anders 
uitzien. De sociale zekerheid is een georganiseerde solidariteit. Als je morgen geen verplichte bijdrage meer 
zou hebben op het loon voor de pensioenen, werkloosheid enzovoort, en iedereen zou dit vrijwillig moeten 
betalen, we zouden geen sociale zekerheid meer hebben. Kijk maar naar de landen waar dit nooit bestaan 
heeft, Amerika bij uitstek. De dag dat men dit nu moet invoeren zal niet gemakkelijk zijn en men zal alle 
energie hiervoor nodig hebben. Dit zal niet vanzelfsprekend zijn. Ik wil niet op het terrein komen van een 
beetje zelfstandigen bashen, maar het sociale zekerheidsysteem van zelfstandigen is veel minder uitgebouwd 
dan dat van werknemers. En wat er bestaat is er gekomen door de zelfstandigenorgansities en niet door de 
zelfstandigen afzonderlijk. Zoals ook het werknemersysteem er gekomen is omwille van het feit dat  er politiek 
en werknemers –en werkgeversorganisaties gezegd hebben dat ze over het particuliere belang heen een 
structuur uitbouwen met een verplichte bijdrage. Een groot verschil met de sociale zekerheidsbijdrage van de 
zelfstandigen, hier is een heel lage verplichte bijdrage en de rest is een vrijwillige bijdrage. Je ziet tot wat dit 
leidt. Die vrijwillige bijdrage leidt tot een pensioensysteem dat eigenlijk geen pensioensysteem waardig is.  
 
Nog even over die onderhoudsplicht. Iemand zei ook dat hij het vernederend zou vinden dat zijn 
kinderen verplicht voor hem moeten betalen. 
 
Als zijn kinderen het niet gaan betalen wie dan wel. De collectiviteit, de gemeenschap. En die moeten hun 
middelen toch ook ergens halen. Wat collectiviteit inbrengt kan ze slechts halen bij de burgers. Je kan de 
collectiviteit niet alles laten betalen en het particuliere niet laten bijdragen.  
 
Beleidsvragen. Intergenerationele solidariteit komt enorm op, zoals op 29 april de eerste Europese dag 
van de solidariteit. Heel veel projecten rond het thema. Wat vindt u van al deze projecten, vindt u het 
goed? 
 
Als intergenerationele solidariteit een item wordt en een aanleiding kan zijn om een debat te voeren 
bijvoorbeeld bij ons in de organisatie, heel goed. De dag dat het debat gestoffeerd om het probleem verder te 
problematiseren en als bedreigend te doen overkomen, dan vind ik het geen goede zaak. Ik wil de problemen 
niet onder de mat schuiven, maar we moeten intergenerationele solidariteit als een thema behandelen en niet 
als een probleem.  
 
En welke rol kan de overheid hier in spelen? 
 
De overheid kan zeggen dat ze aandacht wil hebben voor zowel de problemen van jongeren als van ouderen. 
En dat het geen zaak is van de generaties tegenover elkaar. Dus niet zoals bij het generatiepact. 
 
En ziet u nog andere beleidsaanbevelingen? 
 
Er moeten sowieso middelen gezocht worden om die vergrijzing op te vangende vergrijzing opvangen nu staat 
gelijk aan hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen langer aan het werk blijven. Maar het zal  vooral een 
probleem zijn om er voor te zorgen dat je voorzieningen hebt voor de opvang van de heel grijzen. Maar op zo 
een manier dat je geen schisma veroorzaakt tussen sociale klassen. Dus die mensen die het zich kunnen 
veroorloven om in goede serviceflats te gaan wonen en de mensen die het met het minimum moeten stellen 
en in rust –en verzorgingstehuizen zal terecht komen. Een ervaring uit mijn eigen leven. Mijn moeder is een 
zware alzheimerpatiënt. Ze zit in een rust –en verzorgingstehuis, heeft vijf kinderen grootgebracht, echtgenoot 
een volledige beroepscarrière uitgebouwd en heeft een pensioen. Maar dit volstaat amper om de helft van de 



 

158 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

kosten van de opvang in het rust –en verzorgingstehuis te betalen. Gelukkig heeft ze kinderen die in een 
inkomenssituatie zitten die dit kunnen aanzuiveren. En nog gelukkiger had ze een huis dat ze verkocht heeft 
en dat ze ondertussen opsoupeert. Op zich is dit geen probleem. Ik vind dat mensen het vermogen dat ze 
hebben kunnen aanspreken. Maar wat doe je met al diegene die niet in de situatie zitten dat kinderen kunnen 
bijbetalen of geen huis hadden. Dit lijkt me een uitdaging van de vergrijzing. Veel meer dan het debat tussen 
groen en grijs. 
 
En ziet u beleidsmatig oplossingen voor die uitdagingen? 
 
Dit zal middelen en keuzes vergen van waar maken we middelen voor vrij en waarvoor niet. 
 
We hebben het ook al gehad over een betere combinatie tussen gezin en beroepsleven. Hoe kan je dit 
beter op elkaar afstemmen?  
 
Hier gelden al een aantal jaren een aantal zaken. De uitbreiding van het zwangerschapsverlof, 
ouderschapsverlof, vaderschapsverlof, tijdskrediet, betere kinderopvang en dergelijke. Er kan nog meer 
gedaan worden. De zwangerschapsrust is in België heel laag. Dit zou beter kunnen. Eerst was er het systeem 
van beroepsloopbaanonderbreking, dan het tijdskrediet met allerlei variaties en ik denk dat dit een structuur is 
die een sterkte heeft om zichzelf verder uit te bouwen.  
 
En hoe moet men dit dan verder uitbouwen? 
 
Tijdskrediet kan worden aangevraagd en er zijn nog altijd procedures voor dat het moet worden toegekend. 
Soms kan het wel automatisch. Maar tijdskrediet wordt maar voor een beperkte tijd gelijkgesteld aan de 
arbeidstijd voor de pensioenen. Mij lijkt dit voor de pensioenen uit te bouwen naar later toe, vooral voor 
vrouwen een probleem naar later toe. Je krijgt de rekening van tijdskrediet dus letterlijk gepresenteerd vanaf 
het moment je op pensioen gaat.  Wil de dit vermijden en er geen oplossing voor moeten zoeken als alle 
tijdskredieters binnen zoveel jaar op pensioen gaan dan zal je het nu moeten aanpakken. Door bijvoorbeeld 
de gelijkstellingen met de pensioenen en tijdskrediet nu moeten aangepakt worden en niet binnen 15 of 30 
jaar.  
Voor iemand die werkloos is gelden de gelijkstellingen met het pensioen. Je kan dus 45 jaar werkloos zijn en 
toch een volledige beroepscarrière hebben voor het pensioen, want werkloosheid wordt gelijkgesteld. Maar 
voor tijdskrediet is dit dus niet het geval. Tijdskrediet wordt voor één jaar en in sommige gevallen wat meer 
gelijkgesteld met de pensioenen. Dus iemand die vijf jaar tijdskrediet opneemt zal wat zijn pensioenopbouw 
betreft maar één jaar hebben en zal dus maar 41 jaren gewerkt hebben ipv 45 en zal dus een lager pensioen 
hebben.  
 
En hoe staat u tegenover de idee van een flexibele loopbaan dat her en der wel wordt geïntroduceerd 
als mogelijke oplossing? Dus dat mensen in totaal 40 jaar moeten werken en dat ze dit mogen invullen 
zoals ze zelf willen qua tijd. 
 
De loopbaan is 45 en geen 40 jaar, en ik denk niet dat er meteen een verlaging aankomt. Dit zou pas 
betekenen dat de pensioenlast veel groter wordt, want de pensioenen worden uitgedrukt in 40ste. Dus een 
flexibele loopbaan van 45 jaar… je kan dit theoretisch uittekenen. Dit zou wil zeggen dat alle mensen die niet 
op hun 20, maar op hun 23 of 24 beginnen met werken, omdat ze gestudeerd hebben automatisch hun 
pensioenleeftijd naar achter zien verschuiven. Ik weet dus niet of dit zo een goede keuze is om te doen. Ten 
tweede ben ik nogal voor vrije keuzes van werknemers, maar je moet hier wel opletten. Je spreekt over iets 
dat over een hele carrière gaat. En keuzes die je maakt op je 30, daarvan weet je niet per definitie wat de 
gevolgen zullen zijn op je 60. De omstandigheden op 65 kunnen ook flink veranderen. Ik ben dus toch wel  
voor die ene vaste regel van 20 tot 45. De omstandigheden kunnen altijd variëren, maar ze zullen meer gelijk 
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zijn en minder beïnvloed door vrije keuzes die mensen kunnen maken. je ziet dit ook met tijdskrediet. Ik ben 
voorstander van een systeem van tijdskrediet, maar we stoppen niet met de mensen te wijzen op wat de 
gevolgen zijn van bijvoorbeeld 5 jaar tijdskrediet. Hetzelfde zou je kunnen zeggen voor een flexibele 
loopbaan. Nu zeg je ik stap er even uit en ik haal het nadien wel in. Maar die nadien wordt op 63 of 65 
misschien wel wat moeilijker. Het is dus niet vanzelfsprekend om datgene wat je aan jezelf of de maatschappij 
beloofd hebt ook echt uit te voeren. En als de prijs hiervan dan gaat zijn dat je pensioen wat lager wordt dan is 
dit een behoorlijk grote prijs waar niet iedereen de gevolgen van kan inschatten.  
 
Het eerste argument dat u zei over de jongeren die studeren en dan pas later op de arbeidsmarkt 
komen en dus langer moeten werken, deze jongeren zijn wel hoger opgeleid en komen in fysiek 
minder zware banen en zullen dus in staat zijn langer te werken.  
 
Dit is een punt, de discussie of studiejaren gelijkgesteld worden of niet. Op dit moment zijn ze niet 
gelijkgesteld. De vraag is of je het niet helemaal moet gelijkstellen, wat mogelijk de democratisering van het 
onderwijs zou kunnen bevorderen. Op dit moment dat de studiejaren gelijkgesteld kunnen worden voor de 
pensioenen mits je in een bepaalde periode na de studies er voor bijbetaald.  Concreet betekent dit dus om 
een gelijkstelling te kunnen bekomen van studies voor de pensioenen is er een inkomensprobleem. Degene 
die uit een gezin komen waar dit geen probleem is kunnen dit doen, bij andere gaat dit niet. Die mensen 
kunnen wel verder studeren, maar betalen daar op die moment al wel de prijs voor wat de berekening voor 
hun pensioen betreft. De democratisering van het onderwijs zou van bij de aanvang dus een stuk sterker 
kunnen zijn indien men de studiejaren zou gelijkstellen. Een maatschappij wil dat er in onze 
kennismaatschappij meer en langer gestudeerd wordt. Maar moet je dan hetgeen wat je in het begin 
aanmoedigt op het einde van de carrière gaan sanctioneren? Er wordt nu teveel gedacht in termen van een 
soort rechtvaardigheid voor diegene die al vroeg en hard beginnen werken zijn dat die een volledige loopbaan 
kunnen uitbouwen omdat ze op hun 20 kunnen beginnen. Nu tellen zelfs de jaren voor 20 mee, omdat de hele 
loopbaan in 45 wordt uitgerekend, dus eender vanaf wanneer ze begonnen zijn.  
 
Tot slot nog een viertal stellingen die we u willen voorleggen. De eerste stelling: indien de technologie 
verder zou toenemen, dan zullen de mensen liever door een robot verzorgd worden. 
 
Ik geloof nooit dat mensen door een robot verzorgd willen worden, zelfs niet degene die nu de robotten aan 
het ontwikkelen zijn. De menselijke warmte gaat de voorkeur blijven genieten.  
 
Iemand zei dat de efficiëntie van de robot in het werk en de correctheid en stiptheid wel kan 
geapprecieerd worden. Maar met daarnaast dan ook nog menselijk contact. 
 
We hebben het wel over zorgen. Een robot kan een hulpmiddel zijn voor transport en dergelijke meer. Maar 
verzorgen, met de menselijke warme component kan niet door een robot overgenomen worden. 
 
Het is de keuze van de jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen. Indien de ouderen niet meer voor 
zichzelf kunnen zorgen dan moeten ze hun plan maar trekken. 
 
Ik denk dat het de samenleving is die voor haar ouderen moet zorgen en daar zal ze de inzet van velen en 
dus ook van jongeren voor nodig hebben. Het zich onttrekken aan een zorgzame samenleving geen recht dat 
niemand heeft. 
 
Leeftijd is een discriminerende factor, naast gender, etniciteit enzovoort.  
 
Leeftijd is absoluut een factor die discrimineert in tewerkstelling, in loon en in veel andere elementen. Leeftijd 
is een discriminatoir element, de Belgische wetgeving heeft dit ondertussen ook bepaald, en dat moet worden 
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opgelost. Niet zo eenvoudig, want als leeftijd geen criterium meer mag zijn dan heb je ook geen 
pensioenleeftijd meer. Het moet ontdaan worden van zijn zuiver strikt juridische redenering dat er niet 
gediscrimineerd mag worden op  basis van leeftijd want leeftijd is wel een factor die maakt dat niet iedereen 
gelijk is. Maar als element om te beoordelen of er wel of niet een job voorhanden is, verdien je dit of dat, dan 
is het inderdaad een element dat van zijn kracht moet ontdaan worden.  
 
En in welke richting loopt die discriminatie dan? 
 
Op dit moment jongeren en ouderen. Ouderen omwille van het feit dat ze bij aanwerving gewoonweg niet aan 
de bak komen. Jongeren omdat ze geen ervaring hebben. Loonverschillen op basis van ervaring.  
 
Een laatste: bij de vakbond worden de inactieven vaak als onloyale concurrenten beschouwd ten 
opzichte van de actieven die wel op post zijn. 
 
Ik neem aan dat dit mensen zijn die niet bij de vakbond zitten die dit zeggen, want ik ervaar dit zo niet. 
Natuurlijk is er solidariteit van de werkenden naar de niet-werkenden. Iedereen kan ooit werkloos worden. Als 
vakbond zijn we niet immuun voor het profetariaat van de werkloosheid, maar op dit moment gaan we alle 
slachtoffers van de crisis toch niet beschuldigen van profetariaat. Ik denk dat we met zijn allen wel weten welk 
onstandvastig lot deze hebben. 
 
Ok. Bedankt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

161 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

4.6 Interview Gezinsbond, Christel Verhas en Anne-Mie Drieskens  
 
 

 
 
 
Interviews Intergenerationele Solidariteit 
Gezinsbond – Christel Verhas en Anne-Mie Drieskens 
17 februari 2009 
 
 
U bent gezinspolitieke secretaris. Hoe vertolkt u de gezinspolitieke standpunten en wat is in dit 
verband uw ervaring met vergrijzing? 
 
Het mandaat van politiek secretaris houdt eigenlijk in dat we woordvoerder zijn en de belangen van de 
gezinnen proberen te verdedigen. We vertolken de standpunten die de gezinnen ons meegeven als we met 
hen in overleg gaan aan beleidsmensen, bedrijven en echt op te komen voor hun belangen. Onze 
standpunten worden gevoed door de ideeën van onze leden, jonge gezinnen, middengroepers en ouderen. 
Dit geeft een kleurrijke standpuntbepaling. We proberen voor alle leeftijdsgroepen de belangen te behartigen. 
We proberen ook de voorstellen die we samen uitwerken hard te maken. Dit is heel kort gezegd de ruime 
waaier waar we binnen gezinspolitiek mee bezig zijn. De politiek en gezinnen is eigenlijk een heel breed 
werkveld. Als het dan gaat over vergrijzing specifiek dan horen we veel over de vergrijzing als een  probleem. 
Wat we met de gezinsbond willen zeggen is dat het feit van de vergrijzing eigenlijk geen probleem is. We 
mogen de vergrijzing niet problematiseren. We leven langer en daar zouden we blij om moeten zijn. Nu leven 
er soms drie generaties binnen een familie, terwijl dit vroeger maar twee generaties was. En dit geeft aan die 
gezinnen en familie een zekere grote gehechtheid. Dat de geneeskunde en de zorg die men geeft er in slagen 
de mensen langer te laten leven is goed. Dus op zich is de vergrijzing geen probleem.  
Maar de vergrijzing kan men plaatsen tegenover de ontgroening, het feit dat er minder kinderen geboren 
worden en dat een grote groep mensen langer blijft leven. En in dit verband willen we in onze dossiers wel 
pleiten voor om de balans in evenwicht te houden. We moeten ervoor zorgen dat we voldoende zorgen geven 
aan de ouderen, maar dat we ook voldoende zorg moeten geven aan de jonge mensen. Door het numerieke 
overwicht van de ouderen moet dit evenwicht het strijdpunt zijn. Vanuit de Bond moeten we zeggen dat er 
moet geïnvesteerd worden in kinderen. Dit is jaar en dag onze slogan geweest. Mensen moeten hun 
kinderwens kunnen waarmaken. Nu hebben jonge mensen een wens die hoger ligt dan het huidige aantal 
kinderen dat ze hebben. Maar door allerlei omstandigheden, financieel, combinatie met arbeid, komen ze er 
niet toe die kinderwens te realiseren. Dit is kort gezegd onze invalshoek op vergrijzing en ontgroening. Zowel 
het ene koesteren, het beginnende leven en de jongeren alle kansen geven als bij de ouderen er voor zorgen 
dat ze op een humane manier een goede oude dag vinden.  
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Ik hoor in jullie verhaal dat jullie jongeren centraal zetten. Jongeren, wat houdt dit begrip juist in voor 
jullie? 
 
Ik grijp altijd terug naar het Verdrag van de Rechten van het Kind. Daar wordt een jongere gedefinieerd als 
een min 18-jarige. Dus alle minderjarigen. Als je het ruimer bekijkt dan gaat het voor mij over de min 25-
jarigen. Vanaf 25 jaar wordt men geacht om op eigen benen te staan. Maar tussen de jongeren moet men ook 
een onderscheid maken tussen de kwetsbare jonge kinderen en de jongeren die al goed hun mannetje 
kunnen staan en het al goed kunnen uitleggen. Dus als je naar onze voorstellen kijkt hebben we het meestal 
toch over die hele jonge kinderen omdat we die een kwetsbare groep vinden. Uiteraard vragen we ook 
aandacht voor de opgroeiende jongeren, dat ze ruimte en respect krijgen. We zijn er van overtuigd dat er heel 
veel energie en kracht zit in die jongeren, maar dat ze dikwijls nog te negatief worden benaderd door 
omstaanders en media. Daar is zeker nog een hele weg te gaan.  
 
Ik denk ook wel als het in de context van vergrijzing en ontgroening wordt geplaatst dat we gerust ook de 
jonge gezinnen erbij mogen denken. Zij zijn eigenlijk de generatie van wie het meeste wordt gevraagd in heel 
die mechaniek die intergenerationele solidariteit heet. Ze moeten ook instaan voor het opgroeien van hun 
kinderen dat dit een generatie is die moet behoed worden voor teveel lasten op de schouders. Deze generatie 
mag zeker niet vergeten worden in het verhaal.  
 
 
We hebben ook al een aantal keren de termen vergrijzing en ontgroening laten vallen. Hoe wordt 
vergrijzing en ontgroening gedefinieerd binnen de gezinsbond? 
 
Het zijn ergens kaderbegrippen waar iedereen wel van weet waar het op slaat. Zeker dat werken met kleuren 
geeft dit goed aan. Maar op zich is het niet iets wat we vast plakken op cijfers ofzo. Het zijn zeker ook rekbare 
begrippen. Het is sterk beeldgericht eerder dan dat het formele termen zijn als kinderbijslag bijvoorbeeld. 
Omdat de term vergrijzing een heel negatieve connotatie heeft praten we liever over verzilvering. De kleur 
zilver heeft een veel positievere uitstraling, iets verzilveren. Dit zegt meer dan vergrijzing, wat eerder een 
passieve conotatie heeft, een dreiging die boven ons hoofd hangt en waar we iets tegen moeten doen. 
Verzilvering, daar zit meer een kans in. De kans die we kunnen grijpen om iets mee te doen.  
 
Alles wordt natuurlijk grijs en het groene verdwijnt, ook naar ruimtelijke ordening. Dit kunnen we ook 
terugkoppelen naar de jongeren. Ze hebben minder ruimte om op te groeien. Men zegt dikwijls dat 
ontgroening betekent dat er weinig of minder kinderen geboren worden, maar de ontgroening moet ook gezien 
worden als een ruimtelijk fenomeen. Jongeren hebben groen nodig, maar door de letterlijke ontgroening in de 
steden verdwijnt dit. In deze context gebruiken we de termen ontgroening en vergrijzing ook wel een keer. De 
toenemende verstedelijking. Als we het hebben over jongeren denken we aan de energie die ze hebben en de 
ruimte die ze nodig hebben. Jongeren en groen, dat gaat samen.  
 
 
Die verzilvering zal ik het dan noemen en de ontgroening welke effecten heeft dit algemeen op de 
samenleving? 
 
In de onderzoeken wordt de vergrijzing altijd geproblematiseerd. De kostprijs van die vergrijzing wordt altijd 
berekend. Wat gaat het kosten en wie zal het betalen zijn de twee grote vragen die altijd gesteld worden als 
het gaat over vergrijzing. Wie gaat de pensioenen, de rusthuizen, de zorg voor die ouderen betalen. Voor ons 
zijn de kosten maar één aspect. Ook heel belangrijk is hoe die mensen in onze samenleving hun plaats 
vinden. Welke plaats geven we ze? Binnen de verzilverde generatie heb je ook heel veel leeftijdsverschillen. 
Vanaf eind 50 en begin 60 zijn het nog heel vitale mensen, maar door de toenemende ouderdom zijn er een 
heleboel mensen die minder goed meekunnen. Dus zelfs binnen die verzilverde groep is het nodig dat men 
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een onderscheid maakt. En dit gebeurt volgens ons te weinig. Dus ook hier zijn verschuivingen. Doordat de 
groep ouderen steeds groter wordt worden ze ook belangrijker, maar de groep vitale senioren spelen ook een 
heel belangrijke rol. En die kunnen we nog goed inzetten. Met de gezinsbond proberen we dat mensen zich 
waardevol, want de mens is een sociaal wezen en wil graag functioneren in de maatschappij, kunnen inzetten 
waar ze kunnen. Ons vrijwilligersnetwerk is voor vele senioren een dankbare uitlaatklep. We zijn blij dat de 
senioren zich inzetten. Maar het moet eigenlijk nog veel verder gaan.  
 
Om nog even op uw beginvraag terug te komen wat vergrijzing en ontgroening betekent voor de samenleving. 
Ons werkgebied is de politiek en daar merk je toch steeds meer de invloed van de wet  van de grote getallen. 
Als de grootste groep kiezers verouderd dan gaat de retoriek van de partijen zich voornamelijk daar op 
richten. En ik zie het dan toch als een grote uitdaging om ook de belangen van de jonge mensen op de 
politieke agenda te krijgen. Men zal gemakkelijker beloften doen inzake pensioenen bijvoorbeeld dan inzake 
tijdsmaatregelen die een heel andere bevolkingsgroep aanspreekt. Of het grote debat van de betaalbaarheid 
van de pensioenen wordt amper gevoerd omdat ze schrik hebben om die heel grote groep kiezers voor het 
hoofd te stoten. En dit heeft toch wel grote gevolgen op het beleid. Dat er een numeriek overwicht bij de 50 en 
de 60 plussers zit dan bij al degene die er onder vallen. Je mag niet vergeten dat men pas vanaf 18 mag gaan 
stemmen. Als gezinsbond proberen we ook de stem van de niet stemgerechtigden te vertolken. Volwassenen 
zijn ook op andere manieren vertegenwoordigt, in vakbonden en dergelijke, maar jongeren zijn dit niet of 
amper. Dit is ook niet verankerd in het beleid. Het wordt dus nog een hele uitdaging om die kleiner wordende 
groep evenveel belang te geven in de ogen van de politiek dan de oudere generatie. 
 
 
Denkt u dat die evolutie zich zal doorzetten bij een toenemende vergrijzing en ontgroening? Er gaan 
ook stemmen op dat de groep jongeren numeriek kleiner wordt, maar wel zal toenemen in economisch 
belang en dat het gewicht van die jongeren zal misschien meer gaan doorwegen.  
 
Ik denk toch dat de stem van de bevolkingsgroep die het meeste doorklinkt is numeriek. Zij hebben het recht 
hun stem te laten horen officieel, terwijl de jongeren nog altijd moeten rekenen op de volgende generatie om 
hun belangen te verdedigen. Meer en meer zoeken we ook naar participatie van jongeren om ze hun gedacht 
te laten zeggen. We hebben acties gedaan als ‘de straat is ook voor kinderen’. We willen die groep echt meer 
‘in the picture’ plaatsen. 
 
 
Dan hebben we het hier wel over de min 18-jarigen. 
 
Dit is ook een van de vragen rond de positie van jongeren. Ik denk hier aan demografische verouderingen, de 
grootste groep die domineert. Maar langs de andere kant heb je een afhankelijkheidspositie. Als het systeem 
niet wijzigt, bijvoorbeeld de sociale zekerheid, dan zal veel afhangen van de goodwill van de jongeren, van de 
actieve bevolking en dit maakt effectief hun positie heel sterk, want ze moeten heel het systeem dragen.  
 
 
U hebt het al aangehaald, de plaats van mensen binnen de vergrijzing is belangrijk. En dat er veel zal 
afhangen van de goodwill van jongeren. Kan u hier nog meer over zeggen? 
 
Ik denk dat we in de eerste plaats die goodwill moeten koesteren. Die solidariteit van de jongeren, om heel het 
systeem te dragen, wordt momenteel niet in vraag gesteld. Ook bij de aankomende generatie zie je hier 
eigenlijk geen onwil tegenover. Men vindt dit normaal en accepteert het. Maar ik denk wel dat hier iets moet 
tegenover staan. Ook de verzilverde generatie moet stappen zetten om niet alles af te wentelen op de 
jongeren. De grote pensioenlast, de grote gezondheidszorg, maar ook het opkuisen van het milieu en 
dergelijke. Op dit moment is er heel veel positiviteit en constructiviteit om dit te doen, ook met heel veel ernst.  
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Maar af en toe moet er ook een geluid komen van waardering en moeten ook de ouderen iets bijdragen. Dit 
moet echt gebeuren. 
 
 
Vindt u dat jongeren nu niet genoeg waardering krijgen? 
 
We moeten geen twee dingen door elkaar halen. Het waarderen van jongeren op sociaal-economisch vlak 
hangt een beetje in een sfeer van normaliteit. Je moet werken en je weet waarom je het doet en het is 
allemaal vrij normaal. Maar waardering van jongeren naar imago toe, naar beeldvorming, hier denk ik dat er 
iets ernstig mis is op dit moment. En dat we hier toch iets aan moeten veranderen. Maar ook hier moeten we 
steeds het onderscheid maken tussen de actieve bevolking waar ook een flink pak jongeren bijzitten en de 
min 18-jarigen, de tieners. Het beeld of de waardering is helemaal anders voor die tieners dan voor iemand 
die eigenlijk al volwassen is en zich in het systeem heeft ingeschakeld.  
 
 
U zegt dat er iets serieus is met het beeld over de jongeren of de waardering die ze krijgen. Dan 
bedoelt u de min 18-jarigen.  
 
Absoluut. 
 
 
Dus het beeld over jongeren die al in het arbeidssysteem zitten, de status van de jongvolwassenen is 
wel goed? 
 
Je kan dit ook merken in de retoriek van de media. Als het over min 18-jarigen gaat is het vaak met een 
negatieve connotatie. Hangjongeren, probleemjongeren, schermklevers, nestklevers, ze blijven te lang thuis 
wonen, … Maar dit is helemaal weg van zodra de jonge mensen gaan samenwonen, op de arbeidsmarkt 
komen, hun leven oppikken, dan kunnen ze op krediet rekenen. Maar ik vind dat er weinig begrip is voor de 
jongerencultuur. 
 
 
Zijn het dan vooral de ouderen die dit vinden? 
 
Ik denk niet dat het noodzakelijk de senioren zijn die deze beeldvorming bepalen. Ook zij komen trouwens 
vaker als een probleem in beeld dan als een dynamische groep. Afgelopen jaar hebben we vrij vaak gewerkt 
met een trendwatcher die ons een speciale kijk heeft gegeven op de verschillende generaties die momenteel 
leven. Ook daar merk je , toch zeker bij de jonge senioren dat er toch een zekere negatieve beeldvorming is 
van ze stoppen met werken en ze gaan nu aan de kant staan, trekken hun pensioen en gaan bijvoorbeeld 
leven in Spanje. Terwijl hun kinderen hier heel de dag moeten werken in hun eentje, amper tijd hebben om 
hun kinderen op te voeden en kunnen niet meer rekenen op hun ouders om hun kinderen op te vangen. Of in 
de media, in feuilletons. Je hebt zo vaak stereotypen, onze beeldvorming werkt met stereotypen en die doen 
niet altijd recht aan de realiteit.  
 
 
Hoe denkt u dat die beeldvorming op jongeren is ontstaan, bij de min 18-jarigen? Zit er een kern van 
waarheid in? 
 
Ik denk dat de beeldvorming bij de beide groepen vaak gekleurd is. Binnen beide groep, jongeren en ouderen, 
wordt gefocust op het negatieve. De kracht en de energie die ze hebben kunnen ze soms niet kanaliseren. En 
dit wordt hen ten kwade geduid. Maar het opgroeien is net een proces, een zoeken. Dit was vroeger zo en is 
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nu nog zo. Maar tegenwoordig wordt er door de media gefocust op dat negatieve segment van de jongeren en 
komt het positieve te weinig in beeld. Maatschappelijk gezien weegt het dan ook minder zwaar. Als men een 
oordeel moet vormen over jongeren gaat men al gauw denken aan hangjongeren, al de negatieve kanten. 
Maar men vergeet dat door het feit dat ze zich op het sociale terrein begeven ze ook goede dingen doen. Kijk 
maar naar de groei van de jeugdbewegingen, naar  inzet die ze daar doen. Er zijn heel veel positieve dingen 
die te weinig de media halen en te weinig onder de aandacht gebracht worden. Het gaat dan nu over de min 
18-jarigen. Als we het hebben over de jongeren die zich al op de arbeidsmarkt begeven, dan tel je mee en 
mag je ook je zeg doen. Maar die hele groep tieners wordt veel te weinig beluisterd op een positieve manier. 
Men gaat er ook van uit dat het systeem dat de volwassenen bedacht hebben, het naar school gaan, dit kan je 
eigenlijk ook zien als een arbeid. Ze worden gevormd, klaargemaakt om de stap te zetten naar de 
arbeidsmarkt, dus voor jongeren is het ook ‘arbeiden’ om naar school te gaan. Dit wordt bijna nooit gezegd. 
Dat ze zware werkdagen hebben van acht tot vier, voor velen onder ons zou het een zware opgaven zijn als 
we onder dit systeem moeten werken. Dit wordt dus ook te weinig in beeld gebracht. Men gaat uit van de 
vanzelfsprekendheid van het systeem. Bij de ouderen is er ook een heel vitale groep die bewust de overstap 
maakt naar het inactieve leven, waar wij soms denken dat het nog te vroeg is om er al uit te stappen en al de 
kennis die je hebt te laten verloren gaan. Beleidsmatig moeten er ook kansen geboden worden voor mensen 
die nog kunnen en willen verder werken, zodat die jonge senioren langer actief blijven om de draaglast van 
die sandwichgeneratie te verlichten. Alles wordt nu gefocust op die mensen die moeten investeren in hun 
huis, in hun gezin, in hun carrière, soms in de zorg voor de ouders, en voor die generatie wordt het dus soms 
heel zwaar. En hier vindt men dus ook een reden voor de ontgroening. Als men zo onder druk staat om 
maximaal te presteren dan neemt men niet alle kansen om de kinderwens die men heeft te vervullen. Die 
sandwichgeneratie die zo belangrijk is moet eigenlijk ademruimte, zuurstof krijgen. Onze slogan is dan ook 
‘zuurstof voor gezinnen’ voor de gezinnen die de lasten hebben van de zorg voor de komende generatie en 
ook al de lasten moet betalen van de generatie die voor hen ging.  
 
 
Een laatste vraag rond positie en status van jongeren. Vindt u dat de status van jongeren teveel 
afhangt van prestaties die ze al geleverd hebben op de arbeidsmarkt in plaats van het meer in het 
algemeen te zien? Dat jongeren dus pas echt iets betekenen vanaf ze op de arbeidsmarkt komen? 
 
Wat we zeggen komt neer op het volgende: de arbeidsmarkt is teveel de norm van wat ons beeld is van 
mensen. En dit geldt zowel voor de jongeren als voor de ouderen. De connotatie is trouwens helemaal anders 
als je zegt jongeren, dan denken ze meteen aan de probleemgevallen. Als je zegt jonge mensen, dan denkt 
men aan mensen die werken en vanalles doen en dan wordt het meteen positief. Terwijl wij toch een breder 
verhaal proberen te brengen waarbij die arbeidsmarkt maar één segment is. Er zijn veel andere dingen, 
andere maatschappelijke noden, waar ook menselijk kapitaal voor nodig is. En die moeten meer in het verhaal 
kunnen komen. 
 
In de positionering van jongeren valt het ons ook op dat de commercie dat men daar de jongeren bestookt 
met vanalles. Daar heeft men ze ontdekt. In de media en de reclame worden de jongeren voor vol aanzien, ze 
zijn de toekomst voor vele producenten. Dit blijkt ook uit het onderzoek van de trendwatcher, als je als 
producent jezelf kan kenbaar maken bij de jongeren dan blijven ze vrij trouw aan je product. Op dit terrein 
worden ze dus toch voor vol aanzien en dit staat in schril contrast met alles wat ze doen in de samenleving. 
Commercieel zijn jongeren dus een interessante groep, maar dit contrasteert met de erkenning die ze krijgen 
op andere terreinen.  
 
 
Is het ook niet zo dat de groep senioren commercieel veel interessanter wordt dan vroeger?  
 
ze hebben tijd en geld om te spenderen. 
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Dus die zijn ook ‘ontdekt’.  
 
De medioren dan vooral. Vanaf je aan de generatie zit die de oorlog nog heeft meegemaakt of daar vlak na, 
heb je dit grote spendeergedrag niet zo. Maar de generatie die hierna komt wordt ook wel eens de ‘ski-
generatie’ genoemd, ‘spending your kids inheritance’. Dit is toch ook een groep die als consument zeer 
interessant gevonden wordt. Alsook de jongeren. Want  jongeren bepalen voor 80% de gezinsaankopen, van 
kledij tot de jaarlijkse vakantie. Jongeren sturen in grote mate het consumptiegedrag van het Belgische gezin.  
 
Hier worden ze dus wel gehoord en erkend. 
 
 
De ‘ski-generatie’, is dit niet een heel negatieve benaming? 
 
Dit is een negatieve benaming, ja. Wij hebben die term niet uitgevonden hoor.  
 
 
Waarom is er voor deze benaming gekozen? Ze hadden toch evengoed een andere benaming kunnen 
kiezen? 
 
Ik denk dat de trendwatcher vaststelt dat vroeger jonge gezinnen, door het feit dat hun ouders niet zo lang 
leefden, al konden rekenen op die erfenis op het moment ze het meeste nodig hebben, als ze een huis gingen 
bouwen en dergelijke. Maar door het feit dat men langer leeft wordt het moment waarop men een erfenis doet 
altijd maar uitgesteld, en is het bijna evident dat de groep om in hun onderhoud te voorzien een deeltje van 
die erfenis voor zichzelf behouden. Want met hun pensioen komen ze er uiteraard niet meer. Dus die erfenis 
wordt altijd maar uitgesteld en de extremen zijn dan de mensen die heel de erfenis zelf opeten en die krijgen 
dan dit label. Maar in die generatie zitten ook heel wat mensen die hun kinderen helpen door allerlei 
schenkingen, maar de erfenis wordt altijd maar uitgesteld. Jonge mensen hebben meestal al met andere 
middelen, met leningen en dergelijke zich een huis moeten verwerven. Dit is uiteraard duurder en doet de 
kostprijs stijgen van een eigen woning, waar men vroeger met de erfenis van een familielid zich kon vestigen 
en niet gebonden was aan 30 of 40 jaar afbetalen. Maar het idee geven dat heel die generatie heel de erfenis 
er zelf doorjaagt is een beetje te extreem.  
 
Het duurt ook maar een jaar of vijf dat men echt dit gedrag vertoont. De eerste jaren na de pensionering gaat 
men er volop van profiteren, maar na een jaar of vijf gaat men toch minder reizen en minder belang hechten 
aan nieuwe zetels in de woonkamer of aan nog een nieuwe auto. Dan worden ze toch voorzichtiger, want wat 
er nog binnenkomt aan inkomsten valt lager uit en men gaat zijn aankoopgedrag hier toch ook aan 
aanpassen. En men begint dan toch te denken dat ook hun kinderen misschien hun hulp nodig hebben. Dus 
eerst heel extreem en dan valt men toch weer in het patroon van de generatie daarvoor die zich bij wijze van 
spreken het eten uit de mond spaarde om de kinderen meer te geven dan ze zelf hadden. 
 
 
Denkt u dat de jongeren achter die term ‘ski-generatie’ staan, dat ze ook vinden dat hun ouders hun 
erfenis opsouperen, of vinden ze het normaal dat hun ouders het er van nemen en gunnen ze het hen? 
 
Ik denk niet dat er afgunst is, tenzij het extreme vormen aanneemt. Maar ik denk dat jongeren ook wel de 
inspanning waarderen die ouders gedaan hebben om ze op te voeden en dat ze het hen ook wel gunnen. Ook 
hier speelt de solidariteit. Ze zeggen je hebt er voor gewerkt, en dat ze het dus nu wat rustiger aan mogen 
doen en die enkele jaren te profiteren. 
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Wat ook specifiek is voor de tijd waarin we leven is dat jongeren voor het eerst een goede band hebben met 
hun ouders en met hun grootouders. Een goede communicatie, een open dialoog. Dus in feite zijn de 
jongeren vrij positief ingesteld en gunnen ze het hun ouders van harte. En ze vinden het niet meer dan 
normaal dat ze zelf hun leven gaan moeten maken. weinig jongeren rekenen op de erfenis. Maar we merken 
wel dat jonge mensen die aan het begin van hun zelfstandige leven staan een totaal fout beeld hebben van de 
kosten waarmee ze te maken gaan hebben. Want hier wordt binnen families eigenlijk ook weinig aandacht 
aan besteed. Er gaat weinig aandacht naar financiële educatie, men heeft geen idee wat een huis kost, hoe 
lang ze moeten afbetalen, wat de valkuilen van consumptiegedrag kunnen zijn. Terwijl men onder het dak van 
de ouders leeft waar men vaak gaat compenseren, ik heb te weinig tijd voor u maar ik geef je alles wat je 
nodig hebt, zo krijgen de jongeren een consumptiegedrag mee dat gebaseerd is op het inkomen van hun 
ouders die vaak tweeverdieners zijn. Maar als ze dan op zichzelf gaan wonen is het vaak toch wel even 
slikken.  
 
 
Het ABVV heeft ook een kleine studie hier rond gedaan en ze vroegen aan jongeren wat ze dachten dat 
ze later zouden verdienen. En hieruit bleek dat dit gigantisch werd overschat. De verassing waarvoor 
jongeren komen te staan op de arbeidsmarkt. 
 
En ook de verassing voor laaggeschoolden dat je er één bent in een dozijn. Dat men je geeft kans geeft is 
voor velen een hard ontwaken. Misschien is het ons onderwijssysteem of omdat we onze kinderen allemaal zo 
graag zien en ze het gevoel geven dat ze bijzonder zijn, maar als men dan ongewapend op die arbeidsmarkt 
komt, niet meteen een huis vindt of een appartement om te huren, of als je merkt dat je het amper kan betalen 
of niets meer overhoudt om uit te gaan of om kleren te kopen, dat van zodra er geherstructureerd wordt in een 
bedrijf het eerst de jongeren zijn die mogen gaan, dat ze opnieuw langer werkloos blijven, dat zijn allemaal 
harde feiten voor de mensen die nu leven. Maar het zijn ook zaken die snel kunnen veranderen en die zullen 
veranderen. Want de demografie is wat ze is en de krapte op de arbeidsmarkt zal blijven bestaan.  
 
We moeten wel opletten dat we niet teveel meegaan in het negativisme. Want er zijn heel veel jongeren die 
vandaag de dag worstelen met het negatieve zelfbeeld dat ze hebben. Heel wat jongeren zien hun situatie 
niet meer zitten en het aantal zelfmoorden in België is dan ook ontzettend hoog. Vanuit de gezinsbond 
hebben we dus ook de taak om de jongeren en de ouders van jongeren positieve signalen te geven. Ook als 
we het hebben over financieel beheer. Het is ook een taak van de gezinsbond om de jonge consument te 
wapenen tegen reclame, tegen al de mogelijke verlokkingen die er zijn. Het negatieve zelfbeeld van heel veel 
jongeren moeten ons ook alert houden. We moeten natuurlijk niet gaan doemdenken, er zijn heel veel 
positieve krachten, maar die botsen dan vaak op allerlei maatschappelijke drempels. Onze grootste 
bekommernis moet zijn om jongeren te wapenen tegen de adolescentenwereld, tegen de volwassenenwereld. 
We moeten ze sterk genoeg maken met de kennis die wij opgedaan hebben en die onze ouders opgedaan 
hebben. Dit is ook juist een troef, dat zoveel generaties ervaringen kunnen uitwisselen, dat jongeren niet 
alleen van hun ouders moeten leren met wie ze vaak botsen maar dat ze ook in contact kunnen leven met hun 
grootouders of zelfs overgrootouders. En dit begeleidt hen nog sterker. Als de (over-)grootouders bepaalde 
dingen hebben meegemaakt zal men al gauw de huidige situatie relativeren. Jongeren die zich gedragen 
weten door al die generaties die staan een stuk sterker in de samenleving. De tendens van vandaag van het 
individualisme, jongeren zijn meer op zichzelf teruggeworpen in veel gevallen, ze moeten zelf hun plan 
trekken. Men gaat er van uit dat het goed is voor hun ontwikkeling, de zelfstandigheid is zeker een pluspunt, 
maar heel veel jongeren worstelen hier wel mee. Ze voelen zich nog niet sterk genoeg om al die keuzes te 
maken die ze tegenwoordig moeten maken. Het is de rol van alle generaties om een taak op zich te nemen, 
en ook daar moeten we de ouderen responsabiliseren. Ook zij hebben een taak. Als de kleinkinderen nog 
jong zijn nemen ze dikwijls wel een taak daarin op in de opvoeding, maar ook als de kleinkinderen wat groter 
zijn zouden we ze hier meer moeten bij betrekken. 
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Hebben we het hier nu over jongeren min 18, of ook over jongeren die al op de arbeidsmarkt zich 
begeven, de jonge gezinnen? 
 
Min 18 uiteraard, maar ook jongeren in de schakeljaren als men de overstap naar de arbeidsmarkt maakt, als 
men nog aan het zoeken is en zijn positie nog niet gevonden heeft. Dit zijn cruciale jaren. En ofwel krijg je een 
goede stimulans en wordt je aangemoedigd om je weg verder te zetten, maar als je hier botst geraken ze 
soms wel eens ontmoedigd. Dus de schakeljaren tussen 18 en 25, als men  zijn plaats nog niet echt 
gevonden heeft in de wereld.  
 
We hebben het onlangs nog gehad over de rol van het onderwijs hierin. Het onderwijs wordt nog steeds 
gezien als een instrument om mensen zo goed mogelijk op te leiden voor de arbeidsmarkt. Maar er is toch 
een tendens, en die zou best nog wat sterker mogen worden, om ook te kijken of alle kwaliteiten van kinderen 
en jongeren wel genoeg aan bod komen. Het onderwijs is te vaak kennisgericht, terwijl andere kwaliteiten dan 
niet genoeg aan bod kunnen komen. Er is nog altijd een te grote groep van mensen die uitstromen zonder een 
diploma, of die wel dit diploma behalen maar geen idee hebben wat ze er mee gaan doen. In tijden van 
ontgroening kan een maatschappij zich dit ook niet permitteren. Er mogen best ook zachtere vaardigheden 
gewaardeerd worden, bijvoorbeeld denkend aan al de grote behoeften die er gaan zijn in de zorg. Waarom 
wordt dit nog steeds beschouwd als een soort randfenomeen, om als verzorgende door het leven te gaan of 
om een zorgtaak op je te nemen buiten het betaalde circuit? Ze worden behandeld als tweede keus, die niet 
worden gewaardeerd en zelfs gesanctioneerd. Dit is toch iets wat we moeten loslaten. Niet alle jongeren 
passen in het systeem van het hele actieve leven op de arbeidsmarkt, en ook zij moeten een keuze kunnen 
hebben zoals de generatie voor ons ze volop heeft gehad. Kies je voor thuis te blijven, om te gaan werken, 
ook veel meer de keuzes voor technische beroepen of verzorgende beroepen. Terwijl je nu toch echt je 
humaniora moet uitdoen en moet proberen om universitair te worden. In de informatica bijvoorbeeld zijn veel 
jobs nodig, maar niet elke jongere zal kunnen opgeleid worden tot informaticus. Ook de andere zaken hebben 
we nodig, we zullen altijd mensen nodig hebben die kinderen opvoeden en die senioren verzorgen. En dit 
komt nu te weinig aan bod.  
 
 
Ik hoor uit jullie verhaal dat jullie een grote druk ervaren op de jongeren. Denkt u dat deze druk het 
grootst is op de jongeren min 18 jaar of op de jong volwassenen, jonge gezinnen? Of zien jullie hier 
geen verschil? 
 
Ik denk dat het op dit moment nog niet extreem genoeg is. We staan nog maar aan het begin van ‘de 
vergrijzing’. We weten dat dit voortschrijdend zal zijn, je kan die generatie er niet bij uitvinden dus we weten 
dat het zal komen. Maar om door te sijpelen in de mentaliteit van bijvoorbeeld de min 18-jarigen, die 
bijvoorbeeld schrik zullen krijgen voor de grote grijze wolk die boven hun hoofd hangt, daar zijn we nog niet. 
Dus eigenlijk hebben we ook nog tijd om het zover niet te laten komen. Zodat het niet zo een grote bedreiging 
zal vormen voor die mensen. Op dit moment zijn de mensen constructief en ze beleven volop hun jonge 
dagen en dat is heel goed. Laten we dus proberen er voor te zorgen dat dit zo blijft en dat we de dreiging die 
nu toch van de vergrijzing uitgaat wat kunnen counteren met een positiever verhaal en met kansen. 
 
Ik denk dat het in dit verband ook belangrijk is die sandwichgeneratie te ondersteunen op alle mogelijke 
terreinen. De jonge gezinnen die hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt die moeten de volle kansen 
krijgen op die arbeidsmarkt. Men wil ze wel, maar men vraagt elke keer ervaring. Hoe kunnen ze nu in 
godsnaam ervaring aanbieden als ze nergens de kansen krijgen om die ervaring op te doen? Het is ook juist 
op dit moment dat ze zich engageren, dat ze relaties aangaan en dat ze kiezen voor kinderen. Dus het is 
zeker belangrijk dat ook die groep, die sandwichgeneratie dus de jonge gezinnen, maximale ondersteuning 
krijgen. Hetzij financieel via de kinderbijslag maar dat ze ook ondersteund worden in die combinatie gezin en 
arbeid. Dat ze kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt maar dat ze voldoende ruimte houden om ook alle 
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andere engagementen op te nemen. En dit is de rode draad in ons nieuw beleidsproject: zuurstof aan 
gezinnen op elk moment. En die sandwichgeneratie hapt nu soms naar adem. Daar zit men in een stressvol 
leven van ’s morgens tot ’s avonds en moet men zoveel taken vervullen. En daarom kiest men nu dikwijls voor 
kleine gezinnen, omdat men het materieel, financieel of organisatorisch niet aankan. Dus hier begint de 
problematiek van de ontgroening. Die groep moet dus zeker ondersteund worden en ook hier kan die oudere 
groep, de zilveren generatie, ingeschakeld worden als steun. Eén van onze punten was hier het voorstel om 
grootouders die nog actief zijn op de arbeidsmarkt ook de kans te geven om verlof te nemen voor hun 
kleinkinderen, om die druk op de sandwichgeneratie weg te nemen en daar voldoende energie te laten om 
hun taken te kunnen opnemen. 
 
 
Ik heb die sandwichgeneratie altijd gesitueerd in de leeftijd tussen de 40 en 50 jaar. Maar u situeert die 
veel vroeger. 
 
Ik heb dit ook altijd gesitueerd rond de 40 jaar, tussen de ouder wordende ouders en de opgroeiende 
kinderen.  
 
Maar ik denk dat het zich verlegt. Als we zien waar nu jonge mensen mee bezig zijn, de jonge gezinnen, die 
hebben meer dan vroeger de generaties boven hen, niet alleen de ouders maar ook de grootouders die nog 
leven. En dan zijn zij het die ook daar bepaalde taken op zich gaan nemen. Terwijl ze zelf eigenlijk graag 
beroep zouden doen op ondersteuning van die grootouders zien we toch dat ze daar onder druk staan en heel 
veel uitdagingen moeten aangaan. Ik denk dat het een tendens is dat die sandwichgeneratie verjongt. Door 
het feit dat niet alleen hun ouders nog leven maar ook hun grootouders. En hun ouders zijn dikwijls niet meer 
in staat om voor hun eigen ouders te zorgen en dus komt het neer op die jongere generatie. Het is een 
geleidelijke verschuiving. 
 
 
U zegt dat de jonge gezinnen meer ondersteuning wensen van hun grootouders, maar dat die er niet 
komt. Vindt u dat grootouders niet genoeg worden ingeschakeld, geen voldoende belangrijke rol 
krijgen in de samenleving hieromtrent? 
 
Ik denk dat jonge gezinnen door onze huisvestingskeuzes gebaseerd op de plaats waar je werkt en  dergelijke 
meer verwijderd zijn van hun grootouders, de afstand is veel groter. Dus is het praktisch ook moeilijker 
geworden om intergenerationeel te werken, om beroep te doen op die ouders en grootouders. Waar het kan 
gebeurt dit zeker, maar niet meer fulltime. Waar tientallen jaren geleden grootouders nog een heel belangrijk 
aandeel hadden in het opvangen van kinderen, nemen ze dit engagement nu veel minder op of zeker niet 
meer permanent. Het is een tendens die we vaststellen en een reden is dat ze langer actief blijven op de 
arbeidsmarkt. Aan de grootouders moet dus de kans gegeven worden dat ze voor de kleinkinderen kunnen 
zorgen als ze dit wensen. Vroeger was het een evidentie dat je op je ouders kon rekenen. Nu zijn deze ook 
volop in het economisch proces aan het meedraaien om die hele solidariteit gaande te houden. Maar vanuit 
de gezinsbond moedigen we mensen die langer willen werken zeker aan om langer actief te blijven, laten we 
hier duidelijk over zijn. Men heeft van die formules van ‘senior advisor’, dit zijn allemaal dingen die meer 
moeten gepromoot worden. Heel wat senioren voelen zich ook onrecht aangedaan omdat ze ineens met hun 
leeftijd geconfronteerd worden. Ze worden er op aangesproken dat ze plaats moeten ruimen, maar met hen 
verdwijnt ook een kapitaal van kennis. We moeten naar een flexibel systeem zonder dat het een dwang wordt 
voor mensen om langer te werken, maar zij die het wensen zouden wel in een flexibel systeem, parttime 
bijvoorbeeld, de kans moeten krijgen om langer actief te blijven op de arbeidsmarkt en ook daar sociale 
bijdragen te innen en de pensioenlast te herverdelen binnen de generatie ouderen. Want je hebt ouderen van 
zestig jaar tot honderd jaar. Dus intragenerationeel moet er ook solidariteit zijn. Maar geleidelijk aan, niet 
zeggen je hebt nu al veertig jaar gewerkt doe er nu maar vijftien bij. Maar ik denk dat er heel veel mensen 
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echt moeten wennen aan het idee om op pensioen te zijn. Ze gaan van enthousiaste werknemers, natuurlijk 
niet in andere sectoren en die ineens een andere invulling moeten geven aan hun leven en daar wel wat 
moeite mee hebben. Gelukkig is er dan het vrijwilligerswerk waar ze zeer welkom zijn. We geloven in een 
geleidelijk aan kansen te bieden om ook op latere leeftijd nog mee te tellen en te blijven werken in de 
samenleving. 
 
Concreet hebben we het voorstel uitgewerkt om de inkomensgrenzen die er zijn bij het pensioen om die op te 
trekken. In tijden van grote werkloosheid was het logisch dat dit niet kon, omdat de oudere mensen dan de 
plaatsen van jongeren bezet houden. Maar in tijden van arbeidskrapte, en die is er en zal nog versterken kan 
je het eigenlijk niet permitteren om een kleine groep zo te overvragen en een andere groep verplicht aan de 
kant te zetten. Ook bijvoorbeeld mensen die op overlevingspensioen zijn die mogen niets bijverdienen of toch 
amper of ze verliezen dit inkomen. De velen die op brugpensioen zijn, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die de 
intragenerationele solidariteit wat in de weg staat. Het is absurd om te denken dat het alleen maar gedragen 
kan worden door die kleine groep beroepsactieve mensen. Als je trouwens de arbeidsparticipatie bekijkt dan 
zie je al vanaf de leeftijd van 45 jaar dat het begint te dalen en dat komt in vele gevallen omdat de mensen 
opgebrand zijn. Hier moet verandering in komen. We moeten de mensen op een niet zo intensieve manier 
bevragen voor de leeftijd van 45, zodat men het langer volhoudt en dat men zijn energie wat kan spreiden 
over de zoveel taken die men heeft.  
 
 
We moeten dus komen tot een emancipatie van ouderen die een belangrijkere rol kunnen opnemen en 
dit kan onder andere door een flexibeler loopbaan.  
 
Ik denk dat het heel belangrijk is om bij de start van de loopbaan voldoende ademruimte te geven aan de 
gezinnen om zich te ontplooien en te investeren in de kinderen en hun kinderwens te realiseren en ze zo ook 
kansen te geven om op een rustiger manier eventueel een langere loopbaan uit te tekenen, dus langer aan de 
slag te blijven.  
 
 
Iemand had hier een argument tegen in te brengen die zei dat het nu gemakkelijk is om als jongere nu 
te zeggen dat ze nu bijvoorbeeld twee tot drie jaar stoppen met werken en dat ze het dan later wel 
inhalen door langer te  werken. Maar het is gemakkelijk om nu beloftes te doen, maar moeilijk om ze 
later ook echt in te lossen.  
 
Dit bewijst dat het geen sluitende oplossing is die flexibele loopbaan, toch niet zoals ze nu zo vaak wordt 
ingevuld met tijdskredieten en dergelijke. Want je weet inderdaad niet hoe je loopbaan zal evolueren. Je kan 
dit niet voorspellen. Je weet niet of je bedrijf waar je nu voor werkt na dertig jaar plotseling zal herstructureren 
en dan sta je daar met je bereidheid om door te gaan tot je 70ste. Wij hebben het hier over iets helemaal 
anders. Het gaat over de pure bereidheid om de mensen meer tijd te geven, ook een ouderschaps- of 
zorgverlof beter te vergoeden zodanig dat men dit kan inbouwen er van uitgaande dat dit mensen meer 
energie geeft om effectief langer door te gaan. We zeggen ook dat je bovenop je pensioen moet kunnen 
bijverdienen maar ook met hier nog een grens. Zodat je niet en een vol pensioen en een voltijds inkomen hebt 
maar toch een beetje. Zo kan je als senior binnen de groep ouderen ook nog bijdragen aan de sociale 
zekerheid. Maar dit zijn allemaal mogelijkheden die als de puzzel volledig is effectief keuze genoeg geven. 
Maar zodra men probeert alle oplossingen in één systeem te gieten, zo van nu moeten we met zijn allen gaan 
tijdsparen, dan kloppen er teveel zaken niet aan het verhaal. Men heeft het trouwens over tijdsparen, maar ze 
bedoelen echt puur een spaarpotje aanleggen om dan de tijd die je neemt beter te kunnen vergoeden als je 
die tijd nodig hebt. Dit is het omgekeerde van wat we nu nodig hebben. Want wat gaan mensen doen, zoveel 
mogelijk mensen om het potje aan te leggen en dit zien als een extra op het pensioen. Maar dan is die 
eeuwige tijdsnood nog niet opgelost.  
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Met de gezinsbond gaan we ook zeker niet mee in het verhaal geef de gezinnen als ze jong zijn wat tijd die ze 
later zullen inhalen. Tijd geven voor het gezin is ook maatschappelijke arbeid, het is dus ook arbeidstijd. Het is 
voor ons een heel verschil als men tijd opneemt om een zorgtaak op te nemen, maatschappelijk waardevol, of 
men neemt verlof om een wereldreis te maken. We hebben niets tegen wereldreizen, dus zeker alle kansen 
voor de mensen die ervoor kiezen, maar maatschappelijk vinden wij dat de arbeid die men doet binnen het 
gezin of het zorgen meer mag gehonoreerd worden en moet gehonoreerd, erkend en ondersteund worden en 
dat het niet mag afgerekend worden aan het einde van de loopbaan. Als je een tijdje zorgarbeid hebt 
opgenomen, dat je dan als enige categorie langer moet werken, dit kan niet. Geef ruimte en tijd op de 
momenten dat de gezinnen het nodig hebben, zodanig dat ze al die taken of maatschappelijke taak kunnen 
opnemen, bijvoorbeeld in het kader van de ontgroening investeren in kinderen. Dit moet ondersteund worden 
en erkend als waardevolle arbeid. En geeft aan het eind van hun loopbaan de kans om langer te werken als 
ze dit willen. Maar geen afrekening op het einde. Mensen die twee jaar zorgverlof opnemen nadien verplichten 
om langer te werken, daar gaan we niet in mee.  
 
 
Jullie staan voor een ruimere definitie van arbeid.  
 
Absoluut. 
 
 
Arbeid wordt nu te eng gedefinieerd als betaalde arbeid. 
 
In ons project stellen we zelfs voor om de herberekening te doen. Nu wordt de welvaart van een land gemeten 
aan het BNP van een land , dus alles wat economisch waardevolle arbeid is. We willen een ruimere kijk. We 
willen een welvaartsmeting waar ook al de andere soorten arbeid die nu nog in het grijze circuit zitten, erkend 
en ondersteund worden. Het zegt meer over de samenleving hoe je met elkaar omgaat, hoe je zorg draagt 
voor elkaar als je niet alleen de economische optelsom maakt.  
 
 
Als je dit doet en daarbij arbeid ruimer definieert dan is de grotere rol van ouderen ook al een stukje 
mee ingevuld. Bijvoorbeeld kinderopvang en vrijwilligerswerk krijgt dan een andere connotatie. 
 
We moeten dit uiteraard ook vertalen in concrete voorstellen. Wat je nu hebt als je bijvoorbeeld een jaar niet 
meer uit werken gaat om zelf voor je kleine kinderen te zorgen dat je niet voldoend pensioen opbouwt. Dus 
later wordt je hier voor gestraft. Gezinsarbeid wordt dus niet gewaardeerd. Hetzelfde met zorgverlof. Dit zijn 
allemaal zaken die toch moeten veranderen vooral omdat de generatie of die mensen die zorg hebben 
opgenomen en hun eigen carrière verwaarlozen om dat te doen dat die later in armoede belanden. Belgen zijn 
geen tweeverdieners, we zijn anderhalf verdieners. Er is één fulltime en één parttime. Het is meestal de vrouw 
die parttime gaat werken. Het is een beslissing die ze met twee nemen, maar als er dan problemen komen is 
het vaak degene die voor een deeltijdse carrière gekozen heeft die met lege handen achter blijft. Je kan daar 
een klein stukje in tegemoet komen door te zeggen dat je dit laat meetellen in pensioenopbouw, tot 
bijvoorbeeld een maximum van drie jaar per kind. Want als een kind naar school gaat moet je hier ook niet 
meer voor thuis blijven. Maar doe er toch iets mee, zodanig dat de mensen er niet meer voor gestraft worden, 
echt materieel voor gestraft worden als ze een tijdlang niet uit werken gaan. Zo beknot men de jonge 
generatie in zijn keuzevrijheid en dit is iets waar veel te weinig aandacht naar toe gaat. Het andere extreem is 
het huwelijkscoëfficiënt. Dit wordt meer en meer gezien als een werkloosheidsval  voor thuisblijvende ouders. 
Het is vaak interessanter om thuis te blijven voor iemand dan om terug aan het werk te gaan als men het 
belastingsvoordeel kan spreiden tussen de werkende en de thuisblijvende partner. We pleiten hier eerder voor 
een gezinscoëfficiënt. Zit je in die situatie omdat je moet zorgen voor iemand, eigen kinderen of 
zorgbehoevende ouders of familielid, dat moet je ook in rekening brengen. Als de zin er is om terug aan het 
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werk te gaan mag die drempel zeker verdwijnen. We pleiten natuurlijk niet voor één ouder die zeker moet 
thuis blijven om te zorgen voor de kinderen of dat we kinderopvang uit den boze vinden, zeker niet. Maar we 
willen wel pleiten voor de keuzevrijheid. We vrezen dat door de druk van de arbeidsmarkt, en die is er en we 
hebben die ook nodig om welzijn en welvaar te creëren, maar door de druk gaat te weinig aandacht naar de 
andere vragen.  
 
En dit brengt ons dan bij het probleem van de ontgroening als we het hebben over de druk van de 
arbeidsmarkt. Heel wat jonge gezinnen voelen zich verplicht om mee te draaien en komen er niet toe om hun 
eigen kinderwens te vervullen. Ik denk dat de gezinnen momenteel een kinderwens hebben van drie, maar we 
blijven steken aan 2,1. Dus hier is nog een lange weg te gaan. Als je die gezinnen materieel en financieel in 
hun keuze ondersteund, dan kan je hen ademruimte geven. Door een nataliteitspolitiek te voeren kan je de 
ontgroening tegengaan. Je zal ons niet horen zeggen we geven ze een premie en dan komen er automatisch 
meer kinderen. Het is veel complexer dan dit. Je moet het ondersteunen en faciliteren, door een waaier van 
maatregelen mogelijk te maken, bijvoorbeeld via financiële meer kinderen mogelijk te maken, de kinderbijslag, 
en door de dagdagelijkse puzzel mogelijk te maken en de keuze te geven aan de gezinnen om te arbeiden en 
voor hun gezin te zorgen op een rustige manier. Het een echte keuze laten zijn om kinderen op de wereld te 
zetten en zo die ontgroening te bestrijden.  
 
Een flexibele loopbaan heeft ook voor de jongeren belang. Je ziet nu dat ze zich maatschappelijk enorm 
engageren , er zijn nog nooit zoveel vrijwilligers geweest in organisaties als Artsen zonder Grenzen, 11.11.11 
en dergelijke. Dat zijn echt jonge mensen. Het succes van de Kom op tegen Kanker en Music for Life, jonge 
mensen zijn enorm geëngageerd. Maar men weet dat dit engagement zal verdwijnen van zodra ze op de 
arbeidsmarkt komen omdat ze er dan geen tijd meer voor hebben. Het meer tijd voorzien is echt een sleutel 
tot een meer ontspannen leven voor meer generaties.  
 
We hebben het hier nu gehad over die solidariteit in de zorg, maar ik denk dat er ook op gebied van 
huisvesting nog meer kansen moeten geboden worden om solidair te zijn tussen de generaties. Dan hebben 
we het over kangoeroewonen en al die moderne formules om twee generaties onder één dak samen te 
brengen waar toch ieder zijn eigen huis heeft en het ook een keuze moet blijven uiteraard. Maar waar we toch 
ook wel kansen in zien om die solidariteit te laten spelen zodanig dat een oudere persoon die in een te groot 
huis woont zijn huis zodanig kan verbouwen dat de bovenverdieping, eventueel met een aparte ingang, door 
een jong gezin kan ingenomen worden. En zo kunnen ze dan voor elkaar zorgen. De oudere persoon kan dan 
een oogje in het zeil houden als babysit en de meer mobiele jongeren kunnen de boodschappen gaan doen 
voor de ouderen. Achter dergelijke woonvormen staan we voor 100% achter. Zonder dat het een verplichting 
wordt dat oudere mensen hun huis openstellen voor jongere generaties en omgekeerd. Als men hier voor 
kiest en dit wordt gefaciliteerd vanuit de overheid en dit ondersteund dan heeft de overheid hier een heel 
belangrijke rol in om dat mogelijk te maken en om dit nog verder uit te bouwen. Nu botst men nog vaak op 
administratieve verplichtingen, vergunningen die men niet krijgt en dergelijke meer. Het kan allemaal veel 
eenvoudiger gaan en ook hier het samenleven tussen de generaties te bevorderen.  
 
 
Dit zou mijn volgende vraag geweest zijn. Om verder te gaan op die solidariteit, hoe zien jullie 
intergenerationele solidariteit? 
 
Ik zie dit vooral als het meer evenwicht brengen in een maatschappij. We weten dat er een demografische 
tendens is en probeer om al die lusten en lasten die met die tendens meekomen telkens te verdelen. Er is een 
grote woningnood, er is een grote zorgnood, maar dit hoeft niet alleen tussen de generaties te gaan. We 
hechten ook heel veel belang aan intragenerationaliteit. Ook verschillende ouder wordende mensen kunnen 
zo een manier van zorgwonen aangaan. Die inter –en intragenerationaliteit speelt ook enorm op de 
arbeidsmarkt. Er moeten beginnen een generatie ook meer een mentaliteit komen van elkaar iets gunnen. Je 
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bent bijvoorbeeld met een team van mensen en één ervan neemt ouderschapsverlof. Dit mag niet op afgunst 
botsen. Men mag niet denken dat ze dan zelf overblijven met al het werk, want zo zal het 
solidariteitsmechanisme nooit ruimte krijgen. De mensen moeten dit mogelijk maken voor elkaar. Vaak zijn het 
gevoelens van afgunst die veranderingen tegen houden. Als het bijvoorbeeld gaat over zelfstandigen gaat 
men nogal op de rem staan voor verlofstelsels en dergelijke, vanuit de logica wij kunnen dit ook niet. Maar ga 
dan op zoek naar wat je zelf wel kan binnen uw eigen beroep. Hetzelfde heb je ook bij senioren, die 
intragenerationaliteit. In het generatiepact zat er één generatie niet mee aan tafel en dat waren de senioren. 
Het stond vorige week nog in de krant dat ze klagen dat okra klaagt dat ze niet bij de pensioenconferentie zijn. 
Maar hoe kan je spreken van solidariteit als er aan één generatie niet wordt gevraagd wat ze kunnen doen, 
waartoe engageren ze zich. Ik denk dat er heel veel senioren bereid zijn om mee te zoeken naar 
mogelijkheden, om bijvoorbeeld te zeggen dat ze een stuk van de hoogste pensioenen willen afstaan voor de 
laagste pensioenen. Ik denk dat die bereidheid er is. Ook ten aanzien van hun kinderen, ik denk dat heel veel 
senioren het onterecht vinden dat zij als generatie zo wegen op degene die na hun komen. Ik denk dat ze best 
bereid zijn om hier iets aan te doen. Maar ze mogen niet, ze kunnen niet. De dialoog wordt eigenlijk gevoed 
door de werkende beroepsactieven.  
 
We stellen ook vast dat de zorgtaken nog teveel terecht komen bij de vrouwen. Mannen tonen ook wel de 
bereidheid om die zorg op zich te nemen, maar ze voelen zich te weinig aangesproken en het dan uiteindelijk 
toch niet doen. In de thuiszorg zijn het vooral de dochters die voor de ouderen zorgen. Mannen worden nog te 
weinig aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Het is een beetje hetzelfde als de senioren die nog te 
weinig mogen meespreken over hun eigen pensioen. De mannen worden nog te weinig betrokken en het is 
dus een grote groep die we doorheen alle generaties nog meer zouden moeten responsabiliseren. Heel wat 
jonge gasten zijn actief in het verenigingsleven maar als ze in een klein gezin komen en er komt een kindje 
dan gaan ze zich van alle taken weinig aantrekken ook al kunnen ze die perfect uitvoeren en gaan ze toch die 
arbeidstaken voornemen. Ook het ouderschapsverlof wordt nog te weinig door mannen opgenomen. Het moet 
zeker beter vergoed worden om voor iedereen mogelijk te worden maar we stellen toch vast dat er daar bij die 
groep mannen en jonge mannen er nog serieuze reservisten zijn die wel de bereidheid hebben maar die er 
niet toe komen om in de samenleving mee die solidariteit op te nemen. Naar hun eigen kinderen, naar hun 
ouders, ze zijn de groep die we missen.  
 
Dit is een goed voorbeeld van een gebrek aan intragenerationaliteit. Vaak worden de mannen nog 
weggehoond als ze zeggen dat ze drie maanden voor hun baby gaan zorgen. Die mogen hun carrière dan op 
hun buik schrijven, krijgen nog altijd commentaren te horen en krijgen bijvoorbeeld als afscheidscadeau 
huishoudwanten. En zo houd je natuurlijk dingen in stand.  
 
 
Even over het generatiepact. U zegt dat de ouderen de enige groep zijn die hierin niet gehoord zijn, 
maar wat met de jongeren? 
 
De jongeren ook natuurlijk.  
 
We hebben met de gezinsbond het generatiepact getaxeerd en gekeken naar wat er nu inzit, want het was 
veelbelovend en generatieoverschrijdend. Er is een heel klein deeltje voor de jongeren, voor jonge gezinnen 
en dan gaat het over arbeidsloopbaanbegeleiding. Maar slechts heel vaag geformuleerd, met weinig concreet 
engagement, algemene principes. Het grootste gedeelte gaat echter over één generatie, de middenmoot en 
de oudere generatie. Hoe gaat men er mee om, welke mogelijkheden biedt men hen, uitgroeibanen en 
dergelijke meer. Hoe gaat men die druk en kostprijs die ze hebben verlagen. Maar zonder dat de ouderen zelf 
mee aan tafel zaten en ook vooral zonder dat de jongeren mee aan tafel zaten. Voor de jongeren werd er niet 
gekeken. De maatregelen die wij voorstellen van ouderschapsverlof, keuzevrijheid faciliteren op een moment 
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dat men tijd nodig heeft, daar is bijna niets over gezegd in dit generatiepact. We hebben dringend nood aan 
een nieuw generatiepact, waar iedereen rond de tafel zit en waar iedereen meewerkt aan de toekomst.  
 
 
We hebben het over solidariteit tussen generaties. Hoe denkt u dat jongeren staan tegenover die 
solidariteit? Blijven ze bereid om nog mee te stappen in het sociale zekerheidsysteem, om die 
mechanismen in stand te houden, om de zorg voor hun ouders of grootouders of zelfs 
overgrootouders op te nemen?  
 
Ik denk dat er een grote bereidheid is, maar die bereidheid moet ook gewaardeerd worden. Men mag het niet 
evident vinden dat jongeren die solidariteit zomaar op zich nemen. Men moet daar een maatschappelijk debat 
over aangaan om een duidelijk beeld te brengen over wat nu de last is en hoe kunnen we die het best 
verdelen. Zonder er van uit te gaan dat de jongere generatie dit wel op zich zal nemen en zonder te morren al 
deze dingen zal blijven betalen. Dit zou niet correct zijn. Het is beter om de discussie aan te gaan en jongeren 
van in het begin te informeren over waar ze staan in hun beroepsleven, hoe hun traject er mogelijk zal uitzien. 
We moeten met zijn allen samen zitten rond te tafel met alle generaties. Het is niet aan de ouderen om tegen 
de jongeren te zeggen dat het nu aan hun is om voor hen te zorgen en dat zij hun werk hebben gedaan. Dit is 
geen goede manier om die solidariteit blijvend vast te houden. We moeten die koesteren, stimuleren en alle 
kansen geven. Met inspraak van iedereen. We moeten tot een nieuw sociaal contract komen, nieuwe taken 
hertekenen, waar we nieuwe klemtonen leggen en heel die waaier van leeftijden proberen te vatten. Zowel de 
hele oude senioren als de jonge senioren als de jonge gezinnen en de min 18-jarigen. Komen tot een ruim 
maatschappelijk debat. Enkele jaren geleden is er denk ik zo een debat geweest tussen de jeugdraad en okra. 
Ze hebben zich samen voor een conferentie ingeschreven en gezegd dat het aan ons samen is om de 
toekomst uit te tekenen. Er is een grote bereidheid. Laat ons die bereidheid opentrekken en laat ons alle 
maatschappelijke geledingen samen brengen. Niet zomaar een symbolische vergadering houden. Als bond 
proberen we ook alle generaties te bereiken. De min 18-jarigen zitten meer in de jeugdbeweging, maar we 
hebben de jonge gezinnen, de gezinnen met tieners en heel veel grootouders. Ook wij voeren een debat 
intergenerationeel. En ook wij zoeken naar solidaire voorstellen. Het is één van onze uitdagingen. We hebben 
een ‘gosa-werking’, grootouders en senioren werking. En we hebben een ‘jonge gezinnen actie’. Beiden 
hebben een eigen werkterrein, maar ze doen ook activiteiten samen. En hier kan juist die solidariteit groeien 
en hier moet ze aangemoedigd worden.  
 
Het is zo dat we moeten zien dat de zaak niet verzuurd geraakt of dat we de zaak niet laten verzuren. 
Bijvoorbeeld toen ik zwanger was waren er veel mensen die ik niet kende die naar mij kwamen en die zeiden 
‘dat is goed, er moet nog iemand werken voor ons pensioen’. Hierdoor was ik helemaal gechoqueerd, dan 
denk ik dat dit toch geen perspectief is dat je de jonge mensen meegeeft. Ik zet die kinderen niet op de wereld 
om te werken voor de pensioenen. Ik vertel dit om dat dit zo tekenend was voor de huidige situatie en voor het 
gebrek aan dialoog. We mogen niet op deze manier verder gaan, want dan gaan de jonge mensen op een 
gegeven moment afhaken en zeggen dat ze het niet meer willen doen.  
 
 
Hier spreekt ook de vanzelfsprekendheid van de solidariteit uit.  
 
Inderdaad. Het is het systeem, dus we gaan er van uit dat iedereen er in mee stapt, en wij hebben ook 
moeten bijdragen en dergelijke. Ik denk dat we hier moeten mee opletten. Jongeren van tegenwoordig zijn 
veel mondiger, verbaal sterker en ze weten ook veel meer wat er mogelijk is. Met het Internet en al die 
informatiekanalen. En ze denken er misschien ook meer over na. Ik zeg niet dat ze alles meer becijferen, 
maar ik denk dat we die discussie moeten aangaan en zeker niet uit de weg gaan. Allemaal samen. 
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Dus jongeren zijn wel bereid tot solidariteit, maar mits een goede dialoog en een goede verdeling van 
verantwoordelijkheden. 
 
En ook het feit dat ze erkend worden. De evidentie vinden wij gevaarlijk. Die evidentie dat jongeren wel zorg 
zullen dragen voor de ouderen, maar tegenwoordig is er niets meer evident. Dus ook op dit gebied mag men 
geen evidenties verwachten.  
 
 
Dus de voorwaarde voor de solidariteit is onder andere erkenning van hun inbreng in de samenleving.  
 
Ze tonen als ze jong zijn dat ze solidair zijn dat ze zich inzetten en engageren. Ze zijn bereid en ik denk dat ze 
ook veel potentieel in zich hebben doordat ze in deze wereld opgroeien. Maar we moeten met alle groepen 
samen rond de tafel gaan zitten en kijken wat de kansen zijn voor dit solidariteitssysteem. We zien liever een 
constructieve dialoog dan al die doemscenario’s die experten ons nu voorhouden. Men legt teveel de nadruk 
op de last die op de jonge schouders wordt afgewenteld, een zeker fatalisme dat hier uit spreekt. We zouden 
het liever zien dat men een positieve boodschap brengt en samen wil gaan zoeken naar kansen en 
mogelijkheden. In plaats van te zeggen van kijk hier is de rekening die jij gaat moeten vereffenen. De manier 
van de boodschap over te brengen naar de jongeren is volgens ons een verkeerde aanpak. Op zeker moment 
gaat die evidentie er vanaf en gaat dat botsen en dan gaan de jongeren zeggen dat ze het niet meer willen 
doen. Die rekening mag men niet voortdurend afschuiven naar de jongeren, want dan komt men tot een 
botsing tussen de generaties. Dus dit moeten we absoluut vermijden. 
 
Ik zit met mensen van mijn team ook in een consortium van onderzoekers, we zitten daar in een stuurgroep 
die de gevolgen van de vergrijzing in kaart brengt, CoViVE. Dit zijn altijd heel interessante conclusies. Maar 
een conclusie die wij hier ook al lang getrokken hebben is dat de zorgnoden die voortvloeien uit die vergrijzing 
niet allemaal opgevangen kunnen worden in een professioneel kader. Alle zorg professionaliseren is niet 
betaalbaar en is ook niet wenselijk. Dus je moet zoveel mogelijk binnen de familie en met de mensen die je 
kent in je informele kring voortgaan om die zorg op te vangen. Dan hebben we het wel enkel en alleen over de 
ouderenzorg, want er zijn natuurlijk ook heel veel jonge mensen en gehandicapten voor wie ook een 
permanente zorg nodig is. Maar dit allemaal in een professioneel kader steken, dat gaat niet. Dus dit is ook 
een grote uitdaging voor de intergenerationele solidariteit om het mogelijk te maken dat je dit kan doen. En 
daarvoor moet je ook niet altijd in het bruuske systeem vallen van nu ben ik er niet meer voor de arbeidsmarkt 
want nu zorg ik voor mijn moeder. Je bent vaak met een heel flexibel systeem al geholpen. Je kan 
bijvoorbeeld zeggen ik kom lange tijd elke woensdagnamiddag niet of ik neem een halve week vrij om zorg op 
te nemen. En dit zijn zaken waar we echt eens aan moeten beginnen. Ik denk dat dit naar de jongeren toe ook 
een meer geruststellende boodschap is, dat het meer verschillende puzzelstukken zijn die je moet kunnen 
samenleggen dan dat het grote zware brokken zijn die ergens botsen en niet in hetzelfde kadertje passen dat 
dan je eigen leven is. Want zo moet je noodzakelijkerwijze één stuk maar weggooien want het past niet in je 
leven. In de gezinsbond zoeken we meer naar manieren om dit allemaal in het kadertje te doen passen. Het 
kader zelf ga je niet groter kunnen maken, de dag is maar 24u en het leven is toch beperkt, maar je kan er wel 
voor zorgen dat al die verschillende stukken niet zo hoekig zijn. Dat ze niet in elkaar zitten te snijden en te 
botsen, maar dat ze meer kneedbaar zijn en ook kunnen  veranderen doorheen de tijd. Want op vijf jaar 
veranderen de nodend die je in gezin hebt totaal, zowel op vlak van wonen als van zorg, van tijd, 
carrièreperspectieven. Bijvoorbeeld iemand van wie de kinderen het huis uit zijn die is immers nog lang niet 
aan zijn pensioen toe, die heeft nog 20 jaar te gaan. En omgekeerd zijn er ook vaak mensen die een tweede 
relatie beginnen en dus ook op latere leeftijd nog eens beginnen met een huis te kopen en kinderen te krijgen. 
Dit klassieke patroon van nu ben ik op pensioen past totaal niet meer in dit leven. Dit zijn gegevens waar wij 
mee moeten leren omgaan en ons beleid daarop enten, door een veel sporenbeleid, een meerkeuzekaart aan 
te bieden zodanig dat iedereen kan kiezen wat op dat moment bij zijn leven past.  
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U zei daarjuist dat alle partijen rond de tafel moeten gaan zitten. Maar als de ouderen die solidariteit 
blijkbaar zo vanzelfsprekend vinden, zijn ze dan ook bereid om rond te tafel te gaan zitten en te komen 
tot een herverdeling van verantwoordelijkheden? 
 
Ik denk het wel. Ik denk dat vooral de jongste groep die het meest vitale is nog heeft zeker nog een groot 
potentieel en bereidheid om mee verantwoordelijkheid op te nemen. Ze beseffen ook door het feit dat hun 
eigen ouders vaak nog in leven zijn welke kansen het biedt. Ze zijn zowel dankbaar en ze willen ook hun 
steentje bijdragen. Maar vanzelf gaat dit niet. Er moet altijd een aanzet zijn, er moet een voorstel zijn en dan 
zullen ze meestappen. Ze geven wel signalen, ze nemen ook die zorg op.  
 
Ik denk dat het ook totaal fout is om te denken dat de senioren een passieve ontvangende grijze massa zijn. 
Als wij in onze standpunten zaken hebben zoals het grootouderschapsverlof of zoals het mogen bijverdienen 
boven op je pensioen, dan is dit op vraag van onze seniorenwerking zelf. Ze weigeren om in die rol van 
profiteurs te zitten, dit past niet bij die mensen. Net zoals het niet past bij de jongeren om ze altijd als een 
probleemgroep te beschouwen past het ook niet bij de senioren. Er is ook een grote bereidheid bij die groep, 
ook vanuit veel liefde voor hun kinderen en kleinkinderen. Alle senioren die ik ken zijn meer dan bereid om 
hun steentje bij te dragen, alleen wordt het hen niet gevraagd.  
 
 
Gezien de tijdsafspraken zullen we hier dan beginnen afronden. U gaf aan over ontgroening nog een 
woordje te willen zeggen. 
 
Ik wil nog even beklemtonen dat als men het heeft over vergrijzing en ontgroening, dan gaat bijna de hele 
aandacht van het debat naar de vergrijzing, de verzilvering, omdat het zoveel implicaties heeft en zo een 
kostprijs heeft enzovoort. Ontgroening wordt telkens mee benoemd, maar te weinig aan bod gebracht. En ik 
denk dat dit toch ook heel belangrijk is. Want een maatschappij is om het zo te zeggen ten dode 
opgeschreven als men niet investeert in kinderen.  Dus het feit dat men het dossier van de ontgroening te 
weinig kordaat aanpakt, men te weinig investeert in kinderen is alleen maar een versterking en verzwaring van 
het debat van de vergrijzing. Dus moest men hier echt een injectie geven en er voor zorgen dat de 
ontgroening gestopt wordt of dat er een positieve evolutie komt, dat er dus gezinnen zullen zijn die echt hun 
kinderwens kunnen voltooien want de wens is aanwezig bij de mensen, dus ze moeten alleen de kansen 
krijgen om de kinderen die ze wensen te kunnen hebben. Dit kan door allerlei maatregelen. Enerzijds 
financieel, gezin en arbeid. En als we daardoor de ontgroening stoppen dan is het mede ook een goede zet 
voor de kostprijs van de vergrijzing. We moeten kinderen niet alleen zien als de toekomst voor die 
schuldenlast over te hevelen, maar we moeten investeren in kinderen om onze eigen maatschappij te laten 
voortdraaien en voor ons eigen voortbestaan. Het is één van onze grote slogans: investeren in kinderen. 
Investeren in mensen in elke levensfase, maar zeker ook investeren in mensen met kinderen. De kinderbijslag 
is hier voor ons het beste middel. Als we zien wat mensen die kiezen voor kinderen en hier in investeren soms 
voorgeschoteld krijgen als rekeningen vinden we dat dit door de overheid veel meer moet ondersteund 
worden. We hebben de minimumkosten van kinderen berekend, waar ieder kind recht op zou moeten hebben, 
die hebben we op gemiddeld 400 euro berekend. Als je weet welke kinderbijslag de overheid nu geeft dan 
staan we hier nog ver van. Er is nog een hele weg te gaan. Onze appèl is: hou de ontgroening in de focus, 
wees er over bekommerd, politici lig er van wakker en investeer in de kinderen. Geef de gezinnen die voor 
kinderen kiezen alle kansen. Zo kan de ontgroening gestopt worden en kan er een positieve ontwikkeling 
komen. Iets anders hierbij aansluitend is een andere reden van de ontgroening, namelijk het feit dat het voor 
heel wat jonge gezinnen altijd maar moeilijker wordt om kinderen te krijgen, op medisch vlak dan. Als we de 
Europese statistieken bekijken dan is de vruchtbaarheid zeker in een dalende tendens. Diverse factoren 
spelen hier een rol, zoals milieu. Dit moet ook onze bekommernis zijn want dit is misschien ook één van de 
redenen waarom het maatschappelijk meer kost om kinderen te krijgen. We zijn zeer blij dat al die technieken 
bestaan om mensen te ondersteunen in hun kinderwens, dan heb ik het over IVF en dergelijke meer. Deze 
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zaken zijn zeer welkom, maar we moeten er ook bij stilstaan of we niet preventief dingen kunnen doen. Ik zeg 
niet dat we acties moeten doen als ‘een slimme meid koopt haar kinderen op tijd’, maar we moeten er toch 
ook de jonge gezinnen op attenderen dat ze zich niet laten meesleuren in het economische verhaal van 
carrière maken en kinderen uitstellen tot later. Dan worden ze geconfronteerd met ‘nu of nooit’ en dan gaat 
het soms niet onmiddellijk. Gelukkig is er dan soms de wetenschap. En daarom zijn we recent met 
verschillende partners een discussie gestart om de mensen een beetje te sensibiliseren op dit punt. We 
zeggen aan jonge mensen dat het nu de moment is om een bewuste keuze te maken, bewust ouderschap, 
maar ga er niet te snel over en stel het ook niet teveel uit. Want door uitstel maak je het alleen maar moeilijker 
en kost het de maatschappij meer. Dit zijn enkele sporen die we willen meenemen in het debat als het over de 
ontgroening gaat. Enerzijds het preventieve en anderzijds het ondersteunen van die keuze voor kinderen. 
 
Eén van de gevolgen van ontgroening vind ik ook wel terug in de onverdraagzaamheid die er is tegenover de 
jongerencultuur. Hoe minder jongeren in het straatbeeld zichtbaar zijn hoe meer je dit fenomeen hebt. En wat 
hebben we de afgelopen jaren al niet gehad van administratieve sancties, overlasttaks die echt meer en meer 
naar jongeren gericht is. Bijvoorbeeld politici die er voor pleiten om ook 14-jarigen op die manier te kunnen 
bestraffen. En waarover gaat het dan vaak. Bijvoorbeeld een pleintje waar je niet mag skaten, maar hoe 
moeten de jongeren dit ook allemaal gaan weten. Of de mosquitos, dat zijn toch zaken die er op wijzen dat er 
een zekere onverdraagzaamheid is  ten aanzien van de jongeren en die zeker geen perspectief bieden. Ook 
ten aanzien van kinderen,dat het lawaai van spelende kinderen als overlast gezien wordt. Dan is het toch wel 
al ver gekomen. En ik zie hier toch een duidelijke band met de ontgroening. Als je bijvoorbeeld gaat kijken in 
een land als Iran, waar jonge mensen juist de hoofdmoot uitmaken dan heb je hier toch een totaal andere 
mentaliteit. Maar wat kan je hier aan doen? Enerzijds zorgen dat er terug die ruimte is, dat jongeren terug die 
ruimte opeisen, de publieke ruimte. Dat ze daar niet afwezig blijven. En anderzijds toch ook via de media er 
op wijzen dat er ook plaats moet zijn voor een positieve berichtgeving, niet elke keer die negatieve kant 
opgaan. Niet alleen het cameraverhaal zodanig dat je ze in de gaten kan houden en de verhalen van de 
avondklok, maar eerder het omgekeerde. Waar creëren we ruimte voor de jonge mensen. Ongestructureerd, 
zonder dat we ze gaan verplichten om daar ook weer iets te gaan doen maar gewoon de mogelijkheid geven 
om daar te zijn. Ruimte laten voor jongeren, dit vind ik ook een belangrijke uitdaging voor de maatschappelijke 
gevolgen van de ontgroening tegen te gaan. 
 
Jongeren krijgen ook altijd een bepaald label op zich, het labelen van een bepaald gedrag. En als de groep 
kleiner wordt dan wordt het label nog sneller geplakt door de samenleving. Er zijn nu heel veel toeschouwers, 
heel veel generaties die kijken naar die jongeren en die al gauw een gedacht hebben gevormd over die groep. 
Het is een groep die in de kijker loopt, die soms ook buiten de grenzen loopt maar dit is net eigen aan de 
jongeren, ze moeten hun grenzen verkennen en overschrijden. Maar het labelen van gedrag, het proberen in 
goede banen te leiden, dat is ook typisch onze maatschappij. De verdraagzaamheid die er niet is, de ruimte. 
Jongeren hebben ruimte nodig om juist die grenzen te overschrijden. Dit is niets nieuws. Het is een verhaal 
van generaties, van de jonge  generatie maar ze worden nu in een bepaalde koker gedreven en als ze daar 
een beetje buitensporig zijn dan hebben ze afgedaan voor de maatschappij, dan worden ze eigenlijk negatief 
bekeken. 
 
Het mooiste voorbeeld hiervan is de POS, de problematische opvoedingssituatie. Daar heb je de ‘possers’ of 
de probleemjongeren. Maar men gaat dus meteen focussen op het feit dat de jongeren het probleem zijn 
terwijl in 70%  van de gevallen de problematische opvoedingssituatie eigenlijk aan de ouders is gelinkt. Je 
hebt bijvoorbeeld een alcoholische of depressieve ouder, het gezin is volledig in crisis, het kind moet ergens 
naar toe kunnen maar het kind heeft hier zelf niet om gevraagd. Waar gaan de middelen naartoe, naar de 
‘possers’, naar de probleemjongeren die echt iets hebben uitgehaald, die echt een probleem hebben zoals 
een karakterstoornis of een psychische stoornis hebben, dat wordt allemaal op een hoopje gegooid. En er 
gaat relatief te weinig aandacht, begrip en middelen naar de jonge mensen die met een probleem zitten en 
daar uit geholpen moeten worden. Dit vind ik zeer typerend voor de tijd waar we in zitten en dit gaat totaal 
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voorbij aan de positieve kracht die eigenlijk aan het kind verbonden is. Niets zegt dat het kind verloren is voor 
de maatschappij, integendeel.  
 
 
We hebben het nu heel de tijd al over ‘de jongeren’, nu alleen haalt u even de probleemjongeren aan 
en daarnet even de kwetsbare jongeren. Ziet u nog andere  verschillen tussen jongeren, want over ‘de 
jongere’ in het algemeen spreken doet wel afbreuk aan de grote diversiteit binnen deze groep. 
 
Ik vermoed dat u bijvoorbeeld doelt op de allochtone jongere ten opzichte van de autochtone jongere.  
 
We hebben daarnet al even gealludeerd op de jongens en de meisjes en de zorg opnemen en het solidair zijn 
met elkaar. Dus bij jongens moet zeker nog meer het zorgende aspect naar boven gehaald worden . 
 
U maakt hier ook het onderscheid tussen de rol en de status van jongeren. Ik vind dit eigenlijk een 
interessante invalshoek want ik denk dat bij de rol van jongeren de verschillen eigenlijk zullen vervagen. Maar 
de status zal toch hardnekkeriger zijn ik vrees dat de stereotypen nog lang gaan overleven en dat bijvoorbeeld 
de allochtone jongen nog heel lang een kwalijke reputatie zal meeslepen die hij niet altijd verdient. 
 
 
U wou nog iets zeggen over familiale solidariteit versus solidariteit naar de samenleving toe? 
 
Ik ben ervoor om deze zaken niet te mengen, omdat het een permanente dreiging is eigenlijk om de familiale 
solidariteit te gebruiken als dekmantel om het sociale vangnet af te bouwen. Dit mag niet gebeuren. We 
mogen niet zien dat mensen die een kleine familie hebben of geen familie hebben  daarvan de dupe zouden 
zijn. We mogen niet meestappen in een verhaal dat bijvoorbeeld jongere werklozen langer zouden moeten 
wachten op een uitkering omdat men er toch van uitgaat dat de ouders er wel voor zullen instaan. Of dat we 
gepensioneerden geen volwaardige uitkering meer zullen geven omdat men er van uitgaat dat er toch zoiets 
als onderhoudsplicht bestaat. Ik hoor graag dat het gezin de hoeksteen is in de samenleving, maar niet als het 
betekent dat men ondertussen de sociale rechten gaat afgraven.  
 
 
Jongeren groeien ook meer en meer op in multigenerationele gezinnen. Heeft dit een invloed op de 
solidariteit? 
 
Het is niet zo dat jongeren meer en meer opgroeien in intergenerationele verbanden.  
 
Ze leven wel samen, ik bedoel ze kennen bijvoorbeeld hun overgrootouders. Waar wij vroeger onze 
grootouders amper kenden kent men nu drie of vier generaties. Maar ik weet niet of hiermee de ‘cocon’ 
doorbroken wordt. Op zeker punt zal men elkaar wel vinden, maar ik denk niet dat we in deze tijd al kunnen 
spreken over grote families. In andere culturen ziet men dit wel, dat verschillende generaties zorg dragen voor 
elkaar. Ik denk dat het hier eerder sporadisch is. Men is blij als men een beroep kan doen, maar het nucleaire 
gezin staat toch centraler. Ook al is het soms een nieuw samengesteld gezin.  
 
 
U vindt de stelling dat er meer multigenerationele families bestaan dus niet juist. 
 
Het is er natuurlijk wel meer dan vroeger omdat de mensen langer leven en je zal zien dat de jongere ook wel 
zal chatten met zijn internettende oma en opa maar of dit werkelijk een vervolg krijgt inzake solidariteit dat 
moet ik eerst nog zien. Hoeveel jongeren gaan er in het rusthuis hun overgrootmoeder wassen? Dit is nog een 
heel ander verhaal dan elke vrijdag eens binnenspringen bij oma en daar een bord soep gaan eten. Of een 
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keer de bomen van opa gaan snoeien. Het is een beetje kort door de bocht om daar grote tendensen in te 
zien, denk ik. Er zijn veel meer andere evenwichten te vinden door het ontstaan van nieuw samengestelde 
gezinnen, die positief zijn, wij staan daar positief tegenover. Iedereen die kiest voor een gezin is constructief 
bezig. Maar hier krijg je veel meer kinderen die geen 2 oma’s en opa’s hebben, maar vier. Dit is een 
fantastisch gegeven uiteindelijk. En in vele gevallen loopt dit ook zeer goed en worden die niet-biologische 
kleinkinderen met open armen ontvangen. Maar ook hier zou er nog veel meer aandacht mogen gaan naar 
het ondersteunen van die relaties en het wegnemen van drempels die de oude wonden elke keer opnieuw 
openhalen. 
 
Er bestaan projecten in onze buurlanden, bijvoorbeeld in Nederland, waar de grootouders gemobiliseerd 
worden om spijbelende tieners weer op het rechte pad te brengen. En het blijkt dat dit heel positieve 
resultaten geeft. Dus waar het soms botst met de eigen ouders staat de vorige generatie een beetje meer op 
afstand en heeft wel een grote invloed op die jongeren. Dus in die zin speelt de solidariteit, maar het zou nog 
meer gestimuleerd mogen worden. Iedereen speelt zijn rol en de jongeren moeten beseffen dat ze de 
verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van hun grootouders of overgrootouders, niet alleen door ze 
vrijblijvend te bezoeken maar dat ze zich er ook solidair mee moeten verklaren zoals de boodschappen doen. 
Er zijn zoveel kleine taakjes die ze kunnen doen. En anderzijds de grootouders ook appelleren om het op te 
nemen voor de jongeren die het soms moeilijk hebben om op te groeien. We mogen ook niet vergeten dat 
heel wat jongeren binnen het gezin bepaalde zorgtaken opnemen, zonder dat we ze daarom ook zo 
benoemen. Men zegt dikwijls de leeftijd van de kinderen maakt het verschil in de nood van opvang en zorg en 
dergelijke. Als men opgroeiende kinderen heeft dan zijn er heel veel huishoudelijke taken, gezinstaken die 
zomaar opgenomen worden door die jongeren. We moeten ze daar ook voor bedanken en erkennen. En ook 
het appèl geven van wat ze hier nu in huis doen kan je evengoed eens bij je grootouders gaan doen. Ze 
zouden daar dankbaar voor zijn. Dus de dialoog en eens samen rond de tafel gaan zitten, binnen de familie 
en op maatschappelijk vlak, is voor ons heel belangrijk. Samen dialogeren met elkaar en weten wie welke rol 
kan spelen en zo tot een mooie samenleving komen waar eenieder zijn plaats kent en zijn rol speelt. En waar 
iedereen ook weet dat hij op de andere beroep kan doen als het nodig is.  
 
 
Een laatste vraagje: heeft u een zicht op de solidariteit van jongeren naar stiefouders toe? 
 
We hebben daar een vraag naar de overheid om die stiefouder, een heel lelijk woord, om die anders te 
benoemen en die ook meer kansen te geven. Je komt in een nieuwe gezinssituatie en die wordt door de 
buitenwereld althans stiefmoederlijk behandelt. Ze krijgen een heel ondankbare rol. Ze worden dikwijls 
gelabeld als degene die zich indringt als buitenstaander. En we pleiten met de gezinsbond in het belang van 
het kind, omdat heel veel kinderen hier ook mee worstelen, dat die stiefouder die naam niet meer draagt maar 
dat die een zorgouder wordt. Zo erkend men de zorg die de persoon draagt in het gezin, in het belang van het 
kind. Dus zeker niet zoals in de sprookjes de boze stiefmoeder die de kinderen begint tegen te werken, want 
in heel veel gezinnen is het echt zo dat die nieuwe ouder, de zorgouder die kinderen met een warm hart 
benadert en dat het naar de buitenwereld toe toch zijn juiste plaats nog niet vindt. De zorgouder heeft nog 
geen enkel recht om voor dat kind de zorg op te nemen, bijvoorbeeld het kind te gaan afhalen in de school als 
het ziek is. Men zit hier nog teveel in het biologische ouderschap, maar wij zeggen dat het meer moet 
opengetrokken wordt en dat die zorgouder in de relatie met de jongere ook zijn taak moet hebben. En dit is 
zeker in het belang van het kind. Er zijn heel veel kinderen die gekneld zitten, die zeggen dat het niet is omdat 
ze die ene persoon graag zien dat ik mijn eigen moeder minder graag zie. Kinderen kunnen heel loyaal zijn. 
We nemen het op voor de jongeren en het is ook wel op vraag van de jongeren. Veel jongeren geven aan dat 
ze geswitcht worden tussen hun ouders, de ene week hier en de andere week daar. Het vraagt heel veel van 
hen om zich aan die nieuwe situatie aan te passen. Als ze dan zichzelf niet meer kunnen zijn, dan wordt het 
vaak heel moeilijk. Maar het is voor heel veel jongeren in die nieuwe situaties niet evident. Men mag de 
veerkracht van jongeren niet onderschatten die vaak in dergelijke complexe situaties het hoofd boven water 
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moeten houden. En dit is de kracht van de jongeren om die puzzel in elkaar te passen en om alles zijn plaats 
te geven .ze slagen daar vaak meesterlijk in. Volwassenen struikelen vaak over futiliteiten, maar volwassenen 
zijn heel kneedbaar, heel flexibel, heel meegaand. Dit heeft voor de kinderen en jongeren misschien een 
kostprijs, maar ze doen het toch maar. 
 
De wetgeving maakt het de zorgouders ook nog altijd niet gemakkelijk om of zelfs onmogelijk om een echt 
ouderschapsverlof op te nemen. De zorgouders hebben nog geen recht op ouderschapsverlof voor de 
kinderen van hun partner. Omgekeerd kunnen kinderen bij de zorgouders met wie ze vaak zijn opgegroeid 
geen enkele familiale band die erkend wordt dus als die zorgouders oud worden bijvoorbeeld dan is een arts 
niet verplicht om hier rekenschap aan te geven want er is geen familiale band met die kinderen. Dus dat zijn 
problemen die ook moeten geregeld worden en gelukkig staan hier ook wel plannen voor in de steigers. 
Bijvoorbeeld het wetboek van personen –en familierecht hier op aan te passen en inderdaad de zorgouder 
ook een statuut te geven. We zijn al volop met de staatsecretaris bezig om hier vorm aan te geven.  
 
Ok. Hartelijk bedankt.  
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4.7 Interview Stedenbouwkundige Trui Maes 
 

 
 
Interviews Intergenerationele Solidariteit 
 
Interview met Trui Maes – Stedenbouwkundige, 18 februari 2009 
 
U bent stedenbouwkundige en verbonden aan het centrum voor duurzame ontwikkeling aan de 
universiteit van Gent. Welke ervaring hebt u in dit verband met vergrijzing en ontgroening en 
intergenerationele solidariteit? 
 
Wel, het is wel zo dat ik als ruimtelijke planner eigenlijk al jaren bezig ben met de woonproblematiek, tussen 
andere onderzoeken door. Dus grosso modo heb ik een beeld … van het woonbeleid in Vlaanderen? Maar 
dan daarbinnen, eind jaren ’90, specifiek een focus op ouderen, dat was een onderzoek op basis van de 
‘panelstudie van Belgische huishoudens’.  
Toen heb ik de groep aankomende bejaarden, bejaarden en hoogbejaarden gevolgd, voor een vijftal jaar. En 
dat ging ook sociaal-economisch maar vooral… mijn focus was het wonen van ouderen, dus… :  bvb. Wat is 
hun woonsituatie? Wat ondernemen ze? Renoveren ze of niet, verhuizen zij verhuizen zij niet? Hebben ze 
meer zorg nodig? Wanneer hebben ze meer zorg nodig, enz. Wij konden de huishoudens bestuderen en de 
individuele personen. En dat was eigenlijk op zich een heel interessant onderzoek.  
Wat bij mij zelfs een nieuwe kijk gaf, van ‘tiens dat is toch een probleem op zich’. Want als we straks met 
zoveel meer ouderen zijn, hoe gaan wij allemaal gaan wonen? Want het is eigenlijk niet meer zoals vroeger. 
Door het feit dat ik al niet meer van de jongste ben, sta ik eigenlijk zo een beetje tussenin wat jongeren en 
ouderen zijn. Je zou bijna kunnen zeggen, ik ben bijna een ‘aankomende bejaarde’. En dan ben ik me gaan 
afvragen van goh, ‘hoe zou ik zelf willen wonen?’. En wat bestaat er eigenlijk van alternatieven voor het 
denken in termen van ‘ouderen naar een rusthuis’?  
Of over ouderen die een stuk vereenzamen, in een eigen woning, en daar niet gemakkelijk uit willen. Want dat 
is dan typisch weer Vlaams of Belgisch, zeker die oudere generatie, die een woning heeft en die blijft daarin 
vastzitten. Ik heb dat ook bij ons eigen moeder gezien, die was niet weg te krijgen.  
Nu, ik zeg, ik zit daar eigenlijk zo een beetje tussenin, omdat mijn broer en zus kinderen hebben. Ik ben een 
paar keer tante en een paar keer doopmeter en zo (lacht). Maar dan ga je inderdaad ook gaan kijken van 
‘Tiens hoe zit dat nu met hen t.o.v. een oudere bevolking?’. En ik vind toch dat er heel veel verschillen zijn 
tegenover vroeger. Dus vanuit die studie heb ik eigenlijk mijn blik en vooral mijn bekommernis verruimd. 
 
Daarnaast moet ik zeggen dat ik de laatste jaren… sinds ik op het CDO werk, en vooral eigenlijk de laatste 
jaren sinds 2004… Ben ik mij gaan engageren voor transitiemanagement, duurzaam wonen en bouwen.  
Dat is een project op Vlaams niveau met ruim 150 actoren die eigenlijk uitzoeken wat er allemaal moet  (of 
zou moeten) veranderen vanuit het streefbeeld ‘hoe willen we leven in 2030’, dan terugkeren naar vandaag 
‘waar staan we vandaag?’. We willen strategische lijnen en paden uitzetten, van hoe komen we daar? Want 
transitie wil eigenlijk zeggen dat we echt het systeem moeten veranderen wil het duurzaam worden. Als ik het 
heb over ‘wonen’, dan gaat dat heel specifiek over goed wonen in een kwalitatieve en betaalbare woning, een 
goede woonomgeving, kwalitatieve planning in functie van die woonomgeving. Dus ik bekijk dat heel ruim.  
Maar er zijn ook de thema’s zoals ‘sluit de kringloop’ rond energie, rond materialen, en samen leren en 
innoveren, vooral dan de bouwsector. Wat ervaar ik? Dat in die arena eerder de bouwsector … actief is, maar 
dat is de aanbodzijde. De vraagzijde, ‘waar staat de bewoner vandaag?… Hoe leven de jongeren, starters, 
huishoudens enz hoe leven zij, wat zijn hun voorkeuren … waar willen ze wonen? Want we hebben een vlucht 
uit de stad gehad; dus, hoe leven mensen, waarom trekken zij naar den buiten, waarom zijn er geen of weinig 
mogelijkheden in de stad waar het per definitie veel duurzamer is om te wonen? En dan die ouderen, hoe 
willen zij gaan wonen?  
Ik kijk dus eigenlijk vooral naar de gebruikers en hun woonsituatie. Ik ben in de transitiearena de trekker van 
de werkgroep ‘wonen voor het leven, levende kernen’. En dus in die zin heb ik dan ook weer contact met 
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cohousing groepen, met ontwikkelaars die zoeken om duurzaam te ‘verkavelen’…  maar dan kijk  ik weer op 
een heel andere manier dan die planners of bouwers.  
Dus ben ik eigenlijk gefocust op het wónen, vooral de béwoner, en dat dan in zijn ruimere omgeving, met al 
wat die nodig heeft om goed te wonen en de ruimtelijke planning op hogere schaal. En dan kom je in een 
breed netwerk, van groen en milieu, als het gaat over kindvriendelijkheid en toegankelijkheid, 
samenlevingsopbouw of lokale economie, de hele woonsector van huren en kopen, … dus in die 
transitiearena, dat is een heel groot netwerk, zitten diverse disciplines. Heel diverse organisaties en 
professionalisme. Waar dat ik dan probeer in de werkgroep ‘Levende kern - wonen voor het leven’, die stukjes 
professionalisme samen te brengen om bijvoorbeeld projecten te adviseren.  
D.w.z. dat we dan met al die verschillende aspecten van samenlevingsopbouw, buurtleven en problemen op 
de huurmarkt  enz. óók te maken hebben, omdat we met zijn allen naar één project kijken. Dus mijn kijk op de 
stad is breed, en daarbinnen een focus op wonen.  
 
En ben ik nu specifiek gefocust op jongeren? Niet direct maar indirect wel. Omdat uiteindelijk als je met 
publieke ruimte bezig bent… Ja, Jan Van Gils van Kind en Samenleving die zegt: ‘als je uw publieke ruimte 
kindvriendelijk maakt, als je uw stad kindvriendelijk maakt, dan is die vriendelijk voor iedereen’. Idem dito voor 
ouderen. Want je denkt aan veiligheid, aan toegankelijkheid en al dat soort dingen. Je denkt aan fysieke 
toegankelijkheid. Kinderwagentjes die hobbelen op de stoep… En een kindvriendelijke stad wil dus zeggen 
dat de stad ook aantrekkelijk is voor jonge gezinnen, die nu nog altijd vertrekken uit de stad en die we eigenlijk 
moeten terug winnen.  
 
 
Dit onderzoek gaan over vergrijzing, ontgroening en solidariteit tussen generaties. We weten allemaal 
dat de samenleving nog verder zal vergrijzen en ontgroenen, en ook dat de groep jongeren daarbinnen 
een belangrijke plaats inneemt, omdat dat ook een groot effect op hen zal hebben.  
Even algemeen het begrip ‘jongeren’, waar denkt u dan aan? U hebt ook al gespecifieerd dat u 
jongeren mee in het woonbeleid en het wonen ziet... Op welke groep van jongeren heeft u het dan? 
 
Goh, als ik zeg ‘jongeren’ dan gaat dat voor mij over -20 tot eventueel -24. Ik koppel dat eigenlijk een stukje 
aan de arbeidsmarkt. Ik vind, een keer dat jongeren naar de arbeidsmarkt gaan, dat zij dan volwassen 
worden. Je hebt natuurlijk heel die groep van leerjongeren in het beroeps die iets vroeger op de markt komen. 
Maar eigenlijk heeft ‘jongeren’ voor mij te maken met leren, vrije tijd, heel actief bezig zijn, sport, spel… En de 
dag vandaag voor de televisie zitten (lacht).  
Dat is mijn beeld van jongeren. Maar als ik het dus heb over dat jonge publiek… Eigenlijk zeg ik jongeren is 
voor mij boven de 10 en -20. Terwijl dat je natuurlijk zou kunnen zeggen… O.K. als we het hebben over 
ontgroening dan gaat dat over heel die groep -20. Maar die groep van min 10 is dan eigenlijk nog afhankelijk 
van de ouders, terwijl een keer ze de 10 voorbij zijn… 12… Ja, dat zijn dan al de pubers…en die kunnen echt 
al een stem hebben in de samenleving.  
Je kunt dus eigenlijk zeggen de ‘kinderen, dan jongeren, dan is ‘de jeugd’. Maar als je het grosso modo in de 
bevolkingspiramide ziet dan zeg je, ‘jongeren’, dat is voor mij -20. 
 
 
En als u het dan heeft over de jongeren die op de woningmarkt komen? Dan hebben we het over 
jongvolwassenen eerder of jonge gezinnen?  
 
Ja, dat is dan eigenlijk… ook een stukje zelfstandigheid hé. Want wat zien we? Dat jongeren vandaag blijven 
wonen bij de ouders en dat kan diverse redenen hebben. Voor het gemak. Waarschijnlijk ook financieel. En 
omdat er niet direct iets op de markt beschikbaar is. Ik denk de drie samen.  
Het zijn jongeren tot op het moment dat ze eigenlijk op de woonmarkt komen, maar dat is vaak niet voor hun 
20, want dan zijn ze nog student, leren ze nog, enkele zijn al aan het werk … Dus voor mij zijn ze 
jongvolwassenen eerder na het afstuderen. Dus vandaar dat ik dat ook koppel aan de arbeidsmarkt. Een keer 
dat je op de arbeidsmarkt komt, dan ga je ook zoeken naar een woning en zelfstandig wonen. Je hebt er 
natuurlijk vroege vogels bij. Je hebt mensen, zoals ik zelf ook gedaan heb, van op het moment dat zij studeren 
dat zij zelfstandig gaan wonen. Ik heb mij dus eigenlijk zelfstandig ingeschreven in Gent op het moment dat ik 
hier kwam studeren. Maar dat gebeurt weinig. En we zien zelfs dat de kinderen, enfin de ‘jongeren’ 
gemakkelijker blijven plakken bij de ouders.  
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Maar dus de jonge gezinnen dat staat voor u niet, dat zijn geen… 
 
Ja. Ik noem dat dus starters. Je zou ze wel ‘jongeren’ kunnen noemen maar dat zijn toch meer de ‘jonge 
actieven’. Dus voor mij is dat zo een beetje de…ja, de grens van de arbeidsmarkt. En eens ze op de 
arbeidsmarkt komen, zullen ze ook eerder zelfstandig wonen. En zullen ze starten met een gezin.  
Ik ga inderdaad die groep niet als jongeren beschouwen … Waarom? Omdat eigenlijk, maar dat is dan 
waarschijnlijk ook omdat ik veel met cijfers bezig ben, omdat je eigenlijk uw ontgroening en vergrijzing koppelt 
aan activiteit, op de markt. Je hebt uw actieve bevolking die zorgt voor het inkomen, belastingen voor de 
samenleving, en die twee andere groepen zijn eigenlijk … Daar moet voor gezorgd worden. Het onderwijs 
wordt betaald enerzijds, en de zorg wordt betaald, sociale zekerheid.  
Via de sociale zekerheid wordt alles betaald. Vandaar dat ik dat tamelijk sterk aan een leeftijd koppel én 
activiteit. Dus een keer je actief wordt op de arbeidsmarkt is dat voor mij… Je bent eigenlijk een stuk 
volwassen. ’t Is natuurlijk, hoe ga je de begrippen invullen hè?  
 
 
Terminologie een beetje… 
Het is maar belangrijk voor het onderzoek om te weten dat de jongeren dat het niet de jonge starters 
zijn of de jong actieven die u ook daarin mee opneemt. 
 
Als u wil dat ik die er mee inneem, omdat dat natuurlijk wel een belangrijke rol speelt…  
 
 
We zullen in het interview gewoon een duidelijk... Ik zal dan ‘jonge starters’ zeggen ‘jong actieven’ en 
‘jongeren’. Het is maar om duidelijk het juiste beeld te schetsen. 
U hebt ook al dikwijls vergrijzing en ontgroening aangehaald als begrippen. Wat betekenen die nu 
exact voor u?  
 
Eigenlijk sec… Ik had trouwens een tekeningetje gemaakt. Normaal heb je...  
Een gezonde bevolkingssamenstelling is een piramide met een brede basis en een smalle top. Door het feit 
dat we dank zij onze welvaart en zorg, dat wij eigenlijk een veroudering, een groeiende groep hebben die 
langer blijft leven en anderzijds en hele periode hebben gekend van weinig kinderen of dalend aantal kinderen 
per huishouden, o.a. mijn generatie is daar een stuk verantwoordelijk voor, krijg je dat die brede basis er niet 
meer is. En dat het profiel nu op dit moment eigenlijk breed is in de 40ers-45ers, en die verbreding blijft groot 
ten opzichte van de basis. Eigenlijk komt het er op neer, dat nu vandaag, op 10 actieven is er één -20 en is er 
één plus +60. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk met 1/3 moet betalen voor 2/3 aan zorg.  
Als ik het heb over vergrijzing en ontgroening dat is dan vooral ook een stedelijk fenomeen, zeker de steden 
hebben daarmee te maken. Omdat de jongere gezinnen de stad (hebben) verlaten en zelfs de ouderen een 
stukje terug naar de stad komen, als alleenstaanden nabij voorzieningen. Een deel van de ouderen blijft 
hangen in hun vertrouwde omgeving, zeker op de verdere buiten. Maar het zijn dus vooral jonge starters, 
startende gezinnen die sinds jaren ’70 vertrokken zijn. Dat heeft te maken niet louter met hen, maar ook met 
ons beleid in de ruimtelijke ordening, de welvaart en het toenemend autobezit.. Dus die zijn vertrokken… Dus 
uw actieve basis in uw samenleving  van steden is helemaal ontwricht.  
Dat is ook wel globaal, maar dat is zeker zo sterk in de steden. Dus de steden zitten met nog een veel harder 
probleem rond ontgroening en vergrijzing.  
 
 
 
 
Meer de oude steden eigenlijk? Steden met een oude bevolking? 
 
Oud en nieuw. Want de jongste decennia heb je natuurlijk ook veel immigratie gehad, want ik associeer 
eigenlijk veel van die ontgroening met de eigen Vlaamse bevolking … We zien terug iets meer kinderen onder 
de Vlamingen, maar een groot deel kinderen zullen vandaag, maar ook in de toekomst van andere culturen 
zijn. Want dat zijn eigenlijk de gezinnen met de meeste kinderen. Dus de groei van kinderen in de stad die we 
vandaag hebben, is nog sterk, dank zij de allochtone gezinnen. Die hebben vele grotere gezinnen dan wij. Wij 
hebben doorsnee 2 of 3 kinderen? En dan stopt het ook.  
Dus, ik zie met die vergroening de steden wel weer een stukje herleven … Er komen jonge kinderen, en die 
basis die groeit want er zijn veel jonge migranten, en er zijn in de stad ook veel jonge starters, studenten die 
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blijven plakken … Eigenlijk komen we nu aan de al aan de 3de, bijna de 4de generatie allochtonen. En die gaan 
het voor een stuk moeten maken.  
Naar de toekomst van uw stad is dat dus wel een heel specifieke thematiek, want als je vijandigheid hebt t.o.v. 
van de migranten, ja dan krijg je… trouwens volgens mij, een belangrijk deel van het publiek van het Vlaams 
blok, dat zijn die ouderen die schrik hebben van die opkomende jongeren en migranten.  
 
 
Stef had gisteren eigenlijk een goede opmerking, en wij hadden dat ook al bedacht, is vergrijzing 
eigenlijk geen tijdelijk fenomeen? Omdat de groep ouderen die er nu is... De groep jongeren die er nu 
is zal binnenkort over afzienbare tijd oud zijn, maar die groep is veel kleiner dan de groep ouderen die 
er nu is. Schuift dat dan niet allemaal gewoon op? En zijn we dat niet aan het opblazen? 
 
Ik denk niet dat we het aan het opblazen zijn, want door onze welvaart en de medische zorg blijven ouderen 
steeds langer leven. Dus waar dat vroeger eigenlijk bijna natuurlijke selectie was, men werd ouder… Onze 
gemiddelde leeftijdsverwachting is betrekkelijk hoog. En naar verhouding worden er toch te weinig kinderen 
geboren. Ik denk dat wij 2,5 nodig hebben en ik denk niet dat we daar aan komen, ik denk dat we op 2,1 
zitten.  
Dus, naar mijn gevoel, zal het niet zo zijn, dat... Tenzij we een enorme migratie krijgen, en voor mijn part 
immigratie. Voor mijn part mag dat gerust. Maar de maatschappij staat daar niet zo open voor.  
 
 
Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Dat er stemmen opgaan om de vergrijzing op te lossen door 
migratie. U bent daar voor? 
 
Ben ik daar voor? Ik vind het een natuurlijk fenomeen. Welk recht hebben wij om mensen te ontzeggen dat zij 
hier hun welzijn komen zoeken?  
En aan de andere kant, we hebben het gedaan hé in de jaren ’60. We hebben migranten naar hier gehaald 
om in de mijnen de werken en… Dus je zou kunnen zeggen, we zijn ze …, ja sorry, naar hier gehaald, alles er 
op en er aan. Die mensen hebben dan hier een leven opgebouwd… Allé, hoe kan dat nu dat we vijandig 
tegenover hen staan? Want zij hebben eigenlijk hier het vuile werk opgeknapt.  
Nu vind ik dat allochtonen ook alle kansen moeten krijgen en die hebben zij nog altijd niet, het is natuurlijk niet 
evident hé, want je hebt naar mijn gevoel een te smalle actieve basis, als je met een zorgmaatschappij zit 
voor de jongeren, hoge werkloosheid, langdurige werkloosheid, minder gemakkelijk kansen, ook in de school 
en zo. Als we daar geen aandacht aan schenken, dat iedereen evenveel kansen krijgt, ja dan zit je daar met 
een groep die bijna ‘verloren jeugd’ wordt.  
Dus wij móeten, en ik denk dat educatie, integratie binnen educatie en een degelijke integratie op wijk- en 
buurtniveau naar de samenleving toe, dat dát noodzakelijk is. En komen er migranten bij, voor mijn part mag 
dat gerust. Moeten we ze naar hier brengen om ons probleem op te trekken? Neen. We moeten dat niet doen. 
Maar ik vind dat onze poorten niet mogen gesloten worden voor mensen die het geluk bij ons zoeken. Want 
we hébben gewoon onze welvaart. Het is een probleem van herverdeling. 
 
 
 
 
Dus dat is meer uw persoonlijke visie ten overstaan van migratie en allochtonen maar niet in 
combinatie met vergrijzing. 
 
Nee, niet in combinatie met vergrijzing. Maar ik zie wel dat dat een deel een oplossing zou kunnen zijn. Want 
ik zie wel dat onze jong actieven… Dat zou kunnen inderdaad, moesten er meer jong actieven zijn die ook 
goed opgeleid zijn en kansen krijgen op de arbeidsmarkt, dan gaan ze die actieve basis verstevigen. Dus het 
zou kunnen een oplossing zijn.  
Maar ik ga wel zeggen, ik heb nooit in die focus bij wijze van spreken geredeneerd. Ik heb, denk ik, toch nooit 
één of ander spreekbeurt of debat over gehoord van voor en tegen, of verdedigen we dat of verdedigen we 
dat niet, en zal dat de oplossing geven.  
Of dat een tijdelijk fenomeen is…? Ik denk het niet. Ik denk het niet omdat wij toch niet geneigd zijn richting 
‘meer kinderen’… Ook in het kader van duurzaamheid wordt er toch wel vanuit een bepaalde groep gezegd, 
‘moeten wij eigenlijk wel zoveel kinderen hebben?’. Want, we zijn met te veel. Er wordt ook naar die 
overbevolking gekeken, in de derde wereld. Van ja, dat loopt globaal beschouwd verkeerd. Tja de derde 
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wereld, daar is veroudering misschien minder een probleem, hoewel daar heb je dan ook weer heel andere 
(grote) problemen. Naast armoede, voedsel, water, behoorlijke huisvesting … bijvoorbeeld in Afrika, aids is 
een enorm probleem waarbij de actieve basis wegvalt en je alleen maar kinderen en ouderen hebt. Dus dat is 
een heel ander verhaal… Soit, dat is nu een beetje afwijken. 
 
 
Volgens mij blijven misschien gewoon de verhoudingen hetzelfde. Dus nu heb je een heel groot aantal 
ouderen en een klein aantal kinderen. Maar later is dat klein aantal kinderen nog altijd groter dan het 
aantal kinderen dat gaat geboren worden. Dus de verhoudingen blijven hetzelfde, alleen de aantallen 
zijn kleiner.  
 
Zeg het nog eens opnieuw? 
 
 
Dat de verhouding hetzelfde gaat blijven tussen ouderen en jongeren, alleen de aantallen nu, qua 
ouderen dan de jongeren die dan oud zijn, en dan de nieuwe jongeren die geboren worden… zijn nog 
altijd kleiner dan de jongeren die dan oud zijn. 
 
Ik denk dat, de situatie vandaag zal door evolueren, meer afgevlakt in de breedte. Dus waar je inderdaad 
zegt, ja wacht… Dan moeten we eigenlijk kijken als die doorschuift…  
Ik had zo al een tekening gemaakt, ik denk dat we naar zoiets gaan. Dus waar dat je een brede top hebt, een 
smalle basis, maar die is dan wel groter dan vandaag… Dus die brede actieve basis verschuift naar boven, 
dan over 40 jaar heb je versmalde lenden, en dan weer de heupen hé - de jongeren - die dan… En ik denk dat 
die twee groepen relatief groot gaan zijn t.o.v. dat. En dat gaat 50/50 zijn. En dat is te weinig.  
 
 
Over welk jaartal hebben we het dan? 
 
Ik denk dat als ik (lacht) gepensioneerd en hoogbejaard ben… Over welk jaar gaat dat? … Ik denk hier en 20 
jaar… 
 
 
Dat zijn dan jongeren die in die smalle actieve basis zitten, maar u gelooft dan wel dat er meer nieuwe 
kinderen gaan komen omdat die dan ook breder… 
 
Ik zit eigenlijk in de babyboom hè. Dus ik zit bijna in dat breedste stuk dat nu in het midden zit. Dus ik ben 
geboren in een periode dat er nog veel kinderen werden geboren. Na de oorlog. Actief, welvaart enz. dus… 
En dan hebben we nog de periode gehad van heel veel migratie en die hebben dat nog een stukje verlengd, 
veel kinderen in migrantengezinnen...  
En die groep is nu aan het doorschuiven. Door het feit dat er een te smalle actieve groep is, dat actieve 
midden, gaan die ook minder kinderen kúnnen hebben. Er zijn minder koppels, er zijn ook heel veel 
alleenstaanden. Er zijn er heel veel die lang wachten om kinderen te hebben. Dat is ook iets van onze 
generatie. Minder kinderen en heel lang gewacht.  
Dus er zit daar eigenlijk een kloof. En het zou kunnen dat, migranten, dat die een beetje dat evenwicht 
herstellen, maar onvoldoende. En dat die babyboom, misschien zou je kunnen zeggen, als die babyboom 
stilletjes doorschuift en overlijdt … , ik zou dat echt moeten bekijken.., een keer dat die weg is, maar dan zijn 
we al over een veel langere periode bezig, dan zijn we over 50 jaar bezig, zou dat wel een keer een ander 
evenwicht kunnen zijn. En als je dan weer veel migratie hebt zou je inderdaad in één keer terug een bredere 
basis kunnen hebben. Maar je zit wel met een lange periode van zorg hé. D.w.z. dat hier en 50 jaar, dat er 
onvoldoende zal zijn.  
 
 
Dus voor de 50 jaren die nu komen moeten we zeker… 
 
Moet je echt, en dat zijn verschillende generaties hé, als je spreekt over 50 jaar… Dan gaat dat over 
gemakkelijk 3 generaties. Starters, opkomende gezinnen, en dan uitlopers, het lege nest… Kinderen gaan 
terug studeren, en de ouderen, wat doen die dan? Ik denk ja, nee, we moeten zeker… Uit het onderzoek, en 
dat is wel leuk… uit mijn onderzoek van gezinnen opvolgen, van ouderen opvolgen, bleek dat men in 
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Vlaanderen, je gaat het niet geloven, redelijk honkvast zit aan zijn geboortestad en geboortegemeente. En 
vooral in de stad.  
Wie geboren is in de stad, blijft vaak in de stad. Dat is heel curieus, ik heb dat op verschillende manieren 
bekeken, dat geldt vóór de generatie die nu mijn ouders zijn. Ik weet niet of dat vandaag nog zo is, dus of 
degenen die nu aankomend bejaard zijn… Dat zijn dan de kinderen van degenen die ik onderzocht heb, die 
zijn al iets actiever op de woonmarkt. Die gaan al iets gemakkelijker bewegen.  
Maar het is opvallend hoe men in Vlaanderen, aan zijn eigen omgeving gekluisterd is… Dat wil zeggen dat de 
gemeenten eigenlijk hun eigen beleid zouden kunnen voorspellen. Als ze naar trends en hun 
bevolkingsamenstelling kijken en scenario’s uitzetten. Ik denk, lokaal woonbeleid is cruciaal voor de 
vergrijzing en nu, ontgroening.  
 
 
Later komen we nog terug op beleid, dat is heel interessant. De focus ligt natuurlijk in dit onderzoek 
op jongeren en hun plaats binnen vergrijzing, ontgroening binnen de samenleving. Als u kijkt naar 
publieke ruimte en woningmarkt, hoe ziet u dan de plaats van jongeren binnen de publieke ruimte, 
binnen het openbare leven? 
 
Onze publieke ruimte is heel hard achteruit gegaan. Door het feit dat we ontzettend veel verkeer en harde 
infrastructuur hebben, dat wil zeggen dat wegen dominant zijn.  
En dat eigenlijk de plek voor jongeren die elkaar willen ontmoeten, spelen, enz. in de straat, wat wíj gedaan 
hebben, zonder probleem, dat dat vandaag niet meer kan. Dus, de publieke ruimte is eigenlijk voor een stuk 
fysiek onveilig geworden voor jongeren, door verkeer in eerste instantie. En doordat ze gewoon ook minder 
open ruimte krijgen.  
D.w.z. dat er eigenlijk ook heel veel ontspanningsruimte, speelvelden, enz. er niet meer zijn. En dat die 
jongeren, voor een stuk, uit dat publiek domein weggedreven worden. Men gaat ze nu determineren als 
‘hangjongeren, overlast’ en weet ik veel wat. Maar ze moeten toch érgens een plek hebben.  
Vroeger werd daar nooit over gesproken, het was logisch dat je op straat was en dat je ouderen tegenkwam. 
Nu niet meer. En omdat, daarnaast, ook de actieve bevolking, man en vrouw gaan werken… Die zijn eigenlijk 
uit het straatbeeld. Waar vroeger nog moeders meer in het straatbeeld waren, zijn die er een stuk ook uit. Dat 
wil zeggen dat die jongeren eigenlijk wel in hun vrije tijd opvallen, in de publieke ruimte. En je moet daar als 
stad, als gemeente, iets mee doen en iets vóór doen.  
 
En dus, ik vind dat zij een belangrijke groep zijn in onze samenleving, waar men eigenlijk geen, of te weinig 
rekening mee houdt. Veel te weinig. … ‘Zij moeten hun eigen ruimte hebben’. O.k., voor een deel wel, een 
formele ruimte. Maar het ínformele is veel belangrijker. Dat is uw straat, juist voor de stoep van de voordeur… 
een informele plek waar ze kunnen doen waar ze zin in hebben. Een beetje verborgen, hier en daar. Dus dat 
vind ik eigenlijk wel een opvallend fenomeen, onze steden zijn achteruit gegaan en welke plek ís er nog voor 
die jongeren? Vandaar dat ik het eigenlijk heel belangrijk vind om samen te werken met organisaties die 
kindvriendelijkheid naar boven halen. Participatie van kinderen, van jongeren, kinderen t.e.m. jongeren. Als 
het dan gaat over de starters, die gezinnen met opgroeiende kinderen, als het dan over díe groep gaat, ja het 
grootste deel is ervan vertrokken hé.  
En het is wel zo dat er nu een heel kleine trend is dat die terug naar de stad komen. Dat heeft te maken met 
het feit enerzijds dat het wonen ‘buiten’ alsmaar duurder wordt. Eerst is het goedkoper geweest, nu wordt het 
naar verhouding duurder en ook de benzine wordt duurder. Dus wie al in de stad woont, de starters bvb, die 
zoekt een huis in de stad. Niet noodzakelijk vanuit de overweging dichter bij het werk of zo… Maar wel, ja, het 
aanbod op de woningmarkt is sterk bepalend. Dat ze een woning zoeken, voor een stukje eerder nabij 
bepaalde voorzieningen, … ? Men zoekt een geschikte woning met een tuin. Als er geen tuin is, dan zijn ze 
weg. Wat wil dat zeggen? Dat uw groep jonge koppels en huishoudens met kinderen, dus de groep jongeren, 
naar verhouding ook weer kleiner wordt in de stad.  
 
 
U zegt dus niet dichter bij de school of bij het werk, maar wel dichter bij een aantal voorzieningen.  
 
Ja. Een aantal voorzieningen in de zin van winkels, een stuk cultuur… Voor een deel zou dat kunnen zijn de 
school, maar eigenlijk vindt je overal scholen. Ik ga nu wel zeggen, mijn broer is uitgeweken naar Vinderhoute, 
aan de rand van de stad, zijn kinderen gaan daar naar de buurtschool. Dus basisscholen voor kinderen zijn 
nog niet zo een probleem.  
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Het is de vraag; wat heb je voor die jeugd? Die zitten dan buiten de stad, je ziet dan heel veel transport in 
verschillende soorten, veelal met de auto, je ziet de kinderen minder omdat ze veel meer per auto overal 
naartoe gebracht worden. Ik ging vanaf mijn 6 jaar, met het fietske van de rand van Kortrijk naar ’t centrum 
van Kortrijk… we gingen in file, met vrienden, met ’t fietske. Nooit, nooit zijn wij naar school gebracht. 
Vandaag, worden kinderen naar school gevoerd, tenzij ze vlakbij wonen. Die schoolpendel is ook zoiets eigen 
voor de schoolgaande jeugd vandaag; je krijgt gewoon massa’s auto’s die voor de scholen stoppen. Dat 
creëert meer verkeer, onveiligheid, en dat vraagt dan weer heel veel aandacht voor uw schoolomgeving. 
Eigenlijk moet er iets gedaan worden aan die evolutie van autopendel, de schoolroutes en schoolomgeving.  
Er wordt allemaal veel te weinig aandacht… Vandaar, Jan Van Gils die zegt ‘Als je een stad maakt die 
kindvriendelijk is, is het goed voor iedereen.’ Want iedereen kan dan fietsen of rustig de straat op wandelen 
zonder risico.  
Vandaag treden ouders heel beschermend op t.o.v. die jongeren, vooral kinderen, … Als je dan verhalen 
hoort van Dutroux of verdwijning e.a., dan krijgen alle ouders schrik. Dus die bescherming, jongeren vandaag 
zijn vaker, een stuk sociaal beschermd. Aan de andere kant zie je ze minder omdat ze in hun vrije tijd voor de 
tv zitten, voor de computer … Het is een andere leefsituatie, een heel andere leefwereld.  
Het beeld alleszins, dat ik vroeger had van ‘wat wij allemaal deden’… in ’t straat, en altijd onderweg, en weet 
ik veel wat en blijven hangen en… Dat zie je nu veel minder.  
 
Als het dan gaat over die heel jonge starters weer, er is daar een groep tussen, niet onbelangrijk, dat zijn de 
studenten. Bijvoorbeeld Gent als studentenstad, je hebt studenten die hier komen wonen en die hier blijven 
plakken. En dat zijn dan een deel van de starters die hier nog zitten en zoeken naar een betaalbaar wonen. 
Leuven ook heel sterk. Wat moet ‘t stad eigenlijk doen? Zorgen dat ze die vasthouden.  
Het is een minder fenomeen in Antwerpen. In Antwerpen krijg je veel meer dat men in Antwerpen gaat 
studeren en dat men pendelt. Het zou een heel interessant onderzoek zijn, ik heb dat al verschillende keren 
gezegd, om te kijken naar mobiliteit richting een universiteit bijvoorbeeld, of hogeschool. In Gent, Antwerpen, 
Leuven. Dan ga je volgens mij zien dat in Antwerpen er heel veel met de auto gaan, heel veel van die 
jongeren. Maar er is geen onderzoek over gebeurd.  
Maar ik denk dat Antwerpen meer een publiek heeft dat in Antwerpen naar school gaat en bij de ouders blijft 
wonen. Dat ze van Kapellen komen, en Mortsel… Dus, dat ze eigenlijk vanuit een heel breed bereik komen.  
Terwijl wie in Gent komt studeren, zit hier op kot en gaat niet over en weer pendelen naar Kortrijk, of naar 
Brugge of… Ze komen op kot, vandaar ook dat er zoveel West-Vlamingen in Gent zitten hé. Wij zijn hier de… 
(lacht)… de stad aan, het terroriseren is ’t niet, maar dómineren.  
En dat zijn dan potentieel, eigenlijk uw starters op uw woningmarkt, ook voor uw arbeidsmarkt, die we eigenlijk 
zouden moeten houden, want dat is kennis en activiteit… die je moet hebben. En die dus een goed evenwicht 
en een goede uitwisseling kunnen zijn met de inwoners, die blijven of àchter-gebleven zijn. Want degene die 
het niet kon betalen, is niet vertrokken uit de stad hé. Dat zijn migranten. Er zou een goede interrelatie tussen 
die groepen moeten gebeuren want eigenlijk kunnen zij elkaar een stukje ondersteunen en aanvullen, 
complementair zijn. Dat zien we veel te weinig.  
 
 
Misschien qua studentenstad heeft Antwerpen niet zo ’n imago… 
 
Neen. Ze hebben ook veel minder studenten hé. Gent is de grootste studentenstad (lacht). Het mag gezegd 
worden.  
 
 
Ik ben zo een plakker in Gent.  
 
Awel ja, ik ben ook ne plakker in Gent. Ja. En we hebben meer studenten dan Leuven. Ondanks de KU 
Leuven en de hogeschool, maar… we staan op nummer één …als we zo even mogen, in cijfertjes… (lacht) 
 
 
U zegt dus, jongeren, de vrije tijd gebeurt meer binnenshuis, ze zijn minder zichtbaar in het publieke 
leven, publieke ruimte. Mede ook door die sociale bescherming misschien dat ze meer binnenhuis 
leven. En door de stad die eigenlijk niet echt op maat van jongeren gemaakt is. Kunnen we eigenlijk 
ook niet naar ouderen toezien, in publieke ruimte… worden die ook niet meer verdrongen? 
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Goh, die hebben hetzelfde probleem natuurlijk hé, als het gaat over veiligheid in het publiek domein. Als je 
ouder wordt en je kunt maar traag de straat over steken enz., en je hebt, ik weet niet wat voor een 
verkeersstroom voor de deur… dat is zeer onleefbaar en beperkt voor sommigen bejaarden hun loopcircuit. Er 
zijn zeer veel onleefbare aspecten voor de ouderen, wat niet belet dat ik denk dat de ouderen wel zichtbaar 
zijn, op straat komen, omwille van hun vrije tijd. Ik bedoel, je ziet wel die ouderen navenant op de straat omdat 
zij eigenlijk alle vrije tijd hebben…  
Je gaat ze ook meer zien, en dat is wel iets dat veranderd is… Dat de grootouders nu meer voor de kinderen 
zorgen. Als ik jong was dan zorgde ons moeder voor ons. Je hebt dan vandaag de twee ouders die zijn gaan 
werken, kinderopvang. Vandaag, de jong bejaarden zijn eigenlijk heel actieve bejaarden, die eigenlijk een 
stukje hun tijd verdelen tussen opvang van de kleinkinderen, want er eigenlijk onvoldoende crèches en zo, … 
en dan anderzijds, heel veel vrije tijd hebben. De aankomende bejaarden van vandaag hebben ook kapitaal 
en die hebben heel veel vrije tijd op een relatief vroege leeftijd.  
Mijn generatie gaat wat langer moeten doorwerken, ik vind dat niet erg maar bon, maar onze vrije tijd gaat 
láter intreden. En als het economisch nog zo slecht blijft gaan zoals nu, het hangt er een beetje vanaf van… 
want in verhouding betalen wij… dragen wij heel veel af. Dus als het economisch slecht blijft gaan, zou het 
ook wel een keer kunnen dat wij eigenlijk minder echt die vrije tijd zouden kunnen invullen als dat vandaag 
wordt ingevuld omdat we minder reserve opbouwen.  
Of dat, de huidige consumptie, een duurzame invullen is van vrije tijd vandaag, dat is weer een ander 
hoofdstuk (lachje). Want ik vind niet dat dat zo is. Ik bedoel… O.k., vrije tijd is goed richting verenigingsleven, 
actief leven, maar er zijn er ook heel veel die staan op hun comfort… De aankomende bejaarden hebben wel 
relatief veel comfort, en waar mijn ouders geneigd zijn om een groot stuk opzij te zetten voor de kinderen, zie 
je aan die aankomende groep dat zij zeggen; Wij genieten van het leven.  
Dat kan positief zijn, maar negatief in die zin, dat het spaarzame van de vorige generatie verdwijnt. Want mijn 
moeder is eigenlijk van de generatie van de oorlog, die verdwijnt geleidelijk. Vandaag zijn bejaarden de 
levensgenieters.  
Het kan op zich geen kwaad maar ik vraag mij af naar duurzaamheid toe of dat ons patroon eigenlijk wel zo 
gezond is. Ik bedoel, noodzakelijk weggaan, vakantie… O.k., maar moeten we dan ook zo ver gaan en 
moeten we vliegen en moeten we… Kunnen we ook niet een keer ontspanning in onze eigen omgeving 
nemen? Dus de noden en de behoeften worden alsmaar breder. Richting cultuur en zo vind ik dat minder erg 
omdat dat ook zaken zijn die in uw eigen omgeving gebeuren.  
 
 
 
Wilt u nu zeggen dat u vindt dat ze te… spilziek zijn? Of…  
 
In zekere zin wordt er onbedachtzaam, denk ik wel voor een stuk, uitgegeven. Bijvoorbeeld die aankomende 
groep. Dat is een groep die vaak ook een tweede badkamer (lacht)… Vroeger deden wij dat met 8 in 1 
badkamer. En vandaag koopt men luwe … Ja, hoeft dat? Ik bedoel, ze mogen het hebben hé. En als ze het 
kunnen betalen…  
Maar de vraag is, hoeft dat eigenlijk? Als er dan een groep is die helemaal niks heeft? Die zich nog amper 
deftig kan wassen, die in een onveilige woonsituatie zit... In die hele maatschappij, en ook bij ouderen, zijn er 
echt een aantal die zeer onveilig wonen. Onveilig, ongezond, onbetaalbaar, die bijna heel hun inkomen er aan 
uitgeven, ongeveer 50%, 60% van hun inkomen. 
En dat is een groep die toch wel standvastig is. 12%, 15%, het gaat naar 20%. Het hangt er dan vanaf, er zijn 
heel veel mensen die de broeksriem toeschuiven en zeggen van; O.k., ik kan wel toekomen maar eigenlijk is 
het zo…En die groep is niet onbelangrijk. Vandaag groeit de kloof. 
 
 
Binnen de groep ouderen bedoelt u? 
 
Ouderen, en jongeren ook hoor. Ook op de jongere woonmarkt. En dan heb je nog een ander fenomeen. Dat 
is natuurlijk dat er veel vlotter scheidingen zijn. Dus, vandaag leeft veel meer jeugd in samengestelde 
gezinnen. Dus de huidige jongeren hebben een stuk een ‘luxe’ om twee gezinnen te hebben. Maar dat 
impliceert dat je dubbele woningen nodig hebt voor gezinnen met kinderen. Dus je hebt niet meer één huis 
nodig voor twee kinderen of voor drie. Je hebt twee die alleen wonen, waar kinderen wisselen en ze moeten 
alle twee voldoende slaapkamers hebben.  
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Logisch zou zijn dat de kinderen misschien in één woning blijven, en dat de ouders wisselen, voor de andere 
periode…Ik bedoel dat de kinderen niet verhuizen. Maar dat is natuurlijk, in een scheidingssituatie meestal… 
niet zo ideaal.  
 
Maar ik wil maar zeggen dat heeft óók een implicatie op de woningmarkt. En er zijn dus eigenlijk heel veel 
alleenstaanden, vaders, moeders, die elk hun eigen probleem moeten oplossen… Dus waar er, als je samen 
bent, nog een opvang kan zijn in situaties waar kinderen ziek worden of verlof hebben. Ouders kunnen elkaar 
daarin ondersteunen en complementair zijn.  
Nee, als de kinderen dáár zijn, bij de ene ouder, als de kinderen daar zijn, wat blijkt? Hij/Zij moet weg, kan niet 
voor de kinderen zorgen. Dus de kinderen naar de grootouders.  
Ik bedoel je krijgt ook een veel grotere nood aan zorg, naast die nood aan extra woonruimte. Dat heeft zeer 
veel implicaties. Dus er zijn verschillende tendensen. Onze individualisering, het feit dat er dubbel gewerkt 
wordt, en dan scheiding, dat er meer zorg extern nodig is die wordt ondervangen door de oudere generatie 
voor een stuk; dat heeft zeer veel implicaties in de samenleving.  
 
 
Even terug op die generatie die veel uitgeeft.  
 
(lacht) Ik mag het eigenlijk zo expliciet niet zeggen maar bon.  
 
 
U zegt dat is eigenlijk niet nodig, ziet u dat ook zo naar jongeren toe? Van, het is eigenlijk hun erfenis 
dat ze dan opdoen… gisteren had iemand het woord de ‘SKI-generation’, Spending your Kinds 
inheritance. 
 
Ja, voor een stuk is dat zo. Voor een stuk is dat zo, ja. Nu, ik moet het anders zeggen hé, want ik heb daar 
nooit onderzoek over gedaan. Maar je zou evengoed kunnen zeggen… Wij waren met zes. En als er een koek 
te verdelen is, is het met zes. Van één inkomen. Want ons moeder werkte niet.  
Vandaag zijn het twee inkomens, en de kinderen zijn maar met twee of met drie. Dus ze hebben een groter 
inkomen dat sowieso door minder te verdelen is. Een grotere basis. Als je naar erfenis en opbouw van reserve 
ziet… Dat maakt dat ze sowieso meer kansen krijgen, de jongeren vandaag.  
En dat is ook de reden waarom er veel vroeger een woning gekocht wordt. Veel vroeger dan in mijn generatie. 
Mijn generatie is gaan kopen op 35, 40 jr. Vandaag wordt er gekocht op 20, 24, 25… Dan denkt men al aan 
kopen hé. Voor de 30jr zijn er veel meer aankopen van woningen.  
Dus en zij kunnen dan wel, in die zin hebben ze dan wel de luxe van dat meer inkomen, de erfenis wordt 
misschien een stukje opgeleefd…   
Ik heb daar nooit cijfers over gezien dus dat durf ik eigenlijk niet 100% zeggen maar dat gevoel heb je voor 
een stuk. Maar aan de andere kant, krijgen de kinderen wel meer steun op het moment dat ze aankopen. Wij 
hebben nooit bij wijze van spreken zomaar een erfenis die er stond, voor 6 staat er geen erfenis om een 
woning te kopen. Dus van de 6 zijn er 2 eigenaar. Ik ben eigenaar geworden …, pas vijf jaar geleden. Dus ik 
wil maar zeggen het is voor een stuk mijn eigen kapitaal, actief kapitaal dat ik opgebouwd heb. Jongeren 
vandaag, kunnen wel een stukje genieten van de overschot die ouderen hebben. Omdat de ouders met twee 
gaan werken, omdat er minder kinderen zijn om de koek te verdelen. Er zijn veel alleenstaanden in de 
generatie van… Ik bedoel, enige kinderen hè. Het zijn heel kleine gezinnen, in mijn generatie. Ik denk onder 
mijn vrienden, zal het gemiddelde liggen op 1,5? Dus mijn leeftijdsgroep.  
 
 
Is dat niet ook het gemiddelde nu 1,5? 
 
Nee, ik denk dat het iets hoger is. Ik denk wel ca twee… Toch wel. Dat er een groep is die zegt van ja; als je 
zelf als enig kind bent opgegroeid, dan zie je wellicht een voordeel van een zusje of een broertje erbij voor je 
eigen kind. Ik denk dat je jeugd eigenlijk een soort leerschool is (lachje).  
 
 
Dus eigenlijk de ouderen doen wel meer op, ze kiezen meer voor zichzelf in eigen ontplooiing en vrije 
tijd maar in verhouding krijgen jongeren niet minder dan vroeger, meer zelfs.  
 
Dat denk ik niet, maar ze krijgen het vroeger.  
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Natuurlijk, er is nog iets extra, want dat bleek uit mijn onderzoek over ouderen. Die eerste groep ouderen die 
beide een inkomen hadden, dat is eigenlijk de eerste generatie die het kapitaal opbouwde om een woning te 
kopen en dus een eigen woning heeft, maar ook nog de erfenis krijgt van die hele eerste generatie die na de 
oorlog gekocht heeft.  
Na de oorlog is er een ontzettende boom geweest, eigendom is enorm gestimuleerd in België, de aankoop 
van een woning, en de bouwmarkt. Naast Ierland zijn wij ongeveer het enige land waar eigendom zo vroeg en 
doortastend tot vandaag gestimuleerd geweest is door het beleid.  
Dus dat wil zeggen dat die jong bejaarden vandaag eigenlijk door hun kapitaal eigenaar zijn geworden. Hun 
ouders die nu komen te sterven hebben ook een huis. Dus ze hebben extra. Dus zij hebben eigenlijk een 
grote reserve… Zij genieten van die eerste generatie, vandaag hoogbejaarden, die eigenlijk zeer geleidelijk 
aan toch een eigendom opgebouwd heeft, en geven dat vaak niet graag af hé.  
 
 
U zegt dus dat die opkomende oudere generatie dan twee inkomens heeft, die twee bronnen van… 
Hun eigen kapitaal én het kapitaal van hun ouders. Is het ook niet zo dat het kapitaal van die ouders… 
Bijvoorbeeld, mijn grootmoeder haar huis wordt nu verkocht, maar dat is dan wel geld dat wordt 
gespendeerd aan haar zorg in een tehuis waar zij nu naar toe gaat. Dus mijn moeder heeft van dat 
geld... 
 
Er weinig van… 
 
 
… Ze kan het wel gebruiken om de zorg van haar moeder te betalen, dat wel, maar… 
 
Dat is voor een stuk zo. Voor een deel van die generatie zal dat zo zijn, voor een ander deel is het eigenlijk 
kapitaal wat ze inderdaad binnen krijgen, de kinderen, nu bejaard, gaan de woning ook verhuren.  
Eigenlijk, de levenskracht van die oudste, ik bedoel van die oudste generatie… Als die bij wijze van spreken 
oud wordt, vanaf 72, 74 begint de zorgnood, maar dat kan dan in één keer zeer exponentieel, zeer snel gaan. 
En 80 plussers, ons moeder, ja, wij zijn nog met veel om er voor te zorgen. Maar zo niet, als je met minder 
kinderen bent…  
Dat is dan weer richting toekomst, als er minder kinderen zijn om voor die ouders te zorgen, dan gaan die 
ouders andere oplossingen moeten hebben. Als je ze niet zomaar naar een rusthuis wilt sturen, dat is vaak 
het laatste dat je wil. Maar je hebt dus verschillende zaken, je hebt inderdaad nu de tussenstap van service 
flats, wat op zich een goede oplossing is. Maar er zijn ook andere mogelijkheden.  
Maar, ik wil maar zeggen, dat is ook heel belangrijk hé. Als je met minder kinderen bent, en je werkt allemaal, 
wie gaat zich die zorg aantrekken…? Dus die zorg wordt eigenlijk vlotter uitbesteed.  
Ik heb nog meegemaakt, mijn overgrootmoeder die bij mijn grootmoeder en mijn moeder woonde. Dus drie 
generaties woonden bijeen, zie je dat vandaag nog? Grootmoeders die inwonen? Dat is betrekkelijk weinig. 
Dat heeft voor een deel te maken met die zelfstandigheid die ondertussen gegroeid is, dat heeft ook te maken 
met het feit dat men daar eigenlijk niet meer zo op ingesteld is. Want wat zou u grootmoeder bij u inwonen als 
die zorg nodig heeft, als je alle twee gaat werken? 
 
Ik zei ook tegen mijn moeder, waarom niet in huis nemen? Maar die zei ook, dan zit ze alleen want wij 
gaan alle twee werken. Dus dat is geen oplossing… ja.  
Specifiek meer de woningmarkt, u hebt al aangehaald dat jongeren door hun nieuwe samengestelde 
gezinnen eigenlijk twee huizen hebben i.p.v. één en dus meer ruimte hebben en ook meer op de 
woningmarkt bezit nemen… 
 
Ja, eigenlijk ook meer woningen in beslag nemen ja.  
 
 
… En dat jonge starters vanuit het platteland meer terug komen naar de stad? 
 
Dat is een deel zo. Dus dat is omdat men gaat studeren en meer activiteiten wil.  
Want als je ziet wat ons woonevolutie is (lacht), na de jaren ’60-‘70… Veel van ons zijn opgegroeid eigenlijk in 
verkavelingen of ééngezinswoningen die relatief groot zijn, met een lap grond er aan.  
Als jij starter bent heb je het niet zo breed… En zeker vandaag is er weinig echte zekerheid. En dat is vaak te 
duur, zo ne lap grond met een grote woning op.  
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Dus als je geen kapitaal, voor een deel, kan hebben van uw ouders, dan ben je niet zo snel geneigd om weg 
te gaan uit bvb. je studieomgeving, je eerste zelfstandige woonsituatie. Dan ga je starten waar je op dat 
moment bent. En zo kun je naar een alternatief zoeken… een keer dat er kinderen komen, zou het kunnen dat 
je uit nood wel zoekt naar een woning buiten de stad.  
Trouwens volgens mij is er nu een generatie aan het komen, die in meerdere huizen zal wisselen tijdens het 
leven. Mijn moeder, één huis waar het hele gezin in opgroeide. De aankomende bejaarden, die denken, goh 
op onze oude dag moeten we toch zorgen dat we geen trappen hebben, gemakkelijk wonen en dat we 
misschien dichter bij … o.m. ook het ziekenhuis wonen, heb ik gehoord in mijn onderzoek. Dichter bij het 
ziekenhuis, en dichter bij voorzieningen, zodat we niet afhankelijk zijn als er iets is.  
Dus die zijn geneigd om naar de rand van de stad, of naar de stad of minstens een alternatief te zoeken ook 
dat meer gemak geeft. Een deel daarvan gaan nog altijd naar verkavelingen, zoeken bungalows enz.. Een 
deel zoekt het in de stad. Maar zij gaan een tweede keer verhuizen, eens dat ze eigenlijk zonder kinderen 
komen te staan, en dat ze denken aan hun oudere dag.  
 
 
Bedoelt u dan de aankomende oudere generatie of de aankomende jongerengeneratie? 
 
De aankomende oudere generatie. Dus dat wilt zeggen dat die een tweede verhuis hebben. De jongeren 
vandaag die starten als koppel zonder kinderen met een eigendom. Die denken dan, oei en nu de uitbreiding, 
de gezinsuitbreiding… Nu moeten we meer ruimte hebben, we zullen iets anders kopen. En dan zullen ze 
waarschijnlijk nog een keer kopen, verkopen en kopen, richting oudere leeftijd. Ik ken onder de iets jongere 
mensen in mijn vriendenkring, ken ik er toch al een paar die aan een tweede huis toe zijn.  
 
 
 
 
Dat blijft dan ook weer voor implicaties zorgen op de woningmarkt… 
 
Ja, dat geeft implicaties, maar dat geeft eigenlijk wel een positieve implicatie. Omdat men meer aangepast 
gaat wonen. Terwijl, ons moeder was niet uit haar huis te krijgen (lacht). Maar zij komt wel uit een huis waar 
dat we met 8 geleefd hebben. Mijn ouders hebben gehuurd, tot dat huis voor dat gezin van 8… Dus ik denk 
dat we met 4 kinderen waren op het moment dat ze zijn gaan kopen. Dus zij hebben maar gekocht eens ze de 
mogelijkheden hadden op basis van één inkomen. En dat huis, dat was ‘het’ huis tot het eind van de dagen. 
Maar dat was dan wel met trappen, en je kon dat niet opdelen enz. Dat is een gezinswoning. Terwijl ons 
moeder kwam alleen te staan.  
 
 
En de positie van jongeren op de woningmarkt in het algemeen, hoe zou u dat omschrijven?  
 
Euh, moet ik nu zeggen de jongeren -20?  
 
 
Ja, en dan daarna de jonge starters.  
 
Eigenlijk gaat de jeugd met de ouders mee tot ze studeren of gaan werken. Dus een belangrijk deel van de 
jongeren zitten vandaag in de rand, suburbaan. Dat zijn jongeren, in hoofdzaak, die ook aangewezen zijn 
vaak op vervoer, transport per auto. Omdat die vaak niet zo goed wonen qua openbaar vervoer. Die trafiek 
voor die jongeren, en dat is… naar de scouts, naar de muziekles, de dansles… Dus je ziet auto’s over en 
weer bewegen volgens de duur van die activiteiten. Dus een groot deel wonen buiten de stad.  
Er zit ook een deel in de stad. En dan zeker in de stad, ik zijn wel cijfers maar ik heb ze nu niet voor ogen, 
maar zeker in de stad, in Gent bvb. kun je zeggen dat de verhouding 1/5 migrant en autochtoon is; voor de 
leeftijdsgroep 15-24jr is dit zelfs één op vier, onder de kleuters zijn er iets meer Belgen. Dus de jeugd in de 
stad is in belangrijke mate allochtoon (Gents gemiddelde van allochtonen is ca 13%) tegenover ‘buiten de 
stad; migranten zijn in doorsnee niet naar den buiten verhuisd. .  
 
Er is wel nu een tendens. Dus je moet eigenlijk de beweging vanuit de stad zien… Vanuit de stad zijn die 
gezinnen die een huis met een tuin zochten, verhuist naar de rand in de deelgemeenten en in een volgende 
beweging zien we hen verhuizen naar de randgemeenten. De migranten blijven eerder in de stad, waar ze 
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eerst vooral in de kernstad woonden (lager woonsegment) zijn ook zij in een tweede beweging een woning 
gaan zoeken in de rand, maar nog steeds in een deelgemeente van de fusiestad.  
De Vlaamse gezinnen verhuizen steeds verder van de stadskern weg. Het is de kwestie van ‘is er nog 
ruimte’? Die migranten die beginnen nu, die zijn deels naar die deelgemeenten gaan wonen, juist aan de rand 
van de stad. Dus die volgen eigenlijk in een volgende fase. Dus je krijgt wel een grotere spreiding … Het 
spreidingsvlak van migranten is veel ruimer, dan laat ons zeggen met de jaren ’80.  
Dus op 20 jaar, is ook het spreidingspatroon van migranten veranderd. Daar komt dan aan de andere kant bij 
dat na het vallen van de muur, we veel instroom krijgen in de steden vanuit het Oostblok, maar zij zijn eigenlijk 
meteen meer gespreid gaan wonen. Niet specifiek naar de kern van de stad, wel de 19°eeuwse gordel en de 
randgemeenten.  
Dus je kan zeggen dat de migrantengroep, de eerste generaties van de jaren ’60 die hier zijn komen werken, 
die waren gebonden aan de stad, textiel, werkgelegenheid, de mijnen, de staalindustrie. Dus dat zijn eigenlijk 
de zones waar dat dan grote concentraties waren. … Zij zijn generatie op generatie in de stad gebleven, maar 
nu gaan stilletjes aan, de 3de, 4de generatie, wel iets verder gaan wonen. Dus je krijgt een groter 
spreidingsvlak van die jongeren, van die starters en aankomende gezinnen met jongeren. 
 
 
Is dat dan omdat de sociaal economische positie van die van allochtonen verbeterd is, is dat omdat zij 
zich meer kunnen permitteren?  
 
In zekere zin kun je dat zeggen, dat daar een grotere mobiliteit is ja. Er is een periode geweest, einde jaren 
’80, tweede helft van de jaren ’80 dat we noodkopers hadden. Dus de huurmarkt werd te krap, en die 
migranten zijn met het minimum geld dat ze hadden, gaan kopen. Vandaar die ‘noodkopers’. Een aantal onder 
hen, zien we nu ook als nieuwe verhuurders of verkopers; zij verkopen vaak aan hun eigen volk, en zelf gaan 
ze iets verder wonen. Die hebben een stukje kapitaal opgebouwd.  
Dus die noodkopers, hebben een eigendom, hebben dat doorgaans niet naar behoren gerenoveerd, want dat 
is meestal oplapwerk. Vlamingen doen dat degelijk, doe-het-zelf, (lacht) ze zijn er alle weekends aan bezig. 
Terwijl, migranten zijn rap content. Dus die huizen zijn kwalitatief veel minder goed in orde gezet. Die markt 
wordt verkocht. Omdat… ook de arbeidsmarkt gewijzigd is, zijn er onder hen redelijk wat middenstanders en 
er zitten daar soms wel echte handelaars tussen, dat zijn de actieve eigenaars die kopen en verkopen. Die 
gaan nu aan hun eigen groep verkopen. En die zijn geneigd om... Als je gaat kijken in Oostakker, zie je relatief 
veel migranten terwijl Oostakker toch wel redelijk van het centrum weg is. Maar zij gaan zich dan ook voor een 
stuk focussen op werken in Zelzate of werken in de haven… Het zou heel interessant zijn om ook een keer 
een onderzoek te doen van, ‘Tiens wat zijn de motieven?’.   
 
Want ik heb ook onderzoek gedaan naar verhuismotieven van huishoudens. En de belangrijkste reden voor 
degenen die vertrekken uit de stad is effectief een geschikt huis met een tuin voor de kinderen. En als ze 
terug naar de stad kwamen wonen was om dichter bij het openbaar vervoer te wonen in functie van hun job. 
Maar dat was dan meestal maar voor één persoon in het huishouden, je kiest je job, maar niet de 
werkplaats… Dus men zoekt een locatie die eventueel vlot te verbinden is. Dat is ook de reden waarom de 
Pinte zoveel gezinnen uit gent heeft aangetrokken, omdat er een zeer goede verbinding is naar Brussel (trein 
en auto). Dus bereikbaarheid is heel belangrijk: waar men zich gevestigd heeft staat bvb. in functie van vlotte 
verbindingen.  
 
 
Dat zijn veel herkenbare dingen.   
Ik vind wel, die allochtone gezinnen dan, of jongeren zijn wel minder zichtbaar nog op het platteland. 
 
Oh, da ’s zeker. Maar je mag niet op het platteland zeggen hé. Eigenlijk redeneer ik niet meer in ‘platteland’… 
Vroeger, in het begin als ik stedenbouwkundige was, ging ik wel inderdaad spreken van ‘stad’ en ‘platteland’. 
Vandaag doe ik dat dus niet meer. Want als je naar de kaart van Vlaanderen kijkt dan is Vlaanderen eigenlijk 
een ‘stad’ op zijn geheel. Wij zijn enorm verstedelijkt. Je hebt een enorm spreidingspatroon. Dus echt ‘den 
boerenbuiten’ dat bestaat bijna niet meer.  
Hoe komt dat? Dat heeft voor een deel ook te maken met die mobiliteit hé en de grote wegenaanleg die vlot is 
gevolgd Dus opkomende welvaart, iedereen heeft een auto, dus men gaat wonen waar men kan wonen, want 
men heeft één of twee auto’s. Nu zou dat terug kunnen wijzigen met de energieprijzen, de olieprijzen. Dat 
men daar toch een beetje over nadenkt, dat men zegt van ‘met één auto moet het genoeg zijn maar daarvoor 
moeten we misschien dichter bij de stad gaan wonen’.  
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Dus vandaag, wat vandaag aan het gebeuren is en eventueel het bewustzijn, zou kunnen maken dat het 
wonen in de stad terug de voorkeur geniet. Maar de stad moet er dan op voorzien zijn. Gent zit vol hé. Gent 
heeft geen beschikbare woningen. Het wordt echt nijpend, voor binnen dit en een paar jaar is de nood zeer 
hoog. Dat wil zeggen dat al wat er nu nog is, ontzettend duur verkocht wordt. En daar worden die starters mee 
geconfronteerd. 
 
 
Zou het dan kunnen dat als die evolutie zich doorzet, dus met één auto moeten toekomen en dichterbij 
de stad gaan wonen, dat het stad weer meer voor mensen is met lagere inkomens en het platteland 
weer meer een privilege is voor de rijken…? 
 
Goh… Er bestaat ergens een cartoon van hé. Ergens, maar dat is in de jaren ’80 gemaakt, waar dan elke 
keer… De rijkste schuift steeds naar de betere woning, de middeninkomens bewegen zich dan naar de 
woningen van degene die vertrokken is, en dat zo schuift zo telkens door. Aangezien die betere inkomens nu 
voor een stuk wel terug voor de stad kiezen, je hebt o.a. loften en dergelijke… Er is een bepaalde nieuwe 
markt in de stad die de betere inkomens terug aantrekt. Bovendien zijn dat dan ook degenen die voor een 
stukje meer de vrije tijd en actief leven van de stad willen, dus… ze komen een deeltje terug. De laagste 
inkomens zijn in de stad achtergebleven. En ja, of de middengroepen terug zullen volgen, ik weet het niet of 
dat …, dat was een heel mooi plaatje, waarbij eigenlijk de generaties, maar ook naar inkomen, in fasen naar 
bepaalde woningen evolueerden; ik weet niet of dat plaatje nog vandaag helemaal op gaat.  
Ik denk dat het een meer diffuse spreiding is en beweging. En dat heeft voor een groot stuk te maken ook met 
automobiliteit. Moest je vandaag zeggen je laat je auto staan, dan ga je een fenomeen krijgen dat men 
inderdaad terug naar de stad gaat. Óf randgemeenten hè.  
Dus bijvoorbeeld de Pinte die goed te verbinden is… Dat wordt dan, ze zíjn al, ontzettend… duur hé. Dat 
worden vréselijk dure woongemeenten, omdat iedereen er wil gaan wonen. Het is die vraag en aanbod die de 
woningprijs sterk bepaald, een gebrek aan woningen drijft de prijs omhoog, ook van de kwalitatief slechte 
woningen.  
 
 
Ook duurzame ontwikkeling is een belangrijk aspect binnen vergrijzing en ontgroening. Want hoe laat 
dit milieu voor toekomstige generaties… Hoe kan dat met een goed woningbeleid gecombineerd 
worden of publieke ruimten? 
 
In eerste instantie denk ik dat we echt moeten… veranderen in ons leefpatroon. Vanuit duurzame ontwikkeling 
wordt er vaak, of nu vandaag, heel veel gedacht vanuit energienood… Dus de olie raakt op.  
Heel de beweging van lokale transitie die nu ook in Gent opkomt… Wat eigenlijk heel interessant is, ‘bottom 
up’.  
Dus waar ik daarjuist van sprak, van transitie op Vlaams niveau is die lokale transitiebeweging eigenlijk een 
groep mensen die zegt: de olie geraakt op, we zijn eigenlijk al over de piek van voorraad heen! We komen niet 
toe. Het is niet omdat het nu nog beschikbaar is voor ons… Maar het gaat niet meer, we moeten anders gaan 
leven. En vaak gaat men eigenlijk daarmee duurzaamheid associëren. De materialen geraken op, de olie 
geraakt op enz.  
 
Maar het is veel meer dan dat. Het is eigenlijk ons hele systeem, dat te gemakkelijk naar een vorm van 
verspilling en consorten gaat. Dus als je dan vraagt ‘wat moet het woonbeleid vandaag nu eigenlijk doen?’ 
Dan is dat kijken of de ruimte in de stad niet beter kan herverdeeld worden. Duurzaamheid is voor ons, binnen 
dit centrum, een thematiek van behoeftebevrediging. Dus je hebt mensen die leven en die nóden hebben. 
Hier, én elders.  
Uw economisch vraagstuk is dat je zorgt dat uw vraag en aanbod op elkaar is afgestemd. Dus als je 10 
gezinnen hebt dan moeten er 10 woningen zijn. Of één woning waar ze alle tien kunnen wonen. Bij wijze van 
spreken… Je moet uw ruimte hebben. Je moet ook uw voorzieningen hebben. Ze moeten kunnen werken, 
naar school gaan, kunnen eten enz. Dus uw vraag en aanbod moet op elkaar afgestemd zijn. Niet alleen 
kwantitatief maar kwalitatief ook. Da ’s economisch.  
Sociaal? Dat wil zeggen dat er geen barrières zijn, naar inkomen, culturen. Dat er een sociale cohesie is. Dat 
is de sociale pijler van duurzaamheid.  
De fysiek-ecologische dimensie zegt: aanbod en vraag, voor iedereen… maar dat moet in een goede, 
gezonde omgeving mits een goed ruimtegebruik, waar ook kwalitatief wordt gebouwd inzake energie, 
materialen, dat we denken aan afval, dat we denken aan groen in de stad, biodiversiteit, dus ook ons 
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gezondheid. Groen is multifunctioneel. We hebben dat nodig. We hebben dat ook nodig voor het klimaat in de 
stad, anders krijgen we een hitte-eiland. Dus dat is eigenlijk het fysiek-ecologische …  
En dan zeggen we, om dat allemaal te realiseren, heb je een goede regie nodig, een mede-
verantwoordelijkheid van alle actoren. Op de arbeidsmarkt bvb. heb je ontzettend veel actoren die eigenlijk 
een rol spelen, zowel in educatie als ondernemers die jobs aanbieden, als degenen die jobs vragen die zelf 
ook iets moeten doen. Dus je hebt ontzettend veel actoren. Je hebt een VDAB, vorming, … je hebt ontzettend 
veel actoren die eigenlijk moeten zorgen dat er een goede match is op de arbeidsmarkt. Dus wij zeggen om 
dit allemaal te realiseren vooral uw activiteiten in de stad, dan heb je een goede regie nodig, een goede 
samenwerking tussen de actoren maar vooral een medeverantwoordelijkheid en een engagement van 
iedereen. En participatie dus. Dus dat is onze institutionele pijler.  
 
Dus als je dan zegt van wat is woonbeleid? Woonbeleid is voor mij, in die vier pijlers, zorgen dat er een goed 
aanbod is afgestemd op de vraag, ook kwalitatief, de woning, maar niet alleen de woning, ook de 
woonomgeving. Dus dat je voorzieningen hebt in de woonomgeving enz. Dat het ook aantrekkelijk is, dat het 
veilig is, dat dat voor iedereen toegankelijk is, dat dat betaalbaar is, dat dat je bovendien geen energie verspilt 
en consorten, én dat je daar uw medezeggenschap in hebt. Dat je uw eigen behoeftes en wensen hebt en die 
zou moeten kunnen vervullen. Uiteraard zijn daar grenzen in. Maar ook uw omgeving. Burgerparticipatie heeft 
te maken met uw samenleving die goed draait. Dat je participeert in een actief leven, in actieve verenigingen. 
In het buurtleven…Want dan krijg je terug een goede gezonde buurt en buurtleven. En dan zullen er een hoop 
problemen vanzelf opgelost worden.  
Ook richting jongeren/ouderen. Die wrevel die er nu is. Die ga je voor een stuk oplossen door uw bevolking, 
door uw gebruikers eigenlijk te betrekken in het plannen van uw omgeving. Van woning én woonomgeving. 
Dus projecten à la Sint Pieters, de oude dokken, wat men misschien aan Dampoort doet, ’ t Rabot, 
Ledeberg… De bevolking is daar cruciaal. Het zijn zij die er moeten leven en wonen. En dat geldt niet alleen 
voor ouderen, die specifieke zorg en noden hebben, maar dat geldt ook voor jongeren. Dus dat is nu heel 
globaal op het woonbeleid, duurzaamheid. Als je nu zegt naar ouderen toe, denk ik dat wij moeten zoeken 
naar formules die alternatieven zijn op het vandaag… Hetzij individueel wonen hetzij in een rusthuis wonen. 
Dat spectrum is nog te weinig breed, naar alternatieven toe. We hebben zo wel al service flats, maar dan stopt 
het. En er zijn een aantal kiemen van nieuwe vormen van wonen, waarbij dat bijvoorbeeld een groep ouderen 
zegt: ‘O.k., we gaan hier een huis renoveren, en we zorgen gezamenlijk met ons achten, of tienen of 
vijftienen, dat we onze zorg kunnen oplossen.’ In eerste instantie door elkaar te helpen, maar ook door steun 
van buitenaf. Dat is bijvoorbeeld het concept Abbeyfield. Cohousing is een prachtig fenomeen. Als cohousing 
voor een stuk zou doorbreken, dan denk ik dat je een andere maatschappij krijgt. Niet iedereen moet daarom 
volgens die exacte formule van cohousing gaan kiezen. Ik heb nu onlangs gehoord dat in Vinderhoute, er is 
dus een groep die naar Vinderhoute gaat, twintig gezinnen denk ik, twintig koppels. Ze hebben gemiddeld 
twee tot drie kinderen. Dus dat is een bende kinderen. En die gaan in het dorp bouwen. Ze hebben oog op 
een stuk grond, voor een cohousingproject. Het schijnt dat er dus in de buurtwinkel (lacht, imiteert) ‘Ja die 
commune die hier komt en wat gaat dat zijn en dat gaat beginnen mengen met elkaar en daar komt scheiding 
van en daar komt ruzie van en wij gaan dat hier allemaal moeten horen…’ Omdat men doorsnee die 
woonvorm, dat eigenlijk niet kent. Dus ik heb ook aan die groep gezegd, want ik zag ze vorige week, van ja je 
moet wel opletten want er loopt hier wel al één en ander van roddel. Je moet eigenlijk uw buurt betrekken. 
Dus het gaat dan niet alleen over ‘ik’ die iets zeg over mijn omgeving, maar communicatief, met name, wie zijn 
mijn buren? En daarom is het fenomeen bijvoorbeeld in Duitsland heel interessant: je krijgt bouwgroepen van 
jong tot oud, groepen bewoners die elkaar zoeken, om één blokperceel, omgeven door straten en openbaar 
domein, om één blok perceel gezamenlijk met woningen in te vullen.  
En dat is eigenlijk iets wat ik hier zou willen ‘doordrukken’ (hm) in Vlaanderen. Wat ik eigenlijk aan het 
promoten ben langs alle kanten. Er bestaan woon- en bouwmarkten in Duitsland, waar die verschillende 
generaties, kandidaat bewoners elkaar zoeken… Bijvoorbeeld, ik ga naar de markt, i.p.v. naar de 
tweedehandsmarkt, ga ik naar de bouwmarkt. Daar worden bouwvelden aangeboden en mensen vinden daar 
elkaar. Bijvoorbeeld in Gent het project Sint Pieters, e.a. … voorziet een heel pakket woningen, of de 
Gasmetersite, daar worden 450 woningen gebouwd, binnenkort. Men zou een veld, afgebakend door straten, 
aan een groep kandidaten kunnen aanbieden.  
Hoe gaat dat? Als enkele bewoners een optie nemen op een plek en binnen een veld vormen ze een groep, 
ze kunnen samen hun concept van woonblok bedenken… Dat is een formule die zeer goed werkt in 
Duitsland. En dat, denk ik, dat is een stuk een oplossing, naar het groeien van uw eigen buurt, 
buurtgemeenschap. Want je gaat dus als groep aan het plannen, én je leert direct je buren kennen. Dus je 
integreert je van het begin. Het is dan niet zomaar… ‘ik ga een woning kopen en nu weet ik niet wie de buren 
zijn’. Dit is een heel ander verhaal. Maar in Vlaanderen staan daar nog ver van af.  
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Ik zie het verschil niet tussen bouwpercelen kopen en met een groep…  en cohousing.  
 
Bouwgroepen zijn een verzameling van individuen die samen als één bouwheer optreden op een bouwveld en 
dat bebouwen. Zo, elk heeft zijn eigen woning, maar misschien kunnen ze wel enkele zaken delen. Door de 
collectieve aanpak spaart men op bouwkosten, maar nadien gaat elk huishouden zijn gang. Dit, kunnen we 
zeggen, is dan te vergelijken met wat wij kennen als mede-eigendom voor appartementen, alleen zijn de 
woningen meer op maat van elke bewoner. … Maar, men kan ook kiezen voor een coöperatieve als 
bouwgroep, wat werkt via aandelen, die verkoopt en verhuurt. Als er verschillende groottes van woningen zijn, 
en er komt een appartement vrij, of een woning, kijkt men binnen de groep: Is er iemand die wil verhuizen 
naar een meer aangepaste woning? Als er geen kandidaten zijn kan de verhuizer zelf iemand aanbrengen en 
anders wordt verder extern gezocht. Maar je krijgt een roulement, waar op een zeer harmonieuze manier, die 
diversiteit zit. Enkele groepen gaan verder in het delen van ruimte, een gezamenlijk huis voor bijeenkomsten, 
feesten, ze delen de tuin, boomgaard, groentetuin, soms een gastenkamer.  
 
Wel, op zo’n bouwveld, een som van percelen, zou je ook kunnen cohousing realiseren. En wat is het 
basisprincipe van cohousing? Je gaat eigenlijk gezamenlijk, op een stuk grond, ga je samen de woningen 
plannen maar ook een gemeenschapshuis, een collectieve tuin. En je zorgt dat je dat op duurzame principes 
baseert, die je samen afspreekt, zo hoever willen we gaan? Bijvoorbeeld de auto buiten, uit het semi-publiek 
domein, collectief aan de rand… Je zorgt dat er ruimte is voor fietsen, voor berging, gemeenschappelijke tuin, 
enz. De redenering is: als we allemaal, individueel, een beetje kleiner wonen, kunnen we meer investeren in 
duurzame kwaliteit, kunnen we nog ruimte delen, waar we dan ook samen koken, waar kinderen spelen en 
weet ik veel wat.  
Ja, bij cohousing zijn de bewoners sterk geëngageerd en, eventueel verplicht, om deel te nemen aan de 
gemeenschappelijke activiteiten. Dat is eigenlijk cohousing. Je realiseert het project als bouwgroep, maar ook 
nadien blijft de groep betrokken in de gemeenschap.  
 
Je kunt als groep veel verder gaan. Als je als groep een project aanneemt, kun je kosten besparen in 
administratie, notaris en consorten. En kun je een surplus doen, richting duurzame energie, duurzame 
materialen, eventueel lift voorzien, zodat het hele woonblok voor iedereen toegankelijk is. Cohousing varieert 
tussen 15 tot 25 woningen. Die bouwgroepen, dat gaat soms over 50 woningen, 50 huishoudens die samen 
een blok plannen en waarbij dat het semi-publieke domein ook mee geplant wordt. En dat eigenlijk het 
voordeel geeft dat men toch nog altijd zijn eigen woning heeft en geen noodzakelijke verplichting naar het 
gemeenschappelijke gebruik. Maar je gaat collectief bouwmaterialen aankopen.  
 
 
Zou u dan in het kader van duurzame ontwikkeling niet beter een vérbouwgroep oprichten?  
 
Dat is dan… Nu spreek ik inderdaad over de nieuwbouw, je hebt natuurlijk in de stad een hoop nieuwbouw. 
Dat klopt dat wij een groot woonprobleem hebben, supergroot in Vlaanderen en zeker Oost- en West 
Vlaanderen zelfs, dat is dat wij met heel veel verouderde woningen zitten…  
Dat is niet altijd zo evident, om die te gaan renoveren of verbouwen. Ik ga zeggen heel de 19de eeuwse gordel 
van Gent… De Stad is nu in Ledeberg bezig, wat doen zij daar? Ze kijken wat er mogelijks richting duurzame 
energie kan gebeuren, maar als ze dat ook willen toepassen, ook in Rabot, ik denk dat daar veel woningen 
het niet waard zijn om daar iets te doen aan duurzame energie.  
Veel woningen zouden moeten afgebroken worden en vervangen. Dan ben je tóch aan het bouwen.  
 
Daarnaast, vind ik het perfect dat de laatste vijf jaar, sinds eind jaren ’90, schoorvoetend… gestimuleerd wordt 
dat er aan inbreiding gedaan wordt. Inbreiding, dat zijn dan oudere percelen en gebouwen vervangen of 
renoveren, maar ook lege percelen herinvullen in de stad. En dat is iets waarvan ik denk dat noodzakelijk is. Ik 
ga zeggen de principes …, want ik ben nu met een onderzoek bezig rond duurzaam ruimtegebruik, zijn 
eigenlijk enerzijds zorgvuldigheid, je moet kijken naar uw draagkracht. Wat kan uw omgeving aan van 
verdichting? Want je moet eigenlijk proberen compacter te bouwen. Maar te compact is ook niet goed. Teveel 
mensen opeen. Daar een goed evenwicht in vinden, want je moet ook voldoende open ruimte hebben.  
Dus zorgzaamheid is rekening houden met de draagkracht. Meervoudigheid is zorgen dat je multifunctioneel 
vooruit denkt, ook toekomstgericht denkt aan uw woningen. Dus concepten waarbij dat er, dat is nog een 
tussenvorm, waarbij je vooruit ziet op uitbreiding in de vorm van kangoeroewonen, jongeren en ouderen 
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samen. Ik denk dat dat een goede formule is, maar tot voor kort, onze stedenbouwwet liet dat niet toe. Er 
komt daar nu een wijziging in. Maar het is nog niet 100% ideaal als het gaat over fiscaliteit of sociale 
zekerheid.  
Dus, die tussenformules, denken aan uw woonconcept zelf, aanpasbaar, eventueel uitbreidbaar, het principe 
van meegroeiwonen. Dat moet je voorzien.  
En dan richting …, dat is dan eigenlijk voor een stukje inbreiding van nieuwe concepten, heel de renovatie, 
hier moet er serieus gekeken worden of het vandaag waard is om dat te doen. 
Je kan perfect zeggen, renovatie is niet meer doenbaar, maar je kan wel nog de stenen recupereren. Dat is 
ook duurzaam. Er is ook een trend geweest, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar de periode dat er relatief 
veel beluikhuisjes in Gent beschikbaar kwamen dat er van drie twee werden gemaakt, of dat er van twee één 
woonst werd gemaakt. Dus daar krijg je wel, en dat lijkt mij op zich wel goed omdat, inderdaad die huisjes 
waren vrij klein, dat is goed voor een student. Maar een keer dat je met een koppel bent, kun je dan zeggen; 
‘O.k., iets breder’. Je kan zelfs met een startend gezin daarin blijven. Eén, twee kinderen kan nog als je twee 
beluikhuisjes samen gooit. Die trend is er geweest maar dat aanbod is er niet meer. We hebben niet zoveel 
aanbod meer om dat toe te passen.  
En hetgeen nu nog slecht is op de markt, is naar mijn gevoel heel slecht. Ik bedoel, we hebben dat ook gezien 
uit onze woonstudie, zeker op de private huurmarkt. Maar ook de eigendomsmarkt van de ouderen.  
 
 
Dat moet gewoon afgebroken worden… 
 
Ik denk dat. Je moet maar eens naar Rabot gaan, waar vroeger het koopcentrum was. Als je daar langs gaat, 
dan zeg je jongens, hier ga je toch geen energiebesparing op toepassen? Duurzame energie? Want daar 
moeten we vanaf. Voor mij is duurzaamheid geen sausje bovenop, het gaat over fundamenteel denken. Vanaf 
de basis.  
En dat geldt richting alle leeftijdsgroepen, doelgroepen, richting culturen, richting fysiek potentieel… Daarmee 
dat wij dan ook spreken van transitie. Je moet eigenlijk op alle aspecten tegelijk denken.  
 
 
Meegroei huizen, wat is dat juist? 
 
Het meegroei concept, dat is eigenlijk... Ik weet niet of je gehoord hebt van het label levenslang wonen? Dus 
het was zo dat woningen … Ik denk eind jaren ’90 zowat, is een boek uitgegeven: ‘aan wat moet een woning 
voldoen om uw leven lang in die woning te kunnen blijven?’. D.w.z. afmetingen, opletten voor trapjes, 
drempeltjes, toegang tot de woning, maar ook: waar is uw slaapkamer, heb je gelegenheid om uw slaapkamer 
beneden te installeren enz. Dus woningen konden, a.d.h.v. dat handboek, eigenlijk worden aangepast… Hoe 
mijn woning aanpassen voor de oude dag? Dan moeten we nu proactief doordenken wat er nog nodig of 
nuttig kan zijn om… en als je teveel moet aanpassen, dan kan je misschien beter verhuizen naar een woning 
die het label zou kunnen krijgen van levenslang wonen.’  
 
Nu, er is dan eigenlijk een tendens, vanuit wat ze noemen de ‘universal design’. En die zegt: elke ruimte en 
elke huisvesting, is het nu van kantoren of cultuur of wonen of de publieke ruimte, moet er voorzien zijn op 
Universal design voor iedereen.  
Wij worden vandaag, en daar moet je straks maar eens op letten als je buiten gaat (lacht), wij worden 
vandaag te veel belemmerd. Je moet een keer drie weken met krukken lopen. Dan ga je weten wat een ramp 
het is in de stad en in gebouwen. En niet alleen in de stad, overal. Welke materialen en inrichting van straten? 
Gebruikt men eerder asfalt, misschien minder stoep en zo buiten de stad, maar in de stad is het een ramp, 
wat staat er niet allemaal van verkeerstekens, paaltjes, verkeerslichten op de looproutes van voetgangers, óp 
de stoep en dat allemaal ten behoeve van het autoverkeer ….  
Dus onze omgeving is niet voorzien op gemakkelijke doorgang van de zwakke weggebruiker. Universal 
design zegt, je moet eigenlijk zodanig uw omgeving ontwerpen, dat je geen handicaps opwerpt. Ook voor 
mensen die geen handicap hebben. Mensen met kinderwagens, boodschappen op wieltjes. Of fietsen. Wat 
moet je bij het fietsen soms… soms dingen doen die gewoon gevaarlijk zijn. Dus universal design gaat in op 
een aantal, 7 principes, en daaruit is dan eigenlijk, nu, heel recent, in oktober vorig jaar, de gids voor 
meegroeiwonen uit gekomen. Dat komt eigenlijk van het toegankelijkheidsbureau dat aandacht besteedt aan 
die universele toegankelijkheid van alle gebouwen en publieke ruimte. Vanuit die universal design, zeggen zij, 
gaan wij ons label ‘levenslang wonen’ aanpassen richting universal design.  
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Dus verder vooruit denken is bij grote werken, nieuwbouw of vernieuwbouw vooruitzien op brede 
toegankelijkheid, maar ook wat je later nog kan doen. Die ‘meegroeigids’ helpt je doordenken op woningtypes 
en indeling; dat zijn dan de ‘meegroei’ woningen. En eigenlijk wil dat zeggen dat je op voorhand in het 
bouwconcept, dat je vooruitziet op multifunctionaliteit. Dat je eventueel de woning kan opdelen, een tweede 
ingang geven. Dat je doordenkt voor de dag dat je minder goed te been bent… Aankomende bejaarden of 
aankomende ouderen, enkele onder hen zetten die stap, bijvoorbeeld zeggen ze goh onze garage, de 
leidingen en consorten moeten er liggen, ooit kunnen we hier een ook een slaapkamer maken. Maar dat moet 
in uw concept vastliggen.  
Dus: vooruitdenken, in uw basisconcept. En zeker als je een wijk ontwikkelt, moet je alles ‘basiscomfort’ 
voorzien. Dus de meegroeigids kijkt eigenlijk van de kamer tot de stad, wat zijn een aantal principes in het 
concept waar je rekening mee moet houden. Het is beschikbaar op de website, de meegroeigids.  
Je ziet dan heel mooi, zij maken een tekeningetje waarin je dus begint als jongere, dan koppel, koppel met 
kinderen, die kinderen die er bij komen, dan worden ze ouder en dan komt de moeder er bij met het stokje 
enz. Dát is eigenlijk intergenerationeel denken. Maar dan op het concept van wonen. En omgeving. 
 
 
Bent u ook zo een fan van kasseitjes? 
 
(lacht) ja.  
 
U had het ook over cohousing en bouwprojecten, we hadden ook gesproken met samenhuizen.. 
andere geïnterviewden hun commentaar erop was dat er nog wel teveel mensen zijn die zich een 
koopwoning kunnen permitteren. Dus jongeren, jonge starters, die het minder hebben. U zei zelf dat 
woningen duurder worden, in hoeverre kan bijvoorbeeld sociale huisvestingsmaatschappijen hier mee 
een rol in spelen? 
 
De cohousingprojecten die nu aan het lopen zijn, dat zijn eigenlijk allemaal koopwoningen. De Malmargroep in 
Gent, die kiezen voor de stad en diversiteit. Dus Malmar, een oud bedrijfsterrein dat nu vooral een park wordt, 
zal worden heringericht en enkele inwoners willen hier cohousing realiseren. Er is daar een blok, waar de Stad 
een multifunctioneel gebouw wil zetten. Beneden niet-woonfuncties en boven wonen. En de groep Malmar, 
die een cohousingproject wil starten, die zitten eigenlijk te wachten op de beslissing van de Stad om daar te 
mogen hun woningen bouwen. Zij hadden al een gesprek met een sociale bouwmaatschappij, om eventueel… 
Ik ga nu wel zeggen op 22 woningen, er 2, 3, 4 van te kopen, of in mee te participeren en mee te ontwikkelen, 
zodanig dat er ook huurders in het project zitten.  
Ik heb daar ook gedacht van ‘Tiens, ik heb nu net gekocht, om nu direct te verkopen?…’. 
 
Pauze. O.k., het ging over cohousing ?  
 
 
En sociale huisvesting.  
 
En sociale huisvesting, dat is op dit moment nog niet echt een bewandelde piste. In die zin, ja, babbel ik daar 
wel over binnen mijn netwerk van ‘allez, zijn er nu geen mogelijkheden?’. Het zit nog niet op de goede baan 
hé, op dit moment, maar bon.  
En het is ook zo, dat Groen!, Vera Dua heeft binnen de parlementaire commissie wonen, heeft zij voorgesteld 
dat de wooncode zou aangepast worden. Maar dat is dan eigenlijk meer in de richting toch ook nog van 
kopen. Zorgen dat het spectrum van leningen, individuele leningen, dat dat verbreed wordt naar 
groepsleningen. Een bijkomende stap zou kunnen zijn dat men ook een sociale bouwmaatschappij op een 
bepaalde manier laat participeren, maar je moet weten, dat is niet zo evident omdat zij moeten participeren in 
gemeenschappelijke ruimten. Een bouwmaatschappij…, die huurder die moet dat dan sowieso meebetalen. 
Normaal gezien wordt een sociale huurprijs, de basishuur, bepaald op de woning, grootte, het comfort dat je 
hebt, bergruimte. Maar dat extra comfort van die gemeenschappelijke ruimte, kun je dat die huurders 
opdringen of niet? Huurders staan op een wachtlijst en worden in volgorde een woning toegewezen, zij 
kunnen niet zomaar zeggen ik wil die woning. En dan betalen ze ook volgens hun inkomen. Het is een 
discussie die eigenlijk moet gevoerd worden zowel richting cohousinggroepen, als richting een lokale 
bouwmaatschappij. Niet alleen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, die eigenlijk de lokale 
maatschappijen bevoogdt… hoe moet je dat eigenlijk zeggen? (lachje)  
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Maar dus de lokale bouwmaatschappijen. Als je nu kijkt, in Gent zijn er meerdere bouwmaatschappijen. Men 
wil die wel fusioneren, daar zijn nog wel enige stappen te zetten. Maar dan is het eigenlijk de vraag, hebben 
zij interesse om daar mee in te stappen? 
Een bouwmaatschappij is gebonden aan de leningen die zij krijgen. Zij mogen geen luxewoningen zetten want 
daar krijgen zij de lening niet voor. Zij krijgen lening voor een bepaalde ‘modale woning’, van die grootte enz. 
Dat is ook voor hun vandaag een probleem, richting duurzaamheid. Want als zij duurzame energie… en 
passief willen bouwen, dan overschrijden zij het budget, hun budget voorziet dat niet.  
Dus dat wil zeggen de lening die zij krijgen, de lening van de overheid, dat ze die wel krijgen voor één 
bepaalde woningkost. Maar al wat daar boven valt, moeten zij privé gaan leven. Wie gaat dat betalen? De 
huurders. Dus er is daar een zeer grote onlogica in.  
Dus in zo’n cohousingproject, dan is het een beetje de vraag van… Goh ja, hoe ver moeten of kunnen 
huurders participeren in dat collectieve? De bergruimte en dat soort dingen wel. In de collectieve 
energievoorziening, o.k. Maar bijvoorbeeld in die grote collectieve ruimte waar er een gemeenschappelijke 
eetruimte is, een gastenkamer en eventueel een bibliotheek en weet ik veel wat… Hoever wil zo’n 
woningmaatschappij, als eigenaar dan, daarin participeren? Om het dan door te verrekenen aan de huurder. 
Dus dat is nog niet zo evident.  
Nu, in die zin is het heel interessant, en ik nodig u zelfs uit, wij gaan twee leerdagen houden, binnen de 
transitie, binnen onze werkgroep. Leerdagen rond cohousing. Eén gericht naar bewoners die nu volop bezig 
zijn. En een aantal centrale woonprojecten die al bestaan, om eigenlijk ervaring uit te wisselen, knelpunten. 
Zowel juridisch, administratief, maar ook architectuur, normen, waarden en weet ik veel wat, respect… Hoe 
loopt dat samenleven? Dus een leerdag daarover met actieve workshops, dat is half mei. En half juni gaan we 
dan met dat materiaal richting, meer experts, ambtenaren, politiekers en consorten.  
Het is wel op een slecht moment, want het is rond de verkiezingen. Dus er zullen wel andere prioriteiten zijn 
op dat moment, dat wordt een beetje naar voor geschoven.  
En dat is eigenlijk een vorm van ‘projecten’ opstarten en stimuleren, en zoeken wat dan transitie is. Wie heeft 
daar allemaal mee te maken? Over wat gaat dat allemaal? Waar zitten de problemen? En we gaan nu de 
spelers terug bij elkaar zetten en zeggen van jongens, wat kan er hier gebeuren? En, probeer een keer een 
experiment. En daar uit leren om dan, dat soort experimenten te gaan opschalen. En geleidelijk aan op uw 
systeem in te werken. Dat is eigenlijk wat we verstaan onder die transitie duurzaam wonen en bouwen. Dus 
we volgen of stimuleren in wat er allemaal gebeurt aan projecten en experimenten.  
 
 
Dat is heel interessant. Ik moet ook nog een artikel schrijven na dit en als ik die focus daarin kan 
brengen… Want ik vind nu, cohousing en consorten dat is goed en kan sociale cohesie bevorderen, 
maar op het moment vind ik dit eerder anti-intergenerationeel als het beleid en de overheid en de 
sociale huisvestingsmaatschappijen niet mee in dat idee stappen.  
 
Ja, dat klopt. Anti-intergenerationeel… Naar leeftijden toe hangt het heel sterk van de groep af. Het is wel zo 
dat de groep… In Vinderhoute is het een jonge groep. Dat zijn starters met kinderen. La Grande Cense, met 
Luc Jonckheere, dat is zeer gespreid in leeftijd. Want daar zitten, ik dacht zelfs een paar bejaarden, ouderen 
bij? En dan heel jonge mensen. Ja, dat is dus inderdaad wel een goede formule.  
Ik denk dat Mechelen ook een brede groep van starters… De jonge groep huishoudens, 20ers, 30ers, richting 
40, 45ers, denk ik… Ik denk dat het een beetje het spectrum is van de groep Mechelen die nu aan het zoeken 
is naar een goede formule voor mix. Maar die groep is nog niet volledig. Dus… En die gaan elkaar ontmoeten 
op 21 maart want dat is een trefdag van samenhuizen.  
Maar dus, is het eigenlijk wel zo… Dat gaat dan over verschillende problematieken eigenlijk hé. Eén, je moet 
een plek vinden en de groep Malmar heeft gekozen voor de stad, om te beginnen. Gezien de problemen die 
ze hebben met de Stad, mogen ze nu wel of niet op Malmar- heb ik ook gezegd, waarom zou je dan niet een 
deel van een straat kopen? Maar meerdere woningen zijn niet zomaar beschikbaar natuurlijk. Waar vroeger 
een beluik nog in zijn geheel eventueel beschikbaar was, dat is vandaag niet meer. Ook de eigendomstructuur 
ligt veel te gespreid. Dus dat wil zeggen dat zij toch aangewezen zijn op een stuk inbreidingsproject. En 
ergens, op of in of… Ze gáán nieuwbouw doen. Het zou heel interessant zijn om met een groep te zeggen 
binnen één van de grote projecten… ‘dit is onze bouwblok’. … En we gaan een keer met die groep samen 
zitten en kijken wat we hier kunnen doen. Want wij kunnen toch een aantal dingen delen?  
 
Zelf heb ik een vorm van cohousing gedaan gedurende jaren. Het is te zeggen, net geen cohousing. Wij 
waren met vier huizen, in de buurt, dus drie straten… vier huizen… vrienden… En wij zeiden, we moeten toch 
niet elk een wasmachine hebben? Eén wasmachine voor iedereen, in totaal waren we met zes mensen die er 
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woonden. Zeven, acht soms. Elk kookt één keer. Doet alles, aankoop, afwas, … en de anderen kunnen 
komen eten. Dat wil zeggen dat je in de week, om de 10 dagen één keer moest koken maar dat je altijd kon 
gaan eten. Geen verplichting, je zei op voorhand van, ik ga mee eten, dinsdag, donderdag, vrijdag. Geen 
verplichting. Maar je had wel een automatische beurtrol, want iedereen had zo ongeveer zijn vaste dag. Ik 
kookte op maandag.  
Auto Delen? Daar was één auto, en die werd gedeeld met drie. Verzekering? Contractje afsluiten.  
Dat heb ik gedurende járen gedaan. Ik heb 20, 25 jaar samen gewoond met mensen. En nu woon ik alleen in 
een eigendom. Sinds twee jaar (lacht). Ik was een fervente verdediger van huren. Maar bon, dat was op een 
bepaald moment sowieso toch niet meer betaalbaar als je goede kwaliteit wou. Mijn laatste ervaringen met 
samenwonen waren trouwens slecht. En dan heb ik gezegd… schlüss.  
 
 
Ik denk dat dat inderdaad geen evidentie is. Zeker niet bij jongeren omdat iedereen ook aangeeft dat 
die veel individualistischer zijn ingesteld, en meer op hun eigen zijn ingesteld. Meer in hun eigen 
wereld.  
 
Dat klopt. 
 
 
Zulke zaken in de generatie van jongeren, ik denk dat dat haaks staat op... 
 
Het staat er haaks op. Maar ik zal zeggen, ik omarm eigenlijk dat soort initiatieven omdat dat misschien een 
beetje een trend gaat wijzigen. Vandaar, zo’n wonen is heel belangrijk voor het buurtleven, cohesie. De 
participatie van jongeren, ook in publiek domein... Betrek die er in! Want dan gaan ze klappen met hun 
omgeving. En ze respecteren elkaar. Want ze kunnen elkaar aanvullen. De ene ziet het heel anders dan de 
andere. Maar ze hebben eigenlijk dezelfde behoefte. Ze willen die rust en dat spel en…  
 
Als het gaat over cohousing, krijg je een sterk verhaal op basis van afspraken over het ‘samenleven’, en dat 
vind ik eigenlijk nodig vandaag, jongeren zouden moeten openstaan voor meer ‘delen’ en ‘respect’… Wat ik 
vind, de leefervaring, de wijsheid van ouderen, ze zouden daarvoor moeten openstaan en niet zomaar een 
grote mond hebben, een ‘grote bek’ hebben soms; ze zijn zeker mondiger. 
 Anderzijds, en dat gebeurt naar mijn gevoel te weinig, ouderen of de jonge bejaarden, die dan net op 
pensioen gaan, die leeftijd verschuift nu wel een beetje maar bon, op het moment dat ze dus op pensioen 
gaan, die hebben een ontzéttende rijkdom! Waarom worden die niet ingeschakeld in een aantal taken!… 
Onder een verlaagd tarief bijvoorbeeld, als uitloop baan, het hoeft niet vrijwillig te zijn. Met een basisloon.  
Waarom worden ze niet ingeschakeld in het opleiden van jongeren? Want jongeren die starten op de 
arbeidsmarkt zijn vaak een zware investering in een bedrijf of in een onderneming. Dat vraagt veel energie, 
zelfs veel, niet alleen in tijd, maar ook financieel. Waarom schakel je ouderen niet in voor een leer- en 
inloopproces? Je krijgt tegelijk de ervaring die moet kunnen doorgegeven worden, jong en ouderen die 
bijeenkomen, samenwerken en respect leren voor elkaar. In zo’n cohousing, dat delend wonen, maar ook in 
een goed buurtleven gebeurt dat vanzelf. Snap je?  
 
Het is heel boeiend, omdat je dat vraagt, inderdaad is het zo dat jongeren vaak te individualistisch zijn, zelfs 
ondanks de waarden die ouders proberen mee te geven. Ze groeien op met steeds meer comfort.  
Neem nu, de Haringrokerij in Antwerpen, is ontstaan uit een groep scouts, scoutsvrienden… Ze zijn een blok 
gaan zoeken voor renovatie tot een cluster van woningen. Ik geloof dat ze daar gaan wonen zijn eind jaren 
’80, zoiets? Dus die wonen daar ondertussen denk ik 20 jaar, ze hadden kinderen, leuk. Ik geloof dat dat over 
acht huishoudens gaat. Leuk, die kinderen groeien op, die hebben een pracht van een jeugd in die 
woongemeenschap, ze hebben zelfs als groep iets meer comfort omdat er net iets meer kan. Er is meer 
speelruimte in het semi-publieke domein van de haringrokerij. Maar nu blijkt, die kinderen zijn niet 
geïnteresseerd om zo te wonen. Dus die gaan nu studeren, die starten een eigen huishouden, die zoeken niet 
naar een delend wonen. De ouders komen in een nieuwe fase, kinderen het huis uit en stellen vast: ‘Tiens, 
onze kinderen zijn niet geïnteresseerd in die formule’. De ouderen, 50’ers zijn van plan, om een nieuw project 
te starten, meer aangepast, want die groep hangt nog zo goed als 90% aaneen. Die gaan nu een nieuw 
project starten voor hun aankomende oudere dag. Ze gaan hun woonblok, dat ze in mede eigendom hebben, 
gaan ze dus verkopen en stellen zich nu de vraag, wat als een ontwikkelaar hier op afkomt? Zal dat als 
woongemeenschap behouden blijven? Ze zijn zelf op zoek naar een nieuwe aankoop, waarschijnlijk dezelfde 
formule, op dezelfde manier. Want dat heeft zoveel jaren gefunctioneerd.  
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Hoe denkt u dat het komt dat die jongeren daar niet… 
 
Voor een stuk individualisme, ze willen los van die ouders. Het is heel typisch hoor. Want ik ga nu zeggen, ik 
ken nogal wat koppels die komen eigenlijk uit… een heel lang gemeenschappelijk wonen. Die kinderen … Ja, 
ze zeggen ja dat is toch wel heel leuk en heel plezant. Maar misschien eerder op een oudere dag. Ze gaan 
alleen wonen, eigen huis kopen, kinderen… In zekere zin zouden enkele toch wel geneigd zijn om eventueel 
naar een soort gemeenschappelijk traject te gaan, maar dat vraagt ook een ontzettende energie om het waar 
te maken, dat zijn lang lopende processen en engagementen.  
Die educatie of die opgroeisfeer die determineert niet noodzakelijk wat men later doet. Het is wat men er aan 
gehad heeft, denk ik, dat men als waarden meeneemt. Maar die tussenstap zal niet noodzakelijk naar een 
delen zijn van… van woonruimte.  
 
Dat zal misschien meer richting de wat oudere dag zijn. Ik denk dat er vandaag wel een groep is die daar 
meer en meer naar uitkijkt… ‘Goh ja, de oudere dag… Dju, wat gaan we hier doen alleen in dat huis?’t Is toch 
leuker … ?’ Dat zie je ook op die filmpjes van centraal wonen, cohousing in Europa. Je moet eens naar één 
van de filmpjes kijken, als je wil, wil ik dat wel eens doorgeven, want het is wel interessant. Dan zie je dat 
daar, en da ’s mooi, dat die ouderen die eigenlijk alle vrije tijd hebben, een stuk die kinderen opvangen, die 
van ’t school komen. Dus die ouders kunnen met gemak gaan werken. Ouderen vangen die kinderen op, die 
volgen mee het huiswerken maken, ‘is alles gedaan?’ enz. Er is een soort dienst, wederdienst. En dat maakt 
uw groep veel weerbaarder. En ik denk dat we naar dat soort samenleven terug moeten evolueren, ik 
verdedig dat. Niet noodzakelijk dat men verplicht collectief dingen moet doen. Maar zóek naar… een soort 
cohesie en samenspel. En dan is het heel belangrijk dat je voldoende diverse woningen bijeen hebt. Niet 
alleen ééngezinswoningen met tuin en drie slaapkamers.  
Alsjeblieft, variëren naar grootte, naar… Er zijn ouderen die dat niet -meer- willen, een tuin! Veel ouderen, 
herinner ik mijn onderzoek, als ze zouden verhuizen, dan is het voor die tuin hé, want ze kunnen die niet meer 
onderhouden. Dus, voor een stuk heb je die ouderen, die vaak al genoeg hebben aan een kleine buitenruimte. 
Ze willen gerust compacter, kleiner wonen. Als je maar genoeg semi-publieke ruimte bij de woning, als je dát 
maar voorziet. En dat daar gelegenheid is voor ontmoeting, groeiende cohesie.  
Eva Lanxsmeer is een prachtig voorbeeld waar dat jong en oud samenwoont, Eva Lanxmeer, Culemborg. Ik 
wil u die website wel een keer doorgeven. Daar heb je zelfs, Krakeel, is een project van ouderen, die zeggen 
wij willen ons blok van 20 woningen, maar zelf voorzien op ons noden. Ze kiezen voor die wijk die ongelooflijk 
groen, waterhuishouding, energiehuishouding, alles erop en eraan. In het semi-publiek domein, autoluw, geen 
auto’s voor de woning. In de wijk word het water gezuiverd, grijs water, ze putten warmte uit de grond… Alles 
gaat in eigen beheer van de bewoners. Dat gaat over een wijk van ca 250 woningen. Het kán! Het is wel nog 
steeds een redelijke uitzondering hoor om alle duurzame principes zo doorgedreven te hebben. Dat is redelijk 
een uitzondering want ik bekijk nu wel veel voorbeelden. Maar het ís mogelijk! Het bewijst zich.  
En dat is een lang groeiproces. 20, 25 jaar. Ze zijn nog aan het bouwen hé. Er is zelfs een educatief project. 
De werf, de werfterp, of terpwerf, waarbij de initiatiefnemers zeggen, we gaan alles zélf bouwen maar we 
gaan ook leren hóe we moeten bouwen, hoe we bakstenen moeten maken, ik bedoel kleistenen, en wat 
kunnen we met stro doen en… Dat is een volledig educatief ontwikkeling- tewerkstellingsproject, op basis van 
vrijwilligheid. Een grandioos leerproces waar ook scholen aan deelnemen. En wat is het resultaat? Ze hebben 
een groot compact huis gebouwd, mix en intergenerationeel. Hier wonen twee of drie ouderen met zorgnood, 
er is een leslokaal voor vorming enz. Een architect heeft er zijn kantoor en er wonen twee jonge starter 
huishoudens. En dat zit als entiteit binnen de wijk Eva Lanxmeer. 
 
 
Ik heb de indruk dat al de projecten nog veel te veel aan de rand van de stad of buiten de stad…  
 
Nee, nee nee. Eva Lanxmeer ligt naast het station, op 15 min van de grootstad Utrecht. Vauban in Freiburg, 
dat is direct verbonden met de stad. Dat is op 5-10 minuten met de tram naar de stad. Rieselfeld in Freiburg, 
dat is iets verder. Een kwartier, 20 minuten? Maar al die wijken zijn direct verbonden met de stad. Het is wel 
zo bvb. Cohousing Vinderhoute zoekt het in de kern van het dorp, dat vind ik zeer goed, maar een belangrijke 
groep zoekt het wel in de stad. Initiatiefnemers in Mechelen wáren op zoek naar een plek en vielen, zoals La 
Grande Cense in Clabecq, op een hoeve buiten de stad. Duurzaam gaan wonen op de buiten? Alsjeblieft! Er 
ligt een ontwikkelingsplan klaar, Papenhof, aansluitend bij de stad en de Vrouwenvliet. De 
ontwikkelingsmaatschappij, een intercommunale, wil daar laag energie bouw, een deel sociale woningen, 
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kavels. Het is logisch om een collectief woonproject daarbinnen te integreren, starten van in het begin, maar 
ook het concept van de buurt binnen de hele wijk; ze kunnen een voorbeeld zijn.  
 
Dus, zelf ben ik zo iemand die overal… Zo een beetje lobbyist speel, op dit moment. Dat je zegt van; Goh die 
is met dat bezig en die met dat en je brengt dat samen en zorgt dat samen projecten opzetten. Of het een 
succes is, da ’s iets anders. Maar we proberen de kanalen netwerk te openen en kansen te koppelen. 
 
En ik denk, zeker als het gaat over intergenerationeel, zie ik toch wel een aantal formules waar we meer 
aandacht aan moeten besteden om juist die wisselwerking, tussen die ouderen en die jongeren… Ik word 
kwaad als de kinderen van mijn broer momenten tonen van weinig respect. Want ze krijgen dan een stoute 
mond, zo van: ‘ik weet het wel, je moet het mij niet zeggen’. En dan denk ik van.. Goh.. je zit hier wel bij ons 
moetje… Sorry. Aan de andere kant zijn ze ontzettend lief, zorgzaam, hoor. Dat ligt natuurlijk ook een stuk 
aan de opvoeding. Je hebt een stuk uw opvoeding mee, uw eigen wooncultuur die je voor een stuk 
meedraagt. Als je dat dan kan verbreden en ook aan dat buurtleven belang hecht, dan denk ik dat er ook veel 
meer oog zal zijn, voor hoe kunnen we complementair zijn?  
 
 
Wooncultuur, opvoeding, je draagt dat mee. Maar toch, in de samenleving, dat individualisme sijpelt 
toch sterk door als veel jongeren zeggen nee wij doen geen cohousing terwijl ze er wel uit komen 
dan? 
 
Nee maar dus in die zin moet je dan wel zorgen… Dat klopt, dat individualisme, jongeren gaan niet direct naar 
zo een cohousing of meer delend wonen gaan. Maar als de markt voor die jonge starters, die dan kinderen 
hebben, zorgt dat die goed geïntegreerd zijn in de stad, in een wijk. Ik ga nu maar zeggen 450 woningen 
zullen er gebouwd worden op de oude gasmetersite van ’t Rabot. Als je zorgt dat daar een diversiteit is in 
woningen en leeftijd, genoeg tuin, genoeg groen, genoeg lokale voorzieningen. Zorg dat dat leeft, betrek de 
bewoners er vroeg bij.  
En zorg dat ook woningen zijn aangepast richting ouderen. Als ik daar ga wonen, op mijn 60, bij wijze van 
spreken, dan wil ik toch wel wonen, waar mogelijk op een goede hoogte, veel licht, vlot toegankelijk en weet ik 
veel wat. Elementaire dingen in de woning hé, ook voldoende brede deuren, draaihoeken, geen drempels, 
een schakelaar lager hangen. Soms zijn dat zo’n kleine dingen, maar daar denkt men niet aan.  
Dat gaat ook over een hele goede inkom. Dus geen drempels naar die inkom, een lage bel of brievenbus, een 
lichthellend vlak naar de deur. Kijk dus hoe kleine details een groot gemak kunnen bieden…  
Allé, er zijn zoveel tips en mogelijkheden, waar je kan op vooruit zien. Dat is dus wat betreft concreet de 
woning, het woonblok. Maar als je ook zorgt voor voldoende diversiteit op de schaal van het bouwblok, of op 
uw wijkniveau, dan krijg je automatisch die mix. En dan moet je een mix hebben die natuurlijk niet alleen naar 
generaties ziet, maar ook naar inkomens… Dus dat wilt zeggen, denken aan… zowel, een iets betere klasse, 
die het project dan betaalbaar maakt voor een middenklasse, op dit moment wordt er zeer veel op de 
middenklasse gemikt, alsook sociale woningbouw. Zowel sociale koop als sociale huur. Daar hebben we een 
serieus tekort. Vlaanderen staat daar ver achter als je ons vergelijkt met de buurlanden, zie maar naar de 
lange wachtlijst, zeker in de steden. …  
Bovendien is sociaal wonen een apart fenomeen, als je ook naar ouderen kijkt.  
Je hebt in Gent blokken waar bijna alleen maar ouderen wonen hé, sociale woningen. En hoe komt dat? 
Omdat de sociale woonmarkt woonzekerheid biedt. De enige woonzekerheid die er bestaat op de 
woningmarkt, is de sociale huur. Sociale huurders worden niet opgezegd tenzij ze grof zouden doen, of te veel 
gaan verdienen. Maar je hebt eigenlijk een woning voor het leven. Je hebt een zekerheid. En je hebt 
zekerheid over de prijs, omdat het in verhouding tot uw inkomen is. Die zaken zijn aan elkaar gekoppeld. 
Dus voor ouderen, alleenstaande ouderen, is dat het belangrijkste, dat die betaalbaarheid en woonzekerheid 
er is. Vandaar ook dat er dan bepaalde blokken eigenlijk integraal ouderen zijn. Dat zijn dan ook 
appartementen met maximum één, twee slaapkamers.  
Dus, en op zich is dat goed, voor die groep, maar je zou eigenlijk dat soort divers denken moeten inbouwen in 
uw ontwikkeling. Zeker in uw inbreidingsproject. Alsjeblief. Daar gaan ze gewoon bouwen waarschijnlijk voor 
starters, woningen met tuin. Aan St.Pieters voor mensen die de trein moeten pakken. Ik weet eigenlijk niet 
hoe, of men die diversiteit gaat, laat ons zeggen, afdwingen.  
 
Nu, ik mag het ook niet allemaal afketsen hé. Gisteren zat ik met aan tafel met, in ons ogen, een klassieke 
ontwikkelaar, die als verkavelaar heel veel woningen zet, sleutel-op-de-deur, ook “villa Bostoen” woningen. Ik 
weet niet (lacht) of je die woningen kent, dat zijn de klassieke eengezinswoningen, netjes vrijstaand naast 



 

202 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

elkaar. Zij zeggen “we bouwen op maat”, maar dat is dan: mijn keuken moet een beetje kleiner en mijn living 
een beetje groter maar eigenlijk… Toch zetten zij nu een grote een stap: in Lochristi is de eerste 
passiefwoning, type sleutel-op-deur gebouwd, dat heeft ontzettend veel succes. Ze hebben daar bij de 
opening 1000 bezoekers gehad. Een enórm divers publiek, zowel naar inkomen en enorm divers naar leeftijd. 
Dus 1000 op een weekend is niet weinig, voor één woning, voor een kijkwoning.  
Nu vragen ze ons advies over een ‘duurzaam woonpark’ dat ze willen ontwikkelen in Ertvelde. Het 
basisprincipe is prachtig. Compact, autoluw, groen, denken aan energie, aan ruimte voor kinderen… Alle 
principes zitten er in, de basisprincipes. En dan komt het plan, alles in één keer ontworpen op die site, niet 
kijken naar de omgeving, de aard van het terrein, de context van de omgeving.  
Duurzaamheid is: Je vertrekt vanuit uw context. Wat biedt je de omgeving, wat kan je verbinden met de 
omgeving, welke meerwaarde? We waren aan het discussiëren, want zij plannen in principe een autoluwe 
wijk. Maar wat is voor hen autoluw? Dat is 50% heeft een garage naast de woning en 50% heeft een garage 
een beetje verder af, wat collectief georganiseerd. Ja, voor ons is dat geen autoluwe wijk. Het is een autowijk, 
alleen moet de helft een beetje verder lopen. Maar bon, aan de andere kant, zij zeggen, ja maar, dat is de 
eerste stap die wij zetten, we willen ons woningen ‘verkocht’ krijgen. Snap je? Ze willen ook naar nul energie 
woningen gaan, hoge ambitie. Da ’s goed. Maar dat vraagt naast een goede oriëntatie ook voldoende afstand 
tussen de woonblokken. Ze willen ook die mix. Maar mix is dan ook weer relatief want ze bieden alleen 
eengezinswoningen met tuin aan. Open? Een beetje, vooral halfopen en gesloten. En de rest? Kun je dat niet 
opdelen? Kangoeroe? Tweede ingang? Denk aan de verdieping, dat die afzonderlijk bereikbaar is? Denk aan 
opdeling, aan uitbreiding, denk aan enkele breed toegankelijke woningen op de kop, enz... Als je de 
voorschriften nog moet maken, dénk daar allemaal aan.  
 
 
En staan ze daarvoor open?  
 
Ja. Ze hebben heel goed geluisterd, want dat vind ik ongelooflijk, hoe zij dus ook evolueren en willen leren, 
het is natuurlijk een marktstrategie,… maar ik ben dan al heel blij, dat ze daarvoor openstaan.  
Maar iedere keer (lacht), zag ik de manager wel kijken, die zat er stilletjes bij. Dus in hoeverre hij dat dus 
opneemt… Maar in elk geval, zij verstonden het, zeker de ontwerpers, die snapten het heel goed en die 
zeiden; ‘Ja, we gaan kijken wat we kunnen doen’. Maar, bijvoorbeeld dat autoluw karakter… : waarom zou je 
niet de helft van de woningen géén parkeergelegenheid voorzien? Dus 50% van de woningen hebben een 
garage. En die garages die staan op de kop van de straat. Waarom zou je dat niet doen?  
Pff, stapje te ver. Dénk daar over, misschien trek je in Ertvelde mensen aan van Gent, van Waarschoot, van… 
, mensen die in de haven werken.  
Ja maar, wij willen zo geen elitair publiek’. Elitair publiek? Duurzaamheid heeft niet met elitarisme te maken. 
Het gaat hier over… Kán het?  
Nu, de vraag is, kan het in Ertvelde? Als het publiek daar komt wonen bijvoorbeeld in Gent gaat werken, ja 
dan zie je ’t zo al gebeuren. Ik ben vorige week toevallig met die bus naar Zelzate gemoeten, de bus zat 
bomvol, veel schoolgaande jeugd, maar je doet er drie kwartier over met de snelbus, drie kwartier hé. En 
Ertvelde ligt juist onder Zelzate. Da’s 20min. met de auto. Dus dat wil zeggen als je daar gaat wonen… en je 
werkt in Zelzate, dan is dat goed. Dan ben je er op vijf minuten… als de brug open is. Als je naar Gent moet, 
dan pak je de auto.  
 
Ik bedoel, dat zijn allemaal aspecten waar je moet aan denken… En dus het gaat over intergenerationeel en 
divers vooruit denken, liefst binnen uw kernen, zo een divers mogelijk aanbod nabij uw voorzieningen én 
verbonden met openbaar vervoer. En dat zijn voor mij de basisprincipes van degelijke stadsplanning.  
En eigenlijk, ik ga mij meer en meer baseren, als het over systeemdenken gaat, op ‘ecopolis’. Tjallingii heeft 
dus een ecopolis strategie ontworpen en die zegt: 'Als we duurzaam willen gaan leven, moet je aan uw stad, 
aan uw dorp, aan uw kern én het is toepasbaar binnen of buiten de stad, dan moet je op het systeemniveau 
gaan denken.' En dat is één: stromen beheren, de verantwoordelijke stad of gemeente. Twee: plekken 
beheren, de levende stad, functies, diversiteit. En drie: de participerende stad. Dus uw actoren. Organiseer uw 
beheer via de actoren. En eigenlijk als je dat toepast, dat kun je overal toepassen, in om het even welke 
omgeving, dan maak je een duurzame samenleving.  
 
 
Beheer door actoren, actoren inspraak geven?  
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Ja dus uw actoren, eigenlijk beheer door uw actoren. Dat eigenlijk uw actoren het moeten doen, die 
verantwoordelijkheid en die levendigheid.  
 
 
Uw actoren dat zijn dan de bewoners zelf? 
 
Allemaal. Degene die het aanbod levert, de ontwikkelaar. Degene die de grond herbestemt of mee ontwikkelt 
… de overheid, de zorgsector, als het naar ouderen gaat, het onderwijs voor de jeugd.  
Ik bedoel, voor mij, als het gaat over een levende stad en een levende kern dan spreek ik dáárover. Dat je dus 
alle activiteiten aaneen rijgt, dan spreek ik over ‘stadsontwikkeling’. Dus op stadsontwikkeling hebben wij een 
visie, een visie op wat heet een leefbare en duurzame stad (wijst op het boek van de stadsmonitor). En we, 
het CDO, zijn vertrokken vanuit die visie, die eigenlijk ontwikkeld is in totaal met 400 experts. Dat gaat over 
verschillende domeinen. Ik zoek nu naar de visiematrix… , die staat ergens vooraan (bladert). Dat gaat over 
de verschillende domeinen, activiteiten in de stad, waarvoor een visie is ontwikkeld. (zoekende) Ik heb niet de 
indruk dat dat in één rooster staat… nee... Ahja, toch wel, voila. Dat is eigenlijk het rooster, en dan zie je hier 
eigenlijk, alle activiteiten in de stad zeggen we; ‘moeten economisch, sociaal, fysiologisch, institutioneel zijn 
ingevuld. En wat betekent dat concreet?’  
En dat wordt dan ingevuld, met doelstellingen. Die doelstellingen worden concreet gemaakt, en voor die 
concrete doelstellingen hebben we indicatoren gezocht om dat te meten.  
 
 
Op maat van de stad wordt dat ingevuld? 
 
Ten dele is het gedaan voor de 13 centrumsteden samen, dat is eigenlijk de gemeenschappelijke basis. Maar, 
we hebben in 3 steden, Leuven, Oostende…(denkt na). Víer steden! Leuven, Oostende, Mechelen, 
Antwerpen, daar hebben we gekeken: die brede basis die we hebben van visieontwikkeling, past dat voor elke 
stad specifiek? En dan zijn er eigenlijk maar enkele doelstellingen en intenties bijgekomen. Antwerpen als 
havenstad, Leuven, als studentenstad. Een specifieke doelstelling. En daar zijn dan specifieke indicatoren 
voor gezocht.  
 
Dat is denken op lange termijn, strategisch, en we bieden daarmee ook indicatoren aan om te meten of we 
goed bezig zijn. En, we zijn eigenlijk heel blij, omdat de stadsmonitor na de laatste verkiezingen in 2006 sterk 
gebruikt is voor het opstellen van het bestuursakkoord en beleidsrapporten. Nu de monitor staat nog niet 
volledig op punt, het is ook een open systeem, dat kan worden bijgestuurd. Enkele domeinen waren in 2004 
nog te weinig uitgewerkt. Maar op twee domeinen, dat van ondernemen en zorg, is dan al verder gewerkt. 
Maar als je kijkt naar alle activiteiten, dan kan je voor deze thematiek van intergenerationaliteit, één van de 
basis uitgangspunten van duurzaamheid, heel veel plukken rond zorg, cultuur en vrije tijd, onderwijs. Dan 
komen ook die ouderen en jongeren in het spectrum. Je zegt: elke stad is leefbaar als er voldoende leefruimte 
is, als er voldoende groen is, als er goede opleiding is voor de jongeren, hoe staat het met de schoolse 
vertraging, het spijbelgedrag, enz…  
Ook de bewoners worden ook bevraagd. Ben je tevreden, vind je dat er … genoeg speelruimte is? Plekken 
voor de jeugd? Want, niet alleen ‘is het er’? Maar: hoe ervaren de inwoners het?  
En een derde element, maar dat is dan als je zou inzoomen op jongeren, is: ‘is het wel kwalitatief’?  
 
 
Maar jullie zijn dus met die ideeën naar beleidsmakers gestapt?  
 
Het is eigenlijk op vraag van het stedenbeleid dat op het CDO, samen met de Hoge School die stadsmonitor 
is opgemaakt.  
 
 
Op vraag van het Vlaams stedenbeleid? 
 
Ja, op vraag van het Vlaams stedenbeleid. Het is nu wel zo, ik heb gehoord dat de nieuwe versie van de 
survey, … want wij hebben eigenlijk twee trajecten doorlopen, de opbouw en eerste update. Dus 2004 was de 
eerste versie, 2006 de tweede versie met ook een update in de survey, dus opnieuw een survey gedaan bij 
8000 bewoners van de 13 steden.  
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In 2008 heeft de Vlaamse overheid het overgenomen, de administratie. En ze komen er 2 maart mee naar 
buiten, en we hebben wat schrik want blijkbaar focussen ze op de indicatoren, die ze dan hebben aangevuld 
met contextgegevens, het is afwachten hoe ze dat geïntegreerd hebben en toch de samenhang behouden … 
Als we nadenken over kwalitatieve omgeving dan zijn we ook over groen bezig, over voorzieningen, de link 
met cultuur en vrije tijd. En je ziet dat een aantal indicatoren op verschillende domeinen spelen… (stilletjes) 
Het schijnt dat de samenhang een beetje zou verloren gaan.  
Maar dus, het beheer van de stadsmonitor is overgedragen, aan de Vlaamse administratie. En zij doen het nu 
eigenlijk op eigen houtje. Terwijl wij eigenlijk de eerste twee versies verzorgd hebben. En dat is eigenlijk 
logisch, academici moeten zichzelf niet herhalen. Wij moeten eigenlijk weer een stap verder zetten. De 
monitor is bijvoorbeeld nog niet compleet, in die zin dat er voor alle domeinen voldoende indicatoren zijn 
uitgewerkt, dat niet. Maar heel het proces, de methodiek, 400 experts hebben daaraan meegewerkt, in heel 
dat proces van visie, concrete intenties, selectie van indicatoren, presentatie… Dus eigenlijk zijn wij daar wel 
fier op. En dat is ook een beetje de manier waarop wij duurzaamheid zien.  
Wij gaan niet zomaar onderzoeken vanuit de boeken en theorie, wel op het terrein. Wij komen op het terrein, 
wij klappen met de mensen. Als wij een onderzoek krijgen, over… private huurmarkt, dan zijn wij vertrokken, 
dan zetten we de lokale actoren bijeen en we zeggen o.k. ‘wat is hier de behoefte? Is dat goed, als we met die 
vragenlijst afkomen? Is dat in orde?’ De praktijk volgt mee in onze proces, zodanig dat ze nadien ook 
gebruiken wat we ontwikkelt hebben, want ze voelen zich betrokken.  
 
Inspraak, engagement en verantwoordelijkheid. Zij zeggen waar de knelpunten zitten, wij kunnen hen helpen. 
En zij komen een stap verder, zij worden eigenlijk een stukje begeleid en ondersteund. Ze gaan het 
onderzoek, de methodiek enz dan ook gebruiken.  
 
 
Maar, hoe de overheid het heeft ingevuld, ze staan wel open voor de ideeën en ze willen dat wel 
integreren in het beleid?  
 
Dat wel, ja zeker. Zéker. Er is ook een, wat wij dan noemen een stedenstuurgroep, die het project van de 
stadsmonitor heeft opgevolgd. Dat zijn vertegenwoordigers van de steden, die dus het proces, ook van 
update, blijven mee opvolgen. We zijn ook nieuwsgierig naar hun commentaar op de nieuwe versie. De 
overheid neemt het niet noodzakelijk op dezelfde manier aan, soms minder diepgaand want er is een verschil 
tussen administratie én onderzoekers. Maar die cultuur moet stilletjes aan groeien. Je kan ook niet van de ene 
dag op de andere… Transities daar gaan járen, soms decennia over. Dus we moeten geduld hebben. 
Anderzijds zien we op het lokale niveau dat men zich gaat verdiepen in subthema’s en de basisindicatoren 
gaat aanvullen, verbreden en inzoomen op het niveau van de wijken.  
 
 
Anders nu even over duurzame ontwikkeling. U zei daarnet al, als je breder kijkt, het aantal jongeren 
over heel de wereld, is eigenlijk helemaal niet laag.  
Als je kijkt naar híer, en ontgroening, want er wordt vanuit het beleid allemaal stimulansen gegeven of 
zouden moeten gegeven worden, om mensen meer kinderen te laten krijgen en ook de mogelijkheid 
om meer kinderen te laten krijgen. Zijn we dan op wereldvlak niet fout bezig? Omdat er al een 
overbevolking is… 
 
Ik denk dat wel ja. Ik denk dat we zelf heel strikt moeten zijn daarin. Maar ja, dat is heel moeilijk hé. Naar 
aanleiding van dit ga ik nu een keer een voorbeeld geven.  
Er wordt heel vaak gediscussieerd van, als het gaat over kansarmoede, … dan zeggen we van; ‘Goh, wat is 
een goede indicator om te weten of het er goed/slecht aan toe gaat.’ Men hanteert het ‘aantal kinderen dat 
geboren is in een kansarm gezin’. Een kansarm gezin dan, volgens criteria, inkomen, herkomst, alleenstaande 
moeder… Een aantal criteria gecombineerd. Dus, men kijkt naar de mate dat er kinderen zijn die in kansarme 
gezinnen geboren worden. Zitten we met veel wijken, buurten of huishoudens, die ondersteuning nodig 
hebben en die kansarm zijn? Nu, dát ga je niet in een duurzaamheidsmonitor zetten. Want je gaat toch niet 
zeggen, er moeten minder kinderen geboren worden in kansarme gezinnen! Dat gaat niet. Want als je zegt, 
het aantal kinderen geboren in kansarme gezinnen! Als dat moet dalen, wat wil dat zeggen? Wat een 
implicatie heeft dat? Dat zij minder kinderen moeten maken? Nee, eigenlijk bedoel je dat ze betere inkomens 
moeten hebben. Dat ze meer kansen moeten krijgen.  
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Maar je kunt dat niet uit zo ’n cijfer halen. Dus de armoede gaan wij op een andere manier berekenen. Dus 
inderdaad, heel die problematiek van overbevolking of leven in armoede… Je zou kunnen zeggen, dan 
moeten ze maar wat minder kinderen maken hé! Dan gaan ze beter rond komen. Dat kún je niet.  
 
Ik vind dat een heel moeilijk probleem. Omdat,… Er is maar één planeet. En, op dit moment, wij gebruiken er 
drie? De Amerikaan gebruikt er eigenlijk -als dat berekend wordt via de ecologische voetafdruk- gebruikt er 
eigenlijk vijf. En dan heb je heel de ontwikkelingswereld, die niet aan één toekomt. Aan de andere kant, leven 
ze wel met veel meer kinderen. Ik ga er niet over beginnen want dat is een berekening, maar eigenlijk komt 
het er op neer van; ‘Hoe veel grond heb je nodig om te kunnen leven, individueel?’. Maar dat is zowel grond, 
concreet wonen, hoe verplaats je je, enz. Doe je dat met de auto of met het openbaar vervoer? Want de auto 
vraagt wegen en betekent CO2 uitstoot en dat wordt vertaald naar ha…  
Maar ook, wat eet je? Vlees? Heeft voor productie een veel grotere impact op uw ruimte, energieverbruik dan 
gewoon vegetarisch leven. Dus, naargelang hoe je eet en hoe uw verplaatsing gebeurt en consorten, dat 
wordt eigenlijk allemaal berekend naar oppervlakte. En vandaar, wij Vlamingen, Belgen, hebben een 
ecologische voetafdruk van 5,1 hectare en eigenlijk mogen we maar 2 hectare hebben. Dus willen we dan 
richting duurzaamheid gaan, dan moet die impact naar beneden.  
En hoe kan die impact naar beneden? Ja, uw verplaatsingsgedrag, uw woongedrag, maar ook uw eetgedrag 
en energie. In Gent is er een low impact man, ik weet niet of je er van gehoord hebt. Da ’s een voorbeeld van 
iemand die probeert zijn voetafdruk te verminderen… Extreem een beetje, ik bedoel voor sommige dingen 
denk ik van net iets over de grens want…  
Maar bon, dat is wel doordenken op alles in je dagelijks leven en je kunt dat soms met heel eenvoudige 
middelen doen hé. Spaarlampen, de douchekop, spaarkoppen, dat is heel klein.  
Je kan ook verder gaan. Als je renoveert, isoleert. Denk niet eerst aan zonnepanelen, maar aan isolatie, daar 
kan je de warmte mee binnen houden. Je neemt de trein i.p.v. het vliegtuig enz.  
Ik bedoel, … waarom zeg ik dat nu? Omdat je dus ook vroeg naar die overbevolking, het is een zeer groot 
probleem en ik kan daar niet echt een antwoord op geven.  
 
Ik denk dat we met teveel zijn. En dat ook zeker in de ontwikkelingslanden zo, veel mondjes moeten gevoed 
worden. … Ik denk dat dat ook een vorm van educatie is, dat je herverdeelt want je weet dat je allemaal 
dezelfde koek moet delen. Dat je dan misschien zelf tot dat besef komt.  
Voor mijn part mogen er gerust ménages, gezinnen met tien kinderen zijn hé. Veel leven, veel vreugde. Ik 
kom uit zo’n nest. Ons moeder, 14 kinderen, wij met 6. En eigenlijk is dat veel leuker. Als er ooit iets gebeurt 
met broers of zussen, je hebt steun aan elkaar. Dus eigenlijk, en dat is misschien eigen aan de kinderen 
vandaag, ze moeten veel minder delen. Bovendien, als je ouders scheiden, geniet je als kind twee keer hé. 
Twee kerst, twee sinterklazen. En misschien nog wel meer, want als één van de ouders opnieuw gaat 
samenwonen krijg je nog meer grootouders. Ze leven in twee woningen en hebben vaak zaken dubbel. 
 
Eigenlijk, die huidige generatie zou moeten weten dat er beter zou moeten verdeeld worden. En we zouden 
veel bescheidener moeten bij wijze van spreken, cadeautjes krijgen en consorten. Voor diegenen die het 
kunnen uitgeven hé. Want het is serieus de ogen uitsteken van degenen die het niet kunnen hebben. Ik 
bedoel alles, ook zaken als gsm’s. Ik ben niet tegen gsm’s, ik ben niet tegen spelletjes en consorten maar 
ouders zouden daar eigenlijk veel bedachter mee moeten omgaan.  
En wat gebeurt er met dat speelgoed nadien? Da’s dan heel leuk als kinderen hun speelgoed op een ruilmarkt 
aanbieden, of naar een tweedehandswinkel gaat. Da ‘s leuk voor die kinderen want dan hebben ze weer geld 
en dan kunnen ze weer iets anders kopen (lacht).  
 
Maar ruilsystemen, dat zou mooi zijn, bijvoorbeeld LETS. Dat gebeurt nu in de praktijk wel bij het doorgeven 
van kleren waar kinderen zijn uitgegroeid. … Maar het gebeurt eerder in de kleine kring van familie, vrienden. 
Allé ja, als er een half jaar of een jaar verschil is, dan kun je kleren doorschuiven. Je kunt verschillende rondes 
doen, dat vind ik gezond. Het slechte wordt er uit gehaald, maar als je degelijke kleren koopt ... Daarmee ook, 
dat onze consumptieproducten die rap verslijten, eigenlijk uit den boze zijn. Er is vandaag zeer veel confectie 
die heel rap verslijt.  
 
 
Wegwerpkledij. 
 
Ja.  
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H&M t-shirts. 
 
Enzovoort. Je moet maar eens zien. Vroeger kon je gewoon alles in het machine steken, bij wijze van 
spreken. Geen probleem, dat kwam er goed uit, dat kwam er schoon uit, dat kwam er pico bello uit.  
Vandaag? 60°, 40°, 30°, apart wassen… Maar jongens, met wat zijn we bezig? Da ’s niet normaal. Terwijl 
moest je veel meer natuurlijke wasproducten en weefsels hebben… Eens kinderen opgroeien gaan ze zelf 
graag nieuwe kleren kopen, flashy enz. Er zijn veel dingen waar kinderen, niet op toe zien.  
 
Eén, ze komen minder gemakkelijk buiten op eigen houtje. Wij waren veel vroeger op straat, we gingen veel 
vroeger onafhankelijk naar de school met de fiets enz. Dus ze worden veel meer beschermd.  
Twee, alles is beschikbaar, heel veel is beschikbaar. Terwijl er wel een groep is die niet mee kan. Zeer 
uitdagend in onze maatschappij. En dan zien we ook heel veel beelden van armoede, van oorlog en geweld 
en consorten, ik weet het niet wat er in de kinderen moet omgaan. Ik vraag mij dat heel vaak af. Ik ben ook 
iemand die heel veel observeert hé. En soms word ik daar bang van. En dus vanuit die bangheid zou je 
kunnen zeggen, jongens denk een keer na over kinderen? Hoe dat je er ook mee omgaat? Huishoudens die 
meerdere kinderen hebben die kunnen er meestal wel gemakkelijker mee om. Het is veel moeilijker daar waar 
er soms maar twee kinderen zijn. De ouders zijn de basis van de educatie. De ouders en de school. Daar 
moet heel veel aandacht aan besteed worden. Ook aan alle problematieken.  
In die zin moet ik zeggen is het onderwijs (lacht) wel positief geëvolueerd, het is meer maatschappelijk geënt, 
noodzakelijkerwijs. Wij kenden dat niet die thema’s van ‘pesten op school’ of weet ik veel wat. Wij pestten 
elkaar, en wij moesten het daarmee doen. Maar wij hadden wel een omgeving die dat gemakkelijker opving. 
Nu hebben ouders geen tijd en er wordt gepest en problemen worden niet opgelost… Die ADHD, ik weet niet 
of je dat kent, waar komt dat vandaan? Of wel is het iets dat men plots vaststelt, iets dat er altijd is geweest en 
dat men dat nu vaststelt. Dat weet ik niet. Hetzelfde met, kinderen worden nu heel gemakkelijk (zoekt het 
juiste woord)… autistisch. Hoeveel vormen van autisme heeft men nu niet? Je wordt heel vroeg gescreend, 
het kind doet wat abnormaal, is wat agressief, boef.  
Ja. Ik bedoel als er een normale omgeving zou zijn, een stukje normale vorm van solidariteit en openheid voor 
elkaar, ik denk dat het veel gemakkelijker zou zijn.  
 
 
Kinderen of jongeren, we hebben het dan over -20 sowieso, hebben een fout beeld op duurzaamheid, 
op materialen, op consumptie… 
 
Ja, voor een stuk. Ze hebben het zeer gemakkelijk. En ik denk dat onderwijs daar wel iets probeert aan te 
doen: MOS, milieuzorg op school en consorten, zij krijgen inderdaad wat les… Maar ze worden er te weinig 
mee geconfronteerd.  
 
 
Vanuit hun ouders uit? Want u zegt scholen doen wel projecten. 
 
Ja, ouders kiezen vaak voor de gemakkelijke weg. Er zijn scholen met projecten die op die manier invloed 
kunnen hebben op de ouders. En eigenlijk, … Als je via school een aantal dingen doet, heb je automatisch 
contact met die ouders en volwassenen. En ga je gemakkelijker richting problemen zien, maar kan je ook 
bijvoorbeeld communicatief in een buurt veel meer ontwikkelen. En da ’s eigenlijk heel interessant.  
Als Kind én Samenleving projecten doet dan zeggen ze: neem de kinderen van de school, een klas, en zorg 
dat ze met hen iets observeert, of realiseert … Want als kinderen iets doen, ouders komen wel kijken. Die 
ouders gaan met elkaar klappen, leggen contact. En er gebeurt iets. … De kinderen zijn soms de ‘go between’ 
om ouderen in contact te brengen. Dus in die zin moeten er veel meer linken zijn.  
 
Vandaar dat wij ook zeggen, dat institutionele, de samenwerking en engagement. Als je scholen laat 
meewerken, nog maar gewoon in de ruimtelijke ordening… kinderen en jeugd mee op terrein. Hoe beleef je 
dat, hoe observeer ja dat? Ga naar school. Maak foto’s. De mooie plekken, de gezellige plekken… De lelijke 
plekken de gevaarlijke plekken… Laat dat doen door kinderen! Jongeren. Jeugd. Vraag aan de jeugd waar zij 
in ’t stad de leukste plek vinden. Waarom? Léér daar uit.  
 
 
Dat wordt een volgende onderzoek van artesis hogeschool. Stadsbeleving bij jongeren. En vrije tijd.  
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Moet je zeker doen, Sven De Visschere en Kind en Samenleving zijn dan echt wel uw partners. En eigenlijk, 
bijvoorbeeld iemand dat daar veel rekening mee houdt is het landschapsbureau ‘Fris in ’t landschap’. Da ’s 
een zeer open bureau, die dus zeer sterk met lokale gebruikers samenwerkt…  
Als zij ergens iets moeten maken, een plan maken, starten ze met de observatie wie er in de omgeving woont, 
wie dat zijn. Zijn het eigenaars, huurders, veel jeugd? Hoe kunnen we ze bijéén trekken?  
 
 
U zegt dat u bang bent? In welke richting denkt u dan dat dat gaat uit gaan bij jongeren? 
 
(Zucht). Ja, ik weet het niet. Ik denk als we het genoeg en op tijd beseffen…  
Ik ga niet zeggen dat het te laat is. Het is nooit te laat. Maar er zal meer energie, meer aandacht nodig zijn … 
Want als je vroeg genoeg start, dan gaan die jongeren ook de ouders wijzen op een aantal dingen. Het begint 
met kleine dingen. Bijvoorbeeld op school, als er vlot dingen weggegooid worden, heel die drankautomaten en 
consorten waar er eigenlijk niet doorgedacht wordt over wat daar wordt aangeboden.  
Die coca cola, ik heb dat nooit van mijn leven gekregen. Nooit! ’t Zegt mij ook niets, ’t is veel te zoet. Ik ben 
zout opgevoed. Zoetigheden dat kenden wij niet. Omdat dat ook minder bestond ja, Fanta, als het groot feest 
was. Maar voor de rest niets.  
‘k Wil maar zeggen, nu is alles in heel veel diversiteit voor consumptie beschikbaar. Als dat allemaal vlot 
beschikbaar is, dan denkt men niet na over juiste keuzes. Je moet kinderen niet altijd terecht wijzen, maar je 
kan wel aangeven; Ja maar, het is dát of dat. Je kan niet de beide.  
Ik hoorde dit weekend, kinderen hebben gegeten of ze zitten aan tafel; ‘Ik heb genoeg’. ‘Neen, er is niet 
overdreven opgeschept dus je gaat alles opeten. Je moet straks niet afkomen hé’. Twee uur later staan ze 
daar. ‘Mag ik een koekje?’ ‘Neen. Je moest aan tafel uw bord uitgegeten hebben.’ ‘Jamaar ik had toen 
buikpijn’. ‘Ja, en nu heb je geen buikpijn meer?’ Ik bedoel, dat daar inderdaad op doorgegaan wordt en niet te 
gemakkelijk van ‘Ja ’t is goed en hier een koekje’. Want je kunt kinderen gemakkelijk koest houden daarmee. 
Het is veel vermoeiender om eigenlijk soms uitleg te geven. Je moet ook niet altijd uitleg geven, vooral weten 
dat je kinderen bijtijds bewust maakt van het waarom wel en waarom niet.  
 
De school kan hierin een belangrijke rol spelen. Ze zegt bijvoorbeeld wij willen hier geen miniverpakkingen en 
consorten. Brooddoos, en willen de ouders koekjes meegeven dan is dat uit een grote doos en in een klein 
doosje geef je dat mee, die hardplastic dozen. Kinderen leren te selecteren, er wordt recupe materiaal 
gebruikt voor vader of moederdag, weet ik wat allemaal. Dus dat zijn toch vormen, waar een school toch zeer 
creatief kan mee omgaan met een stuk restmateriaal. En dat zijn positieve dingen.  
Maar dat zou moeten doorgetrokken worden, ook naar die ouders. En dan omgekeerd, ouders moeten zorgen 
dat hetgeen op school geleerd wordt niet zomaar vergooid wordt. Er zijn scholen die daar automatisch, 
methodes en consorten, daar aandacht aan besteden. Meer en meer basisscholen ook. Ik denk dat bijna elke 
school, toch de basisprincipes voor zorgzaam milieu en zorg voor elkaar hanteert.  
 
Maar er zijn ook scholen die verder gaan hé. Die zeggen: we gaan hier nu richting duurzame energie of 
hergebruik van water, of weet ik veel wat, werken. Dat zijn dan bijvoorbeeld beroepsscholen. Er lopen een 
paar projecten en da ’s heel interessant, richting vorming hé. Dus in een beroepsschool, waar men eigenlijk 
zelf aan de slag gaat om de eigen school, gebouw te gaan renoveren op de goeie manier. Er loopt zelfs een 
project waar studenten tijdens de opleiding hun eigen woning gaan renoveren.  
En het zijn eigenlijk dat soort leertrajecten die we kunnen stimuleren … We moeten eigenlijk naar een 
ruilrecuperatie gaan. Een andere soort educatie. Al doende leren en al lerend doen. En ook naar een veel 
grotere netwerk en openheid… Dát is eigenlijk een stukje de basis om richting systeemverandering te gaan.  
 
 
Het volgende puntje is de status van jongeren. Dus positie daar hebben we het al over gehad. Status 
dat is zowat waardering, de jongeren krijgen in de samenleving als je kijkt naar publieke ruimte en 
woningmarkt. Denkt u dat dat ook een invloed heeft op de status van jongeren – 20 en jongvolwassen 
gezinnen? Of ziet u daar niet meteen… 
 
Ik denk dat je daar, ik ga dan vooral doorverwijzen naar Sven De Visschere, want zijn onderzoek heeft voor 
een stuk uitgewezen, dat de herkomst, die vaak ook te maken heeft met inkomens van huishoudens, hun 
keuze van woonplaats (betaalbaar wonen), hun leefpatroon … Naargelang de status krijg je een heel ander 
bewegingspatroon in de ruimte. Kinderen gaan op een heel andere manier met ruimte om. Het onderzoek 
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ging over Nieuw-Gent, de tuinwijk Steenakker en het miljoenen kwartier… In het miljoenenkwartier wordt dat 
park amper gebruikt door de kinderen. Dat kun je bijna niet geloven. Dat park ligt voor de deur en het wordt 
niet gebruikt. De jeugd gaat er wel naar de muziekschool, de jeugdbeweging waar ze naartoe gebracht 
worden. Terwijl als je dan kijkt naar de plekjes groen op Nieuw-Gent, of de publieke ruimte in Steenakker, 
daar zijn echt ontmoetingspunten voor de jeugd. Maar dat heeft dan ook heel sterk met uw sociaal 
pedagogische achtergrond en het sociaal-pedagogische systeem te maken, hoe en waar kinderen en jeugd 
elkaar ontmoeten.  
 
Er bestaat ook onderzoek waar de ruimte, de ruimtelijke structuur wordt geanalyseerd: hoe bewegen mensen 
zich? Als je denkt ik ga van hier naar de korenmarkt, dan denk jij misschien in een andere route, dan ik doe. Ik 
ken hier een kortere doorsteek. Ieder ziet dat eindpunt, maar neemt niet noodzakelijk de kortste weg, wel de 
meest aangename weg. En daar speelt de ruimtelijke structuur, de manier waarop blokken gestructureerd zijn 
en vorm kregen, dat speelt allemaal een rol in de bewegingspatronen… Men volgt de overzichtelijkheid of 
zoekt geborgenheid in een ruimte. 
 
En dan heb je centraliteit, is daar waar er een goed overzicht is over een plek, plekken die goede connecties 
hebben met de omgeving. De globale centraliteit zijn die plekken die op hoger niveau goed bereikbaar zijn. In 
tracés van lopen hé, het gaat niet over het verkeer – zij moeten richtingen volgen, maar ook hier dient de 
logica volgens uw structuur te zijn ingebouwd. De ene structuur is beter dan de andere. De Amerikaanse is 
eigenlijk niet zo goed, alhoewel dat ze zeer overzichtelijk is. Het is niet zo goed omdat die blokken doorgaans 
veel te groot zijn. Je moet doorsteken maken. Mensen gaan dat niet doen, zo’n grote blokken te voet lopen, 
bijvoorbeeld in Californië heb ik dat ervaren als voetganger, je loopt daar kilometers … Blokken waarvan je 
zegt, waar is hier een tram of bus? Ik kan beter een taxi nemen.  
 
Ik bedoel, uw structuur van uw stad bepaalt heel sterk hoe men zich beweegt. En die onderzoekers hebben 
eigenlijk in het bewegingspatroon jongeren vastgesteld, dat zij zich veel minder bewegen op de centraliteit, 
datgene wat het best geconnecteerd is, maar een niveau lager. Die centraliteit wordt berekend als je van 
plaats A naar B gaat, dan maak je 1 richting, 2, 3, 4 richtingen. Dat zijn vier componenten. En dus zo kijken ze 
hoe mensen zich bewegen van A naar B. En dan kijken ze waar mensen blijven hangen. Ze zeggen, een plek 
is lokaal centraal, als er weinig tussenstappen zijn. Enfin, dat is eigenlijk een hele analyse van structuur. En 
jongeren gaan zich nooit op die plekken waar er heel veel volk zit, maar een niveau lager. Een beetje in het 
informele aan de rand van waar er veel volk is. …  
Maar dat wilt dus zeggen dat je ook aan die randen heel veel aandacht moet besteden. Of niet, laat het zo. 
Want jongeren willen een informele ruimte, waar zij zich goed voelen. De formele ruimte is vooral nuttig een 
stukje richting spel, kinderen, de jeugd tot 10-12 jaar, waar ouders ook zijn, met speeltoestellen, speelhoeken, 
avontuurlijke plekken enz. Maar voor de rest? Laat het zo veel mogelijk informeel. Jongeren willen ook 
‘ontdekken’. 
 
 
Denkt u dat de planning van de ruimtelijke structuur ook invloed heeft op contacten tussen jongeren 
en ouderen? Omdat ouderen andere bewegingspatronen hebben. En dat er daardoor meer sociale 
contacten zijn? 
 
Het heeft zeker een invloed. De ruimtelijke structuur is zeer bepalend voor het patroon. De ruimtelijke 
structuur is bepalend voor uw bewegingspatroon, maar is ook bepalend voor waar functies zich vestigen en 
wel of niet een mix van groepen elkaar van zelf tegenkomen.  
Bewegingspatroon en wie elkaar tegenkomt hangt ook samen met het tijdverdrijf. Als een reeks winkels 
gesloten zijn, komt daar amper volk. Dus je gaat ook bewegingspatronen hebben in winkelstraten, nabij 
bioscopen, bedrijven enz naargelang het moment van activiteit… Dus je hebt niet alleen de ruimtelijke 
structuur waar mensen komen en waar functies zich vestigen op interessante plekken, maar in de beleving 
van de ruimte kijkt men ook naar het moment van de activiteiten, wanneer mensen ergens zich bewegen.  
Kinderen gaan van huis naar school, hangen vast aan de schooluren, maar hebben verder veel vrije tijd. De 
schoolpendel ’s morgens gaat samen met de werkpendel van volwassenen, maar de schooltijd is veel korter. 
Vandaar dat het heel interessant is om schoolroutes te analyseren, samen met de scholieren. Komen er veel 
kinderen uit dezelfde buurt – of verdwijnen ze in een auto of op de bus naar buiten de stad? Zijn in de 
schoolomgeving relatief veel informele plekken, dan ga je daar ook veel beweging krijgen van jongeren. En 
dan is het goed mogelijk dat ouderen of bejaarden die plekken mijden. Omdat zij zich daar niet veilig voelen. 
Dus je moet eigenlijk nagaan: Hoe vlot en veilig is de school bereikbaar? Hoe kan men zachte weggebruikers 
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meer comfort geven? Maar ook: Zijn er op de ‘klassieke’ route veel mogelijke tussenstappen naar een bus of 
tram? Dan zullen er ook meer informele plekken op het tweede niveau liggen van dat klassieke ‘tracé’. Indien 
niet dan zijn er eerder concentraties van jongeren op een enkele plek, waar bejaarden dan schrik van hebben. 
Dan gaan die zichzelf eerder beschermen en naargelang het uur gaan ze bepaalde straten mijden.  
 
 
Gaat u dan eigenlijk al uit van een negatieve… 
 
Negatief en positief hé. Je kan de twee zien. Wel nee, dat is nu misschien richting negatief, waarbij je een 
patroon ziet dat ouderen, van hun normale tracé wegblijven, ze mijden of zelfs omgekeerd dat jongeren daar 
waar dat de druk van ouderen proberen te mijden en eigen plekken zoeken of agressiever worden. …  
En aan de andere kant kun je zeggen positief, daar waar veel diverse functies zijn, dat je meer de mix gaat 
krijgen. En dat er zich minder criminaliteit voordoet, en dat er minder misdaden gaan gebeuren. Dat is dan 
eigenlijk voor een stukje dank zij levendige activiteiten. Dus je hebt eigenlijk looproutes van A naar B. En wat 
zit er op die weg? En voelt men zich daarin veilig?  
Als er informele plekken zijn die een stukje gescheiden zijn, zal dat tracé gebruikt worden en kan er intens 
contact zijn. Maar het is dus heel belangrijk in hoeverre dat diegene die zich op dat tracé bevinden, zich daar 
dan al dan niet bedreigd voelen door de aanwezigheid van anderen, niet gelijkgezinden.  
Dus voor mijn part mogen er veel jongeren zijn, maar naargelang dat… Allé, Deurne Noord in Antwerpen, dat 
is nu een heel typisch voorbeeld. Er was daar een groot probleem op het vlak van, alle mogelijke plekken, 
waar eigenlijk jong en oud elkaar tegenkwam, bij gebrek aan publieke en informele ruimte. Ja, daar hingen 
jongeren, zeer opvallend rond en oudere mensen wilden dat niet. Waarom? Omdat ze eigenlijk ook voor een 
stuk zeggen van ja… ‘k Ga zeggen de wrange gevoelens groeiden daar. Omdat er geen alternatieve routes 
zijn, of omdat het alternatief dat ze eventueel wilden nemen om rustig te zijn, drukke autotracés waren of 
onveilig op een ander vlak. En dus krijg je dat die confrontatie veel harder…  
Maar als je, zoals in Eva Lanxmeer, uw omgeving ook gradueel inricht van privé naar semi-publiek en 
autoluw, naar publieke ruimte, dus aandacht hebt voor die verschillende sferen, dan ga je een veel natuurlijker 
ontmoeting krijgen die geen bedreiging is.  
 
 
Dus de ruimtelijke structuur van een stad heeft ook invloed op hoe jongeren en ouderen tegenover 
elkaar staan in de samenleving?  En dus ook op solidariteit want hoe meer contact hoe meer 
verbondenheid en meer solidariteit. 
 
Ja, daar ga ik van uit. Het is voor een stuk bewezen, maar aan de andere kant … Er zijn in ruimtelijke 
ordening heel veel mensen die zeggen van ja, al dat fysisch determinisme en weet ik veel wat… Dus er is een 
discussie over in hoever de fysieke omgeving het gedrag wel of niet zou bepalen.  
Nee, het gaat over een heel samenspel van factoren: Waar liggen activiteiten en hoe liggen ze ten opzichte 
van elkaar? En liggen ze vlot verbonden of niet? Te snelle verbindingen, is niet goed. Het gaat over een 
bepaalde mix. En het onderzoek heeft dat bewezen, dus ik geloof daar voor een stuk in. Ben geneigd om 
ontwerpers te adviseren bijvoorbeeld in een project als de Oude Dokken of Sint-Pieters in Gent: Vraag eens 
het advies van G.Stegen want die kan, de ruimte die nu gepland wordt naar centraliteit gaan bekijken, via 
Space Syntax… En eigenlijk een stuk voorspellen wat mogelijks niet zo goed is. Dus dat is eigenlijk een 
analyse van de structuur van de stad.  
 
De organisch gegroeide stad heeft een veel gezondere ontwikkeling. Misschien dat daardoor dan vroeger ook 
minder die echt zware conflicten waren, een veel hogere graad van transparantie. Een keer dat daar 
doorsteken worden gemaakt, blokken worden vervangen of tracés worden afgesneden, kan het zijn dat het 
oorspronkelijk bewegingspatroon en het ervaringsgevoel en de beleving, totaal naar de knoppen gaat.  
 
 
En welke solidariteitsvorm zou u dan zien om jongeren en ouderen in ruimtelijke structuur beter te 
laten… 
 
Ik denk aandacht besteden aan die centraliteit maar dat is een moeilijk woord om… Dus aandacht besteden 
als je structuur en invulling, vervolgens de opbouw en morfologie. Als je nu kijkt naar … De 19e eeuwse 
gordel, die is dichtgeslibd. Je wil eventueel… vernieuwing. Het probleem is je binnengebieden van 
bouwblokken zitten vol, veel garageboxen enz., maar je wilt dat een stuk uitputten en lucht geven. Analyseer 
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dan bij wijze van spreken uw structuur om te kijken van, waar kan je de goeie doorsteken geven die in 
verbinding staan met en tussen A en B? En die dus voor een stuk dat een evenwicht zijn tussen enerzijds 
korte route en anderzijds aantrekkelijkheid. Creëer geen nieuwe conflicten voor de buren, geen achterkanten, 
geen enz. En op die manier bestaan er dank zij onderzoek relatief veel principes en tips. Je moet op veel 
letten, maar de gebruikers zijn dan wel de beste voelspriet om te weten wat er vandaag wel/niet werkt.  
 
Hanteert u altijd automatisch een soort van conflictmodel? 
 
Goh, het is omdat je voelt dat … de rol van het openbaar domein als ‘publieke ruimte’ een groot stuk verloren 
is gegaan, men redeneerde lang in een nieuwe ‘verkeersaanleg’ zonder de context te zien; er zijn problemen 
en veel conflicten. Is ’t niet omgekeerd? Nee, door onze beperkte aandacht voor de publieke ruimte en 
kwaliteit van de publieke ruimte, de structuur… Dat er veel problemen gerezen zijn, en dat men eigenlijk een 
groot stuk stappen moet terug zetten en terug gaan leren uit de geschiedenis, waar het goed was. Om juist 
gewoon die contacten, ontmoeting en die mogelijkheden te openen.  
 
 
Misschien even nog over beleid. Welke rol kan overheid spelen in structuur, planning…  
 
Ik denk heel veel.  
 
 
Zijn er beleidsmaatregelen? 
 
Ja, ik denk heel veel. Er zijn volgens mij goeie ontwerpers, er is relatief veel onderzoek geweest. En op basis 
daarvan zou je kunnen zeggen ik neem die expertise ofwel in huis, of ik besteed het uit aan experts, want het 
moet wel serieus gebeuren.  
 
Ook dat de overheid veel meer op lange termijn moet denken… Het probleem is dat de overheid, het politiek 
beleid, vaak denkt in periodes van vier jaar, of zes jaar op gemeentelijk niveau. Vlaams en federaal vier jaar, 
gemeenten zes jaar. Nu krijgen we een hele hoop snelle beslissingen, straks is het sperperiode voor de 
verkiezingen, we krijgen nog een hoop dingen die er door gedrukt worden. Want daarna mogen politiekers 
geen reclame meer maken voor zichzelf, hun beleid. Ik moet een beetje opletten wat ik hier zeg (lacht). Maar 
bon, dus in elk geval, ze plannen eigenlijk wat zij willen in die periode realiseren, en dat moet zichtbaar zijn. 
Maar sommige dingen, als je echt aan het systeem wilt wijzingen, moet je lijnen uitzetten op lange termijn. En 
dan ja…, de eerste stappen daartoe direct op korte termijn. Je zou kunnen zeggen, waarom niet plannen op 
lange termijn, en na mijn vier jaar sta je al daar, dat iedereen meedenkt, dat we vol op bezig zijn om dat te 
gaan realiseren, dat er engagementen zijn, zodat een nieuw bestuur dat niet zomaar over een andere boeg 
gooit.  
 
Want als je veel mensen betrekt, krijg je ook politiek steun. Ik bedoel als je veel mensen betrekt en die voelen 
zich daar goed bij, heb je automatisch uw stemmen en kun je in een volgende periode voortdoen hé. Dus 
eigenlijk denken politiekers vaak veel te kortbij, naar snelle zichtbare resultaten. Alhoewel dat is nog ook geen 
100% realiteit, allé ik bedoel, er zijn zeker beleidsmakers die het goed voor hebben. In Gent heeft men toch al 
redelijk wat ondernomen op de woningmarkt. Voor het publiek domein heeft men vooral ingezet op het 
centrum, maar in fasen hebben ze weer aandacht voor de moeilijke wijken.  
Brugse poort, zuurstof voor de Brugse poort waar veel deelprojecten lopen. En dat je daardoor terug opnieuw 
wat leven krijgt en wat contacten.  
In Ledeberg is het denken aan wonen en welzijn. Ook de publieke ruimtes hebben ze daar samen met de 
jongeren en de bevolking bekeken, ze hebben filmpjes gemaakt die draaien in de lokale winkels. De bevolking 
voelt zich op die manier ook verbonden met de wijk en betrokken bij dat project.  
Hopen nu dat het voor’t Rabot ook zo gaat. Daar heb je een heel interessant project. De site, waar jong en 
oud samen komt, waar allerlei vormen van vrijwilligheid groeit in heel die diversiteit. Dat gaat van sport, spel, 
tuintjes, moestuintjes, kinderboerderij, kippen en weet ik veel wat er allemaal rondloopt, eieren die geraapt 
worden en door… Die ofwel verkocht worden ofwel gebruikt worden, een buurtbarbeque die door Turkse 
vrouwen wordt gerund… Dat is eigenlijk een voorbeeld waar de lokale gemeenschap zijn weerbaarheid, wat 
belangrijk is in duurzaamheid, opbouwt.  
Straks komen daar die 450 woningen. Dus we kunnen alleen maar hopen, dat de ontwerpers die nog moeten 
aangesteld worden, en de ontwikkelaars, dat ze een klein beetje anders denken en dat ze datgene wat daar 
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nu groeit, een absolute nood is want anders zou het op zo een korte tijd niet groeien. Dus, dat men dat 
meeneemt. Dan krijg je echt een mooi voorbeeld hoe jong en oud initiatieven runnen …  
 
Met alle respect, er is daar geen vandalisme op dat terrein. Die dieren blijven daar. Die eieren blijven daar 
liggen, iemand die zich verantwoordelijk gesteld heeft, gaat ze rapen… Ook die 160 volkstuintjes, dan zie je 
dat het wél lukt. Dat hoeft niet gepland te worden. Er is een vorm van samenhang die groeit en dat zou 
moeten meegenomen worden in dat nieuw project. En als het niet in het nieuw project kan, op z’n minst 
moeten die initiatieven een plek krijgen in de buurt. Die nood is er, die toont zich. En dat moet het beleid doen. 
Proberen zien waar welke noden zijn. 
 
 
Op lokaal niveau echt? 
 
Ik denk zeker naar wonen en ruimtelijk beleid. Dat lokaal niveau is cruciaal… En dat je niet met strikte regels 
moet afkomen van zo bouwen en si en la. Gefaseerd denken, niet alles in één keer bouwen. Je leert uit uw 
eerste en tweede fase, je ziet wat de interesse is van de bevolking, je ziet waar er eventueel alternatieven 
komen. En nieuwe ideeën. Ik geloof perfect in jongeren dat zij heel veel creativiteit en capaciteiten hebben. 
Wij moeten niet alles gaan plannen. Dus… houd veel meer openheid … creativiteit laten groeien!  
En ook experimenten, heb daar geen schrik van! Je kunt perfect zeggen … ‘k Zal geen politieker worden, 
(lacht) maar… Moest ik politieker zijn, zou ik gewoon fier zijn over experimenten die een bepaald moment op 
zich ontstaan. En daar uit leren en zeggen van komaan jongens, kunnen we niets samen doen?  
Kijk, en jullie zijn de inspirator om dat te doen. Maar je doet het? Je hebt het bewezen dat je het kunt! Dat 
soort erkenning moet er zijn. Ja, en zeker intergenerationeel. Dus: idem dito voor ouderen die nieuwe 
formules bedenken richting zorg en inrichting… Het moeten niet alleen politiekers of ontwerpers zijn…  
Vaak, ik heb een lange periode gedacht, nu begint dat wat te minderen: Hoe is dat nu mogelijk dat wij alles 
van de overheid verwachten? Waar is onze eigen verantwoordelijkheid? Ik heb de indruk dat het nu wat aan 
het keren is.  
 
 
Dus de lokale overheid moet eigenlijk zorgen dat mensen kansen hebben om hun 
verantwoordelijkheden… 
 
Ja, ze moet alle groepen faciliteren, nieuwe initiatieven moeten kansen krijgen.  
 
 
Maar de echte verantwoordelijkheid ligt bij de lokale mensen om… 
 
Bij de actoren, ja. Bij alle actoren. Maar dat gaat dus ook over een winkel hé, niet moeilijk doen over het feit 
dat … Voor een bedrijf bijvoorbeeld, een bedrijf kan zeggen ja kijk we hebben hier inderdaad een 
transportprobleem, kunnen we dat met de buurt oplossen? O.k. we laten ons leveranciers zo vertrekken en zo 
toekomen. En elke camion die komt, moet dit en dit van afspraken naleven. Zo niet, komt die hier niet meer 
leveren.  
Dus dat gaat ver hé. Je wil veiligheid in de buurt, het is een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet 
alleen bedrijven, maar ook scholen en ouders enz. Veel breder denken. Maar ja, ik denk dat ik uit een te groot 
huishouden kom om te verwachten dat iedereen dat direct doet (lacht). Of dat dat de basis is van ons…  
 
 
Tot slot nog drie stellingen.  
 
Dit gaat meer rond zorg. Stel dat de technologie zou toenemen, dan zouden de mensen liever door een 
robot verzorgd worden.  
 
(Lachje). Nee. Niet akkoord. Ten eerste omdat ik niet geloof in alles van de technologie. Technologie is voor 
mij de laatste stap. Het gaat eerst over mensen met elkaar. Dus ik geloof daar niet in, nee.  
 
Het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor ouderen in de samenleving. En ouderen die niet 
meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, die moeten hun plan maar trekken.  
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Zeg het nog eens opnieuw? 
 
Jongeren mogen zelf kiezen, het is hun eigen keuze of zij zich inzetten voor ouderen, of zij er voor 
willen zorgen of niet. En als ze zien dat ouderen zich toch niet kunnen redden, maar ze kiezen om ze 
niet te helpen, dan moeten die ouderen hun plan maar trekken. 
 
Ha nee daar ben ik niet mee akkoord. Ik denk dat dat één van de basiswaarden is, de zorg voor elkaar. Je 
kunt nooit zeggen aan ouderen… Da ’s het zelfde, iemand die valt op straat. Je kan niet zeggen ik heb geen 
tijd ik kan u niet helpen. Als er iemand valt, zelfs al heb ik geen tijd, dan ga je daar voor zorgen, zorgen dat 
men die eerste zorg heeft toegediend. Dus ik denk dat je daar tijd voor moet maken. En we zijn te 
gemakkelijk… Nee, ik ben daar niet mee akkoord.  
 
Dat mag dus  een sociale verplichting zijn, een sociale controle naar solidariteit toe. 
 
Ik vind dat. Ik vind dat wel ja. En in die zin is een vorm van mantelzorg belangrijk, dat mag dan een stukje 
gefaciliteerd en ondersteund worden, dat vind ik eigenlijk niet slecht. Omdat je de maatschappelijke kost voor 
zorg, die enorme maatschappelijke zorg een stuk verlicht. Maar je ondersteunt er wel degene die er tijd voor 
vrij maakt.  
En ik geloof nog meer, ik geloof daar in, de transitiebeweging die in Gent aan het groeien is. Ik geloof nog 
meer in ruildiensten. Waarom? Als ik het niet kan, ik kan bijvoorbeeld in het buitenland moeten gaan werken 
of in Brussel gaan werken en lange werkdagen hebben. Waarom zou ik niet gewoon aan mijn buurvrouw 
zeggen zou jij dat niet willen doen? Ik zal dan in het weekend voor uw kinderen zorgen.  
Dat soort dingen, daar geloof ik wel in.  
Die transitiebeweging nu in Gent, dat zijn mensen die daar over doordenken. Het LETS-systeem is eigenlijk 
ook zoiets hé. Dat is dus zo een vorm van ruildiensten. En ik denk dat we daar meer naar moeten toe gaan. 
Niet allemaal noodzakelijk kwantificeren. Van als jij die tijd zou kunnen maken, dan kan ik misschien wel… Da 
’s weer afspraak hé, samenspraak.  
 
Als laatste, leeftijd is een discriminerende factor naast gender etniciteit enz.   
 
Dat zou wel kunnen ja. Dat geloof ik eigenlijk voor een stuk wel ja. Omdat men soms onbewust kinderen, 
jeugd, zelfs ouderen uitsluit. Ik bedoel je moet kinderen niet als volwassenen zien maar het zijn wel 
toekomstige volwassenen. En omgekeerd, zijn er veel zaken waarbij wij eigenlijk de ouderen over het hoofd 
zien, gewoon hun basisnoden en wensen. En er zouden veel meer vormen van eenvoudige diensten kunnen 
gebeuren waarbij we elkaar vooruit helpen …  
Ik denk dat wij inderdaad, niet zo extreem als gender of cultuur… Maar het is bijna een automatisch gebeuren. 
Je groeit, wordt ouder. En als we niet genoeg intergenerationeel leven, intergenerationeel wonen en 
vertoeven, dan leeft men nogal snel binnen  zijn eigen leeftijdsgroep. En ziet men behalve de familie en 
leeftijdsgenoten niet direct naar andere groepen… Dus daar geloof ik wel dat leeftijd een stuk discriminerend 
werkt.  
 
Ok, dat was het. Bedankt!  
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4.8 Interview Vlaamse Ouderenraad, Goddie De Smet 
 

 
 
Interview Intergenerationele Solidariteit 
Vlaamse Ouderenraad – Goddie De Smet – 25 februari 2009 
 
 
Misschien eerst eventjes…u bent voorzitster hier van de Vlaamse Ouderenraad? 
 

Ja. 

 

Wat houdt dat allemaal juist in? 

 

Wel wat houdt dat eigenlijk allemaal in? In de eerste plaats vergaderen, overleggen met andere groepen, 

vertegenwoordiging van de ouderen naar buiten toe, contact met het beleid, een keer om de drie maand 

spreken wij met onze minister van welzijn en daarbuiten ja het OOC, het ouderenoverleg comité, wat de 

status gekregen heeft van Vlaamse Ouderenraad. Wij hebben die toebedeeld gekregen, wij zijn dus de 

Vlaamse Ouderenraad en maken adviezen, samen dingen bespreken, vergaderingen, in contact komen met 

andere groepen, veel overleg plegen, want wij bereiken, proberen altijd iets te bereiken in consensus. Wij 

hebben nu momenteel 31 aangesloten leden. Dus grote lidorganisaties, ook anderen, deskundigen die bezig 

zijn met ouderen en ja de coördinatie, het samenhouden van dat ding dat is eigenlijk een beetje mijn taak en 

ik heb daar wel een brok aan zal ik zeggen.  

 

Het onderzoek dat wij doen kadert dus binnen vergrijzing en ontgroening, standpunt van de jongeren. 
Als u het woord jongeren hoort waar denkt u dan spontaan aan? 

 

Jongeren, de groep jongeren, is zoiets als de groep ouderen. Je hebt verschillende leeftijden, generaties 

eigenlijk in die groep. Als ik denk aan jongeren dan denk ik in de eerste plaats van 12 jaar tot laat ons zeggen 

midden de twintig zo, dat zijn voor mij de echte jongeren. Daarvoor zijn ze kind en vanaf 18 jaar beschouw ik 

ze eigenlijk al als jong volwassenen, maar het zijn jongeren. En dan hebt ge, na 28 dan, dat zijn de echte 

volwassenen in mijn ogen en zo ga ik daar eigenlijk ook met om.  

 

En buiten leeftijdsafbakening, wat denkt u nog bij jongeren? 
 

Jongeren hebben nog alles voor zich, zij hebben nog uitdagingen, zij hebben nog een leven te gaan, ja zij 

kunnen nog heel veel verwezenlijken. Terwijl dat wij ouderen al heel veel gedaan hebben in ons leven, maar 

toch al een beetje rustiger zijn, want de jongeren zijn spontaner. Ja, dat is waar ik aan denk meteen. 
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Vergrijzing en ontgroening, wat betekenen deze termen voor u? 

 

Dat de maatschappij verouderd. Er zijn veel meer ouderen. Er zullen binnenkort veel meer ouderen zijn dan 

jongeren. En ontgroening dat er eigenlijk minder geboortes zijn, dat er minder kinderen komen, dat de 

volwassenen ook langer wachten voor kinderen te krijgen, dat is dan die ontgroening. Ja dat is het zowat, het 

is een andere maatschappij, het is een andere samenleving. We zullen moeten leren om daarmee om te gaan 

natuurlijk. Dat komt misschien later nog aan bod, maar dat is dus voor mij vergrijzing. Ook de laatste 

levensfase is voor mij een probleem, omdat ge zegt er is eigenlijk al heel veel gedaan voor de ouderen, maar 

er is nog zoveel werk, want als we spreken over ouderen, over vergrijzing, dan denken ze alleen maar aan 

zorg, terwijl dat er zo veel andere ouderen zijn, want het beleid spreekt van ouderen vanaf 60 jaar, maar dat 

zijn voor mij 80 percent heel vitale mensen. En andere dingen zo van inspraak en...dat komt te weinig aan 

bod. Dat is te, allez...als we spreken over vergrijzing mag het niet alleen zorg zijn. Dat is voor mij zo nogal een 

hoofdzaak. 

 

U vindt dat het beleid vanuit een fout idee rond ouderen vertrekt?  

 

Ja, zeer zeker, omdat iedereen, het beleid, maar ook de media, die hebben de mond vol over mondiger 

ouderen, beter opgeleide ouderen, maar als het puntje bij paaltje komt dan zijn de ouderen er wel klaar voor, 

maar de media en het beleid niet. Ik kan dat eigenlijk wel staven met...ik ben nog niet zolang geleden op een 

dag in Mol geweest, ouderen en media en daar kwam Sigfried Brakke een heel essay geven over ouderen en 

media en achteraf was er dan een gesprek met mij en daar kwam dus ook van alle vragen aan bod van 

ouderen en vergrijzing, jongeren en ouderen hoe brengt ge dat bijeen. En als ge dan een antwoord geeft dan 

was het bijvoorbeeld efkens stil en hij zegt ik verschiet ervan dat jij daar zo over denkt, maar ja jij bent dan ook 

de norm niet zegt die tegen mij. En dan heb ik zo iets van kijk wij ouderen zijn er wel klaar voor, maar de 

media op dat moment eigenlijk niet. En dat geeft mij zo iets van, opletten waar we met bezig zijn.  

 

De norm voor hem was eigenlijk de zorgbehoevende ouderen? 
 

Ja. 

 
Terwijl jullie al lang voor iets anders staan?  
 

Ja, terwijl dat wij daar toch in Mol, dat voorbeeld weer, in dat cultureel centrum zaten honderd in de twintig 

ouderen en ouderen ik spreek dan vanaf zestig tot… Dat zijn dan eigenlijk allemaal mensen die de norm niet 

zijn. Want als zij als ouderen interesse hebben om op een dinsdag voormiddag als het markt is, als de zon 

schijnt naar een studiedag te gaan, dan vind ik dat je niet kan zeggen voor een ganse groep, jij bent de norm 

niet. Dus, allez wat ik zeg, de ouderen zijn er wel klaar voor, maar de media en het beleid nog niet. Dat ervaar 

ik toch als voorzitter van de Vlaamse Ouderenraad. Dan ervaar ik dus dat in het beleid, en ik spreek dan over 

onze ministers, nu is dat Veerle , ik heb ze nog niet gezien, dat het vooral gaat over zorg en dat betreur ik een 

beetje, maar ja. 
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U zegt dat de ouderen er klaar voor zijn. Kan u daar iets meer specifiëren, waarvoor juist klaar? 

 

Om deel te nemen aan de maatschappij, om deel te nemen aan het sociale leven, om deel te nemen aan het 

beleid, degenen die dat willen, ze zullen allemaal niet willen, maar de ouderen zijn er wel klaar voor. Ook, het 

is nogal eens zo vind ik dat de ouderen, maar ook de jongeren, daar hebben we dus raakvlakken, dat wij 

belast worden met alle zonden van Egypte. Wij hebben de kerncentrales uit de grond gestampt enzo. maar 

zeg ik dan altijd, waarom geeft ge ons niet de kans om samen met jongeren, samen met een middengroep, 

samen met iedereen te zoeken naar oplossingen. Wij hebben toen, na de oorlog, het beste sociaal stelsel in 

België opgericht, dat zijn de ouderen van toen, dat zijn de babyboomers zal ik maar zeggen, dat zijn degenen 

die dat gedaan hebben en waarom krijgen ze dan nu de kans niet meer om, ik zeg niet het zelf te doen, maar 

samen met anderen te zoeken naar oplossingen. dat is zo wat... 

 

Hebt u soms het gevoel dat ouderen worden afgerekend op dingen dat ze in hun jongere tijd 
beleidsmatig hebben uit de grond gestampt ofzo. 

 

Hoe zegt u? 

 
Ze zeggen de ouderen hebben de kerncentrales opgestart. Hebt u soms het gevoel dat de oudere 
generatie wordt afgerekend voor dingen dat ze in vroegere tijden gedaan hebben, of...? 

 

Ja, wij worden daar op afgerekend, ja. Dat is eigenlijk het juiste woord, terwijl afbreken vind ik, of kritiek 

hebben op vind ik eigenlijk goed, want daar leert ge uit, maar ge moet daar iets tegen overstaan. Ge moet dan 

met een alternatief komen, van zo is het niet goed, maar probeer dat eens. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. 

 

Vindt u dat de jongeren jullie daarop afrekenen, of...?  

 

Neen, ik...welke generatie bedoeld ge dan weer met de jongeren? Het zijn inderdaad de jongeren, want al wie 

jonger is als ik beschouw ik als jongere. Dus, de middengroep zal ik maar zeggen en dan spreek ik zo tussen 

de 35 en de 60, wettelijk bepaald. Het zijn deze mensen die nu aan het beleid zijn en het zijn deze mensen 

die ons daar nu op afrekenen, want wij kunnen ook niet meer deelnemen, wij kunnen ook niet op een lijst 

staan, wij kunnen niet dit, wij kunnen niet dat. En ergens is dat discriminatie.  

 

Misschien een persoonlijk vraagje. Hoe lang bent u al bij de Vlaamse Ouderenraad? 

 

Wij zijn gestart in 1993. 1993 was er een welzijnscongres in Gent en daar werden wij op uitgenodigd vanuit 

verenigingen. Ik kom dus uit de gezinsbond, mijn achterband is de gezinsbond. Ik was op dat moment bezig in 

de gezinsbond. Ik ben dan overgegaan naar de grootouders in de gezinsbond en van daaruit werd ik 

uitgenodigd op dat congres. Omdat er bestond, een hoge raad voor de gepensioneerden, maar dat was op 

sterven na dood. Toen kwam dat groot congres in 1993 en we werden daar allemaal op uitgenodigd en daar 

hebben wij mekaar leren ontmoeten en leren kennen. En toen vonden al die verenigingen die daar waren dat 

er iets moest gebeuren en toen hebben wij met de zeven grootste lidorganisaties, OKRA, S-plus nu, de 

liberalen, noem ze maar allemaal op al die groten, hebben wij gaan samen zitten, wij als bond dan, 

gezinsbond dan. Wij wilden iets anders en dan is dat een ouder overleg comité geworden, waar momenteel 

dus 31 organisaties bij aangesloten zijn en dan hebben wij van 1993 gewerkt tot nu, maar in 2005 kwam 

minister Vervotte, want in 2004 was het decreet op ouderparticipatie goedgekeurd en dat hield in dat er een 
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coördinerende minister moest komen, dat het decreet moest uitgevoerd worden, er moest een beleidsplan 

komen, dat was het tweede punt en er moest een uitvoeringsbesluiten gemaakt worden voor de lokale 

ouderadviesraden. Dat laatste puntje is tot op heden niet gebeurd. Maar toen hebben wij in 2005 die 

ouderenraad gecreëerd, maar in 1993 zijn wij opgestart eigenlijk met die koepel te maken en ik draai mee van 

in het begin, dus al van 1993 zit ik al in dat bestuur en van het een komt het ander gerold, van het een in het 

ander. 

 

En nu de voorzitster? 

 

En nu ben ik dan voorzitster, dat is ook nog een verhaal apart. Ik heb daar niet om gevraagd, maar zij hebben 

mij gevraagd. Ik doe dat heel graag, ik heb graag contact met mensen. Ik doe dat heel graag, maar ik ben nu 

eind legislatuur, dat is eind 2009, want het zijn nu verkiezingen en dan 2009 dat is nog een overgang en eind 

2009 dan stop ik als voorzitter, maar dan zal ik zeker nog blijven meedraaien in verschillende commissies. Dat 

heb ik nu al duidelijk gemaakt.  

 

Is dat dan in loondienst of is dat dan op vrijwillige basis? 
 

Ik doe dat op vrijwillige basis. 

 

Nu ook al? 
 

Ja, volledig op vrijwillige basis, mijn onkosten worden wel vergoed. Ik steek mijn tijd en energie erin en mijn 

onkosten worden vergoed, maar ik doe dat volledig op vrijwillige basis, alhoewel dat ge daar wel een job aan 

hebt vind ik. 

 

Het zal wel zijn. Dus op vrijwillige basis. 

 

Ja ja. 

 
Bent u dan op brugpensioen eigenlijk? 

 

Ik ben eigenlijk op pensioen. Ik ben 72 jaar, dat mag u gerust weten en ik doe dat op vrijwillige basis ook al 

omdat ik weduwe ben. Ik heb 17 jaar geleden mijn echtgenoot verloren en ik was al in het vereningsleven, de 

gezinsbond zoals ik dat al gezegd heb. Dan ben je eerst een jaar uit zal ik zeggen, rouwproces, verwerking 

enzo, maar dan heb ik zo voor mijn  eigen uitgemaakt van kijk wellicht moet ik daar nog iets van maken. Dan 

heb ik mij bijeen gepakt en dan heb ik mij er opnieuw ingegooid, meer dan 100 procent. dat was ook een 

verwerkingsprogram zal ik maar zeggen, zo ben ik er dan terug ingebold, terug den draad opgenomen en 

daarom kan ik mijne tijd eraan besteden, alhoewel dat ik een betrekkelijk grote familie heb. Ik heb vier 

kinderen, die zijn op hun beurt allemaal getrouwd en ik heb een heel fijne familie vind ik zelf. Ik heb nooit 

permanente opvang geweest voor mijn kleinkinderen, maar ik ben er wel als ze mij nodig hebben., als er 

eentje ziek of het kan niet naar de opvang. Weet ik veel wat er allemaal kan gebeuren, dan zet ik alles aan de 

kant, dan moet dit allemaal weg. 
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72 jaar? 

 

Ja. 

 
Daar verschiet ik wel van. 
 

Ja? En Waarom? 

 
Ja ik heb...ik denk dat ik soms ook een fout beeld heb van een 72 jarige. 
 

Kijk dat is dus, u bent jongere ik ben oudere. De jongeren kennen de ouderen niet. En in omgekeerde richting, 

de ouderen kennen in veel opzichten de jongeren niet, maar ik werk dus ook veel mee aan projecten. 

Bijvoorbeeld een project van de hogeschool in Geel, daar de laatstejaars A1 toen, bachelor nu,...en dan 

nodigen die ouderen uit om te komen praten en dat krijg ik dus altijd van u bent de ouderen niet, maar ik niet 

alleen. We zijn met een groep en we gaan dan naar die jonge mensen toe en zeggen waar we mee bezig zijn 

en wat onze visie is op iets en dan heb ik altijd de indruk dat de jongeren wel hun grootouders kennen dat dit 

brave lieve mensen zijn, maar de ouderen in hun straat dat is een zeurdigere piet. Ik heb altijd die indruk, ik 

kan mij daar niet van ontdoen, daarom zeg ik altijd waarom leren we mekaar niet beter kennen. het is niet 

alleen uw familie of uw buren, ge moet met groepen in aanraking komen, overleggen, ja. Misschien heb ik dat 

meer, omdat ik al mijn heel leven in de gezinsbond zit en daar hebben we alle generaties. Daar hebben we de 

jongere gezinnen, daar hebben we de kinderen, daar hebben we de middengroep, daar hebben we de 

grootouders, misschien dat het daardoor komt dat ik meer die voeling heb met andere groepen. 

 

Vergrijzing en ontgroening voor de Vlaamse Ouderenraad, wat is jullie standpunt daarover? 
 

Dat is nu wel een vraag. Wat is mijn standpunt daarover? Dat we meer moeten samenwerken, de jongeren 

met de ouderen. Sinds drie jaar hebben wij contact genomen met de jeugdraad en sindsdien werken wij, allez 

af en toe, ik mag zeggen op regelmatige basis samen. Dus ja dat is het zo, zo van zoeken waar onze 

raakvlakken liggen, de jongeren en de ouderen, waar we samen aan kunnen werken, waar kunnen we 

mekaar versterken. Naar buiten komen en versterken, want kijk dat zijn dingen waar jullie moeten mee bezig 

zijn. De kinderen in de school, in het basisonderwijs vind ik dat dat eigenlijk al kan beginnen dat ze leren van 

vergrijzing. Dus deze kinderen die nu kind zijn en in het basisonderwijs zitten die zullen moeten leren omgaan 

met een maatschappij waarin veel ouderen zitten. Waarom leert ge die kinderen al niet om contact te hebben 

met,..., de ouderen leren kennen en omgekeerd. Er zijn zo mooie projecten eigenlijk, van de basisschool die 

op een woensdagnamiddag, in de vrije tijd dan, naar rusthuizen gaan, daar gaan praten met die mensen. Ja 

zo, hoe moet ik het zeggen, mekaar beter leren kennen en leren omgaan met mekaar. En dan ook naar het 

beleid toe zoeken, mekaar ontmoeten, die solidariteit waar het over gaat zullen die jongeren dat nog willen 

blijven betalen voor die ouderen? Zonder er bij te zeggen dat wij ouderen altijd gewerkt hebben en altijd onze 

bijdrage afgedragen hebben, dus wij hebben daar al voor gewerkt, de jongeren moeten daar nog voor werken. 

Zo van, daar moeten toch ook oplossingen voor te vinden zijn. We hebben toch universiteiten, wij hebben toch 

onderzoekers, wij hebben toch mensen genoeg die dat kunnen doen vind ik. 
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Denkt u dat jongeren een juist beeld krijgen als ze op woensdagnamiddag naar een rusthuis gaan van 
ouderen? Wordt dat dan niet meer dat stereotiep? 
 

Dan krijgen ze weer die zorg, maar er zijn ook andere projecten. Wij hebben nog niet zo lang geleden in Aalst 

een sportdag gehad, ouderen en jongeren en de ouderen moeten dan petanquen en de jongeren kunnen dan 

andere dingen doen, maar wij hebben daar gepetanquet. Er zijn drie leden in een groepje voor te petanquen 

en dan twee ouderen en een jongere en zo leren omgaan met mekaar. Dat ik dan iemand hoor zeggen, die 

studeerde voor ingenieur, die tegen mij zei, ja dat had ik nu toch niet verwacht dat dat maar met bollekes 

gooien was. Dus allez, dat ze dan inzien dat dat iets anders is. Maar dat is nu op gebied van sport, maar dat is 

op andere dingen ook zo. Laat ze met elkaar spreken, laat ze met elkaar zoeken naar oplossingen, dat is 

eigenlijk mijn boodschap zo’n beetje, dat verkondig ik nogal een keer.  
 
En u zegt, jongeren en ouderen hebben best wel veel raakvlakken, welke zijn dat dan juist? 
 

Jongeren mogen het nog niet zeggen en wij mogen het niet meer zeggen. Begrijpt ge wat ik bedoel? Dat zijn 

dus raakvlakken vind ik. Zij mogen het zeggen (22.00) over centen enzo, bij ons zeggen ze gij hebt allemaal al 

centen en de jongeren hebben nog geen centen en ja dat zijn zo van die dingen om ja, dat is het zowat. Allez, 

de inspraak, zij krijgen de inspraak nog niet omdat ze te jong zijn en wij krijgen de inspraak niet meer omdat 

we te oud zijn.   

 

Allebei de kanten worden gediscrimineerd? 

 

Ja en daarom moet ge zoeken naar oplossingen om dat weg te werken. 

 

Welke verschuivingen of evoluties ziet u binnen de samenleving door die toenemende vergrijzing en 
ontgroening?  

 

Hoe moet ik dat nu gaan vertellen? Welke evoluties dat er zijn in de maatschappij door de vergrijzing?  

 
Welke dat u opmerkt? 

 

Dat er...Nee...Hoe moet ik dat nu...om dat juist te vertellen. Ik vind wel dat de jongere nu in een evolutie zit 

van de ICT, Informatie Communicatie Technologie. Dat de jongeren daar beter met omgaan en dat de 

ouderen dat zogezegd niet meer kunnen, dat is ook weer fout. Als je ziet hoeveel ouderen dat er met 

computer en die dingen bezig zijn, die aanpassing van die maatschappij, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. 

Ik zie wel de verandering van de ouderen, dat ze meer willen aansluiten bij de jongerengroep en ik weet niet 

of dat omgekeerd ook zo is dat de jongeren ook die toenadering zoeken tot die ouderen. 

 

Misschien dat er een soort van nivellering tussen generaties gaat komen, dat de generaties meer op 
mekaar gaan gelijken. Bedoeld u dat? 

 

Ja dat bedoel ik dus eigenlijk. Dat ze, allez, dat ze mooi zijn eigenlijk als ze, allez, niet op mekaar gaan lijken 

dat niet. De jongeren zullen altijd andere ideeën hebben over iets en wij ouderen ook. Maar dat het zo’n beetje 

in mekaar gaat vloeien toch wel. 
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Niet meer twee groepen tegenover elkaar met totaal andere leefwerelden? 

 

Ja, kijk nu om daar een klein voorbeeldje van te geven. In Afrika, daar mag je als oudere vrouw dansen, 

plezier maken als er feest is, dat mag hier dus niet meer. Dus, allez, ik bedoel zoek naar die dingen. Ik weet 

niet of ik me goed uitruk, of ge er iets aan hebt, maar dat zijn dus wel dingen en ze moeten niet op mekaar 

gaan lijken, iedereen mag zijn eigenheid hebben, maar voor het goed van het geheel zou het ook goed zijn 

dat het een afspiegeling is van dat geheel zo.  

 

En in de toekomst, dus met nog  meer vergrijzing en meer ontgroening, ziet u hier verschuivingen in 
de samenleving? 

 

Ja, ge ziet hier zeker, bijvoorbeeld de jongeren hebben maar een of twee kinderen meer en wij hadden er vier, 

vijf, zes, dat is een andere maatschappij, dat zijn verschuivingen. Dus de jongeren zullen zich moeten 

aanpassen aan die komende maatschappij, alhoewel dat het geboortecijfer nu weer een beetje gestegen is, 

per vruchtbare vrouw is het nu 1,8 waar het over twee jaar 1,6 was of zo. Maar ja dat vangt dat nog niet op, 

dat gaat jaren duren dat inhaalmanoeuvre, maar we hebben,...,ja veranderingen in de maatschappij, ook dat 

ze hun kinderen later krijgen enzo. De mensen zijn al ouder als ze nog met communiekanten zitten. Ik was bij 

manier van spreken kind met mijn kinderen, ik ging anders om met mijn kinderen denk ik dan dat ze nu, nu 

zijn ze veel zorgzamer, overbezorgd, er kan iets misgaan, ja jongens kom, laat een kind fietsen, laat een kind 

ravotten, laat een kind, laat een kind dat allemaal doen, laat die maar is op zijne bek gaan, daar zal die wel 

van leren. Dat is met jeugd zo, dat is, ja. 

 

U zegt dat zelfs al stijgt het geboortecijfer een beetje dat dat nog niet helemaal die ontgroening kan 
opvullen. Hoe staat u tegenover het idee voor migratie, dus voor allochtone groepen krijgen nog altijd 
meer kinderen dan de autochtone vrouw, het idee van migratie en ontgroening op te vangen en zo 
meer kinderen in de samenleving...? 

 

Ja dat zou ik heel fijn vinden als die kinderen nu eens de opvoeding, gedeeltelijk onze opvoeding genoten. Ik 

vind het nog altijd spijtig en ik kom met veel groepen in aanmerking en ik vind dat de kinderen van de 

migranten dezelfde opleiding zouden moeten genieten van onze kinderen en dan gaat die integratie veel 

vlotter verlopen zo. Allez om dat weer te staven met een voorbeeld, als ik mijn  kinderen als ze klein waren, ik 

woonde dan ook nog op een dorp, was er een gezin die allochtoon waren en ja, als er dan een 

verjaardagsfeestje was dan nodigde ik die kinderen uit en mijn kinderen gingen ook daar spelen, maar dat 

was nog niet ingeburgerd, maar zo ook weer daar ook weer dat leren omgaan met mekaar, dat...nu is het nog 

altijd, vanuit de Bond dan weer, wij nodigen die mensen uit voor te komen en die komen een keer, die komen 

twee keer en dan blijven die weg of dan allez dan mogen die niet meer komen van hun man en wat weet ik 

allemaal en die kinderen die worden dan terug gehouden en die moeten geen huiswerk maken en wat weet ik 

allemaal. In het basisonderwijs ziet ge dat al, dus zeg ik daar zou ook vanuit het beleid iets moeten aan 

gedaan worden. Dat zou eigenlijk goed zijn c¡voor onze maatschappij moesten wij die kunnen opvangen en 

moesten wij die de opleidingen kunnen geven die onze kinderen genieten, want die kinderen die gaan 

eigenlijk, kinderen en jeugd tot twaalf jaar, want daar begint het een beetje te wringen, die gaan zo spontaan 

om met mekaar, die kunnen dat zo goed zelfs al spreken ze dezelfde niet. Ik zie nu twee van mijn 

kleinkinderen die met zwarten omgaan vanuit hun geburen en die kindjes die zijn hier nog maar vier, vijf 

maand en zonder de taal te kennen gaan die om met mekaar, dat gebeurd spontaan. Waarom, allez, dat moet 

toch kunnen in een maatschappij en als wij ook met die allochtonen of met vreemdelingen leren omgaan, ik 
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zie dat in Sint-Truiden, die sikhs die naar hier komen met hun kinderen en dat gebeurd allemaal spontaan, dat 

moet toch kunnen, vangt dat op, doe daar iets mee. Ze zouden daar iets mee moeten doen vind ik. 

 

Spontaan ontmoeten, uiteindelijk niet alleen bij kinderen, maar heel de samenleving zou dan moeten,... 
 
Ja, er zijn zoveel dingen. In de geburen als er iemand in uw geburen komt wonen, nodig die ne keer uit bij u 

thuis en ga daar ook eens kijken, dat kan zo klein beginnen allemaal. Ik vind dat wij ook daar van mekaar 

kunnen leren, want, ik hoor zoveel mensen die er tegen zijn, ze zijn tegen de Turken en ze zijn tegen de 

Marokkanen en ze zijn tegen de Grieken, maar we gaan eten bij de Griek of we gaan naar den Italiaan. Ja 

jongens het is het een of het is het ander. Ik weet het niet ja, zo kijk ik daar tegen aan. 

 

Ik hoor uit heel uw verhaal wel dat u zeker openstaat om ook van jongeren te leren en van andere 
generaties? 
 

Absoluut. 

 
We hebben juist een interview gehad met van de vakbond en hij zij dat ouderen heel star stonden 
tegenover het leren van anderen. De oud-strijdersverhalen noemde hij dat, wij hebben het allemaal 
gezien, wij weten het... 
 
Ja die mensen zijn er natuurlijk ook bij, bij de ouderen, wij...ik vind wel dat wij en ik spreek ook voor mezelf, 

als ge zeventig jaar bent en als ge zeventig jaar voorbij bent dat ge eigenlijk de universiteit van het leven 

doorlopen hebt en dat ge zoveel bagage meehebt dat ge, allez dat ge toch het een en het ander weet, maar 

dat neemt niet weg dat ge niet kunt leren van de jongeren. Ik leer zoveel van mijn kleinkinderen bijvoorbeeld, 

op gebied van kleding, ik zeg zo maar iets, die brengt u dat bij, van dat moet ge bij dat doen enzo, ja, maar 

ook over dat computergedoe. Ja ge leert toch veel van uw kleinkinderen, allez, op alle gebieden is dat zo, 

koken bijvoorbeeld, dat kunnen wij doorgeven aan hen en er zijn zoveel domeinen waar ge kunt zeggen van 

we leren van mekaar. Een opstel schrijven, wij moesten vroeger een opstel schrijven, als ge ziet wat thesissen 

dat ze nu maken. 

 
Over naar de positie van jongeren, ik zal dat misschien even kort uitleggen, want dat is nogal 
sociologisch getint. Positie daar bedoelen we mee welke rol of welke functie dat jongeren binnen de 
samenleving op zich nemen en ook welke rechten en plichten, verantwoordelijkheden daar bij komen 
bij die positie dat ze in nemen. Ook hoeveel ze bijdragen aan die samenleving bijvoorbeeld en wij 
zouden graag uw visie op de positie van jongeren binnen het vergrijzings -en ontgroeningsverhaal 
weten. Als u kijkt naar de positie van jongeren nu binnen de samenleving, waar zou u jongeren dan 
plaatsen of hoe vindt u dat jongeren in de samenleving staan? Hoe de jongeren nu momenteel in de 
samenleving staan? Welke rol, functie ze opnemen? 

 

Ik denk dat ze ook gedeeltelijk in de jeugdbewegingen, ook gedeeltelijk een rol opnemen van opvoeders. Als 

ik zie in de Chiro en de scouts en ik vind dat de jeugd daar heel goed werk doet alhoewel dat dat soms niet 

gewaardeerd wordt ook altijd, maar ze geven ook de jongeren een kans vind ik om zich uit te leven en ook om 

te leren om allerlei dingen te leren, dat is eigenlijk ook wel een deel de rol van de jongeren vind ik ja. Ook het 

is niet alleen daar, maar ook in het onderwijs. Het zijn toch ook de jongeren die de...basisonderwijs en zo 

geven. Ik vind ook niet dat ze de kinderen alleen moeten leren, maar dat ze ook moeten de kinderen sociale 



 

221 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

vaardigheden bijbrengen enzo. En ja, welke rol spelen ze nog, allerlei denk ik zo. Ze gaan werken, ze dragen 

bij aan de sociale zekerheid, ja. 

 

En sociaal-economische positie van jongeren? 

 

Ik versta u echt niet goed hoor. 

 

 
De sociaal-economische positie, dus meer op economisch gebied, arbeidsmarkt. 
 

Arbeidsmarkt, ja dat is zo eigenlijk mijn ding niet. De arbeidsmarkt, ik vind dat de jongeren in het secundair 

onderwijs eigenlijk meer opleiding zouden moeten krijgen. Ik bedoel daar mee, stages lopen. Ik vind vanaf 14 

jaar zou ik de jongeren, die jongeren dan twee maand stage laten lopen. Dat kan in de verzorging zijn, dat kan 

ik een fabriek zijn, dat kan in gelijk welk domein zijn dat ze tewerk zouden gesteld worden vanaf 14 jaar en dat 

4 jaar aan een stuk. Dan zouden die jongeren misschien ook wel ontdekken waar ze goed in zijn, waar ze 

beter in zijn, waar ze mee kunnen omgaan en zouden ze wel iets vinden waar ze verder mee willen gaan en 

dat zou hen ook op weg zetten om een andere rol te gaan spelen, want zeggen ge moet tot 18 jaar naar 

school gaan, ja, leren, ok ze moeten genoeg wetenschap op doen, maar ook zo met hun twee voeten in het 

leven staan, dat vind ik eigenlijk zeker zo belangrijk als die andere dinges zou ik zeggen. 

 
Denkt u dat jongeren economisch een belangrijkere rol gaan spelen door de vergrijzing?  

 

Een belangrijkere rol? Ik weet niet, bedoeld u dat ze meer zullen gaan afdragen voor de ouderen, is het dat 

wat u bedoeld? 

Onder andere, als er minder ouderen zijn gaat economie vooral door de jongeren gedragen moeten worden, 

want de groep ouderen is ofwel al op pensioen of doet vrijwilligerswerk, wat natuurlijk zwaar 

ondergewaardeerd wordt en meer gewaardeerd beginnen worden, maar het zijn dan misschien vooral de 

jongeren die de economie draaiende gaan moeten houden of u ziet dat misschien helemaal zo niet, dat kan 

natuurlijk ook. 

De jongeren moeten de economie draaiende houden, maar je zou daar ook weer de ouderen kunnen 

inschakelen voor dat helpen te dragen. Als ge een ander systeem uitwerkt voor de bijdragen. Ge hebt 

ingroeiloopbanen en uitgroeiloopbanen, als ge ze daar ook weer korter bij mekaar zou kunnen brengen dan 

zouden de ouderen langer werken en langer bijdragen leveren en de jongeren, allez, het zou zo iets moeten 

kunnen worden van ge kiest voor de keuze maken, hoe lang wil ik leven en hoe lang wil ik werken en hoe lang 

wil ik afdragen. Ik ken genoeg mensen die zeggen, ik heb een zoon bijvoorbeeld en die wordt nu 53 denk ik 

en die moet eruit binnen twee jaar, terwijl dat dat een man is waarvan ik zeg dat is geen man voor altijd thuis 

te zijn, maar waar hij zit zou hij dan weg moeten, terwijl hijzelf misschien nog 5 jaar zou willen blijven, dus 

daar ook kunnen de ouderen weer bijdragen aan de economie en de jongeren zouden dan kunnen zeggen 

van, ja, ik neem loopbaanonderbreking bijvoorbeeld. Ik heb gestudeerd, ik ben ingetreden, ik ben aan het 

werk, maar ik ben al 5 jaar bezig, ik ben al 7 jaar bezig, ik wil ook wel eens een onderbreking hebben van een 

jaar of twee, drie en ja dat zou kunnen opgevangen worden zo, ne mix maken ja, hoe moet ik dat vertellen. 
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Dus u vindt niet dat jongeren economisch de belangrijkste nemen, omdat ouderen even goed nog 
ingeschakeld kunnen worden? 

 

Ja, dat vind ik wel ja. Allez ik geef nog een voorbeeldje op de trein, ik reis nogal veel met de trein de laatste 

twee jaar, als ik zie dat op de trein een jonge man, in  mijn ogen een jonge man van 42 jaar dat kaartje komt 

knippen dan denk ik van ja man, gij kon misschien nog iets anders doen. Iemand van 50 jaar of van 55 jaar 

kan ook dat kaartje komen knippen op de trein. Ziet ge, daar zitten de dingen, waar ge naar moet kijken, waar 

ge naar moet zoeken om oplossingen te vinden.  

 

Stelt u een soort van arbeidsherverdeling voor met jobs van ouderen en jongeren of...? 
 

Neen, iedereen zou moeten kunnen werken wanneer en hoe hij wilt en hoe lang hij wil. Als gij zegt ik stap 

eruit op 50 jaar, maar ge moet dan ook content zijn dat ge minder pensioen krijgt, maar dat is dan een keuze 

die ge maakt en omgekeerd zou dat ook moeten kunnen voor de jongeren. 

 

En welke oplossingen ziet u dan voor bijvoorbeeld uw zoon die dan binnen de drie jaar op 
brugpensioen moet gaan en die dat niet wilt? 

 

Welke oplossing? Ik zie daar eigenlijk...wacht ze, ik moet daar eens over nadenken of ik daar een oplossing 

voor zou vinden. Als hij dat wilt voor te blijven zou die nog moeten kunnen blijven al is het dan halftijds. Dan 

draagt die ook toch nog halftijds zijn bijdrage bij en dan ja...Ik weet het niet, zoiets, zo van die dingen zoeken.  

 

Een ander personeelsbeleid? 

 

Ja. 

 

Waar ouderen ook meer gewaardeerd worden? 
 

Ja. 

 
En vrijwilligerswerk... 
 

Ik vind dus wel dat vrijwilligerswerk helemaal niet gewaardeerd wordt. Ik ga dat staven met een voorbeeld. Ik 

heb een groep en die zijn opgeleid om een rolstoel te duwen. En ik heb een groep en die gaan naar een 

bejaardentehuis, naar een ouderentehuis, hoe moet ik het noemen, en wij gaan die mensen daar als ze een 

jaarlijkse uitstap hebben, helpen met weg te gaan enzo. Maar terwijl dat wij die rolstoel duwen, vertellen die 

mensen tegen ons hun belevenissen, en hoe leven ze daar, en wat is er al, en het is deze week twee keren 

tomatensoep geweest, weet ik zowat. Maar kijk wij zijn op dat moment ook de praatpaal waar die mensen dat 

allemaal aan kwijt kunnen en dan zeg ik als er een bewonersraad is in dat huis dan zouden die ouderen die 

die rolstoel duwen daar moeten kunnen in zetelen. En dat wordt dus niet gewaardeerd, daar komt ge dus niet 

in. Terwijl dat het ook veel beter zou zijn dat deze mensen in die bewonersraad zouden zitten dan de ouders 

of de kinderen van die bewoners, want die durven misschien in die raad niet rechtuit praten voor represailles 

voor de persoon die in het tehuis zit. Terwijl de ouderen die vrijwillig die rolstoel gaan duwen, terwijl dat die 

veel neutraal opgesteld zijn en die dingen worden dus eigenlijk niet gewaardeerd. Maar dat is ook met 

voetbaltrainers. Ik heb nog een andere zoon en dat is een heel sportieve en die doet als vrijwilligerswerk heeft 
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die twee jeugdploegen. Ja, volledig vrijwilligerswerk, maar denkt ge dat die waardering krijgen van die ploeg 

ofzo? Wel is efkens, ge doet dat goed mijn man en die dinges meer, maar of ge daar waardering voor krijgt 

dat weet ik niet. Ook in de school, wij zijn bij ons in het dorp zijn wij toe aan leesoma’s in plaats van 

leesmoeders, omdat de moeders moeten gaan werken, de oma’s doen dat en ja kijk wat wordt ge daarvoor 

gewaardeerd. Ik heb al dikwijls gedacht, zouden ze niet kunnen iets maken voor de ouderen voor dat te 

waarderen, bijvoorbeeld in een fiscale aftrek. Ge hebt zoveel uren als vrijwilliger gespendeerd, dus zou je niet 

daar een vergoeding voor kunnen krijgen ofzo.  

En door toenemende vergrijzing en toenemende ontgroening, denkt u dat dat een invloed zal hebben op de 

rol en functie en positie van jongeren binnen een strek vergrijsde samenleving? 

De vergrijzing dat gaat zeker een rol spelen in de maatschappij, alleen al door het feit dat er meer ouderen 

zullen zijn. Dat gaat een ander beeld geven. Dat gaat een andere samenleving geven. De jongeren, de 

ontgroening, dat gaat ook iets hebben op de maatschappij, er zullen minder kinderen zijn, er zal minder 

opleiding moeten gegeven worden, misschien, wie weet.  

 
Zal dat een invloed hebben op de functie en rol van jongeren? 

 

Zou dat een rol kunnen hebben? Ja, nu weet ik eigenlijk niet wat antwoorden. 

 

Dat kan ook dat u...dat zijn ook soms heel sociologische vragen en het is begrijpelijk dat u niet op 
alles een antwoord kunt geven, dus u mag ook gewoon zeggen dat weet ik niet. 
 

Dat zal een invloed hebben op vele dingen, op de samenleving, op het consumeren en op ja...ja, ja. Dat zal op 

vele dingen een invloed hebben. Nu nog niet, maar binnen...in 2030 denk ik dat het een heel veranderde 

maatschappij zal zijn, maar ook daar weer, daar ook weer die...we moeten daar nu aan denken voor, we 

moeten daar nu aan denken samen met de jongeren. Wat een oplossing kunnen we dan bieden? En dat is 

iets naar het beleid toe dat ik altijd maar wil zeggen, maar ze moeten het ook willen doen. 

 

En verschillen tussen groepen van jongeren, want de jongere bestaat natuurlijk niet er is veel verschil. 
Ziet u verschillen bij allochtonen, vrouwen, mannen...? 

 

De jongeren bestaat niet, de ouderen bestaat dus ook niet. Ja, ik heb daarjuist al gezegd van de opleiding 

speelt een belangrijke rol en dat is zowel bij onze eigen jongeren als bij de allochtone jongeren, als bij de 

oudere die die opleiding dan niet genoten heeft, gelijk als ik iemand ben. Ik heb de middelen en de 

mogelijkheden niet gehad. Ik heb mijzelf bijgewerkt zal ik maar zeggen. Maar dat speelt zeker een...dat heeft 

zeker een invloed op de maatschappij en als we daar niet aan werken, dan gaat ge niet bereiken wat ik voor 

ogen heb van die homogene samenstelling. En niet de mensen zo in hokjes stoppen, vind ik. 

 
En status van jongeren daar maken we een onderscheid tussen de positie en de status. Status is 
eerder hoe dat jongeren gewaardeerd worden door andere groepen in een maatschappij. Hoe denkt u 
dat de status van jongeren nu is? Hoe worden ze gewaardeerd? 

 

De status van jongeren nu is, allez, vele kanten bekeken, ze zijn arrogant...ik trek grote lijnen heh...ze zijn 

arrogant, ze denken dat ze het weten, maar ze zullen nog veel moeten leren. Daar komt het eigenlijk op neer. 

Terwijl ik zeg dat ge nooit die lijn mag doortrekken. Ge hebt uitschieters, maar ge mah daarom niet 

veralgemenen, want het zijn altijd de allochtonen die inbraken plegen, dat is niet waar die van ons die dat ook. 
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Maar ja, de status van die, dat is wat ik daarjuist gezegd hebt, dat denk ik dat dat nu de status is van 

jongeren. Ik bedoel daarmee de jongeren van twaalf tot in de twintig. De andere jongeren vind ik wel dat die, 

allez, gewaardeerd worden, zo voor wat ze doen en werk enzo wat ze doen. 

 

Vanaf twintig tot hoger bedoelt u? 
 

Ik bedoel zo ja vanaf als ze beginnen te werken tot zestig bijvoorbeeld, vind ik dat die, allez dat zijn ook nog 

verschillende generaties, maar de status van die jongeren? Ja soms krijg ik ook wel eens de indruk als ik naar 

het beleid kijk dat ze geen goede status hebben, dat ze niet genoeg doen. Dat ze er wel over praten, maar dat 

ze het niet doen.  

 

Dat laatste snap ik niet. Dat het beleid niet genoeg doet? 

 

Ja dat bedoel ik. 

 

Maar, rond...? 
 

Naar alle groepen toe. Het is zo’n chaos tegenwoordig. Hoe moet ik dat zeggen? Vroeger hadden wij, als we 

nu over het beleid gaan praten en over politiek, want ik...ja politiek...Vroeger wist ge goed wat wat was. Ne 

katholiek was ne CVP’er, ne werkman was ne socialist en ne blauwe was ne middenstander. Ja zo was dat. 

En dat moest niet zo specifiek ingevuld worden vind ik. Maar als ge nu een programma leest van een partij 

dan weet ge niet meer waarvoor ze staan. Het is zo een eenheidsding geworden. Groen zit zowel in het 

programma van de liberalen als van de groenen en omgekeerd die dingen. Het is niet meer zo duidelijk. het 

maakt het ook veel moeilijker voor een keuze te maken vind ik. 

 

Mist u een beetje de verzuiling van vroeger? Katholieken, liberalen, socialisten, duidelijk afgelijnd 
tegenover elkaar.  
 

De verzuiling dat was niet zo specifiek, allez het moet niet meer zo specifiek als vroeger, maar ge moet wel 

nog weten waar ge voor staat. Er is een hele tijd geweest dat ik zei, met mijn kinderen, met mijn kleinkinderen, 

dat moet kunnen. Dat was zo’n uitspraak, dat moet kunnen, daar ben ik van terug gekomen. Dat moet niet 

allemaal kunnen. Ik moet duidelijk kunnen afbakenen wat ik wil en wat ik niet wil en dat is zo, niet meer zo 

duidelijk vind ik. Dat is zo, ja, eenheidsworst geworden, of hoe moet ik het zeggen.  
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4.9 Interview Koning Boudewijnstichting, Anne Van Meerbeeck 
 
 

 
 
 
Interviews Intergenerationele solidariteit. 
Anne Van Meerbeeck, Koning Boudewijnstichting – 2 maart 2009 
 
 
U bent filantropieadviseur voor verenigingen en organisaties bij de Koning Boudewijnstichting. Wat 
houdt deze functie juist in, en wat is binnen deze functie uw ervaring met intergenerationele 
solidariteit? 
 
Mijn titel is nu filantropieadviseur, maar daarvoor heb ik drie jaar als projectmedewerker meegewerkt aan het 
project rond intergenerationele solidariteit. En het is eigenlijk wat ik gehoord en geleerd heb in het kader van 
het project van mensen die er aan deelgenomen hebben dat ik zal zeggen, het is dus niet mijn opinie of die 
van de KBS. De KBS probeert vooral debatten te lanceren en daar verschillende visies aan bod te laten 
komen. 
 
 
En nu bent u dan filantropieadviseur.  
 
Ik ben een stuk projectverantwoordelijke en ik ben een stuk filantropieadviseur. Vooral op vlak van armoede, 
ik zit nu vooral op armoedeprojecten, krijgen we dikwijls vragen van schenkers die iets willen doen rond 
armoede. En een filantropieadviseur probeert raad te geven aan mensen die aan filantropie willen doen, ze 
een beetje richten en zeggen wat ze zouden kunnen ondersteunen. Daar komt het op neer. 
 
 
En zijn dit dan vooral organisaties? 
 
We hebben een afbakening gemaakt onder collega’s dat de ene zich wat meer specialiseert in iets dan een 
ander. Het gaat dan vooral over verenigingen die nog met resterende middelen zitten en die dat aan een goed 
doel willen besteden. Langs de andere kant heb ik natuurlijk ook heel veel contact met organisaties die steun 
kunnen krijgen. Ik zit een beetje tussen de twee. Advies geef ik  vooral aan de schenkers, bij de verenigingen 
beperkt zich dit tot te zeggen van kijk als je voor dat soort project steun wil verlenen dan kan je gaan naar het 
armoedefonds of je kan een kandidaatsdossier indienen voor een bepaalde oproep. Maar dit staat wel totaal 
los van het project rond intergenerationele solidariteit. Misschien is het wel interessant even uit te leggen hoe 
de Stichting een beetje werkt. Vanaf 2009 zitten we met een aantal actiedomeinen, en het project rond 
intergenerationele solidariteit en ook mijn project rond armoede situeert zich in het actiedomein armoede en 
sociale rechtvaardigheid. Voor een stuk werken we met eigen middelen, voor een stuk werken we met de 
dotatie van de Nationale Loterij die we jaarlijks krijgen, en voor een heel groot stuk werken we met middelen 
die we hebben via fondsen. Fondsen die worden opgericht door schenkers, tijdens of na hun leven en dan 
dikwijls bij testament, waarbij een missie van het fonds wordt vastgelegd dus waar willen ze aan werken en 
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hoe willen ze er aan werken. Voor elk fonds is er een bestuurscomité, dit is een vertegenwoordiger van de 
Stichting, een vertegenwoordiger van de stichter en een externe persoon die als voorzitter fungeert. Dit 
bestuurscomité moet er over waken dat het kapitaal van het fonds eeuwig durend de wensen van de schenker 
respecteert. Het duurt eeuwig, want we werken enkel met de opbrengsten van het fonds. We hebben een 
aantal fondsen op armoede, rond intergenerationele relaties zijn er nog geen, maar misschien komt dit ooit als 
iemand er aan denkt om dit te doen.  
 
 
Zijn het dan gewoon mensen zoals ik die kunnen zeggen dat ik jullie mee opneem in mijn testament? 
 
In principe kan iedereen een fonds oprichten, maar er is wel een minimum van 75000 euro omdat we alleen 
werken met de opbrengsten van het fonds. En anders is het niet de moeite. Je hebt hele grote fondsen van 
enkele miljoenen en er zitten fondsen bij van 100000 of 200000 euro. Er zit wel veel verschil op. Maar in 
principe kan iedereen een fonds oprichten. En naast het fonds heb je ook andere soorten fondsen, 
bijvoorbeeld ‘vrienden van’. Dat zijn een aantal mensen die samen een vereniging oprichten en die dan ook 
jaarlijks aan verschillende doeleinden geven. Of aan één doel, want de vrienden van is bedoeld voor één doel. 
Bijvoorbeeld de ‘vrienden van het museum x’. Zo heb je verschillende formules. Daarnaast hebben we ook 
heel veel projecten zoals projecten rond intergenerationele relaties, waar we uitgaan van wat gebeurt er hier 
allemaal rond, wat kan er nog meer gebeuren en waar kunnen we als Stichting een rol spelen. We werken 
heel vaak met projectoproepen, dit is een oproep die gelanceerd wordt waarbij verenigingen/organisaties een 
kandidaatsdossier kunnen indienen om financiële steun te krijgen. En dan gebeurt er een selectie met een 
onafhankelijke jury die we organiseren en worden er overeenkomsten gemaakt met organisaties en dat wordt 
opgevolgd. Dit is één manier van werken. We gebruiken ook heel veel ‘rondetafelgesprekken’ of focusgroepen 
om verkennend te werken. Soms besteden we het ook uit, doen we het onderzoek niet zelf. Aan consulenten 
of aan universiteiten. Het hangt af van welk soort onderzoek. Vaak is het om een nieuw thema op de agenda 
te brengen dat we dan eerst cijfergegevens willen, een soort van stand zaken, verkennend onderzoek. Het 
doel is vaak maatschappelijk een debat op gang te brengen en beleidsaanbevelingen doen naar het beleid 
toe. Daar situeren we ons zowat. We hebben dus een vrij goede kennis van het middenveld en heel veel 
relaties met het middenveld waar we gebruik van proberen te maken om dingen in gang te zetten.  
 
 
Hoe zijn jullie op het thema intergenerationele solidariteit gekomen voor dit project? 
 
Er waren een aantal mensen die ons zeiden van die veroudering die er aan komt, hier gebeurt nog niets rond 
en er is toch een enorm potentieel van oudere mensen, wat doet de samenleving hiermee, en als er een 
overwicht van ouderen komt hoe gaat dit gaan tussen relaties, tussen jongeren en ouderen. We hebben al 
deze vragen samengebracht in één project en vrij snel gemerkt dat er inderdaad heel weinig bij stilgestaan 
werd. Dat het dus vooral nodig zou zijn een beetje een beweging te brengen. En daarom hebben we gekozen 
om enerzijds projecten te ondersteunen heel lokaal, anderzijds om twee intergenerationele kringen op te 
richten, een Nederlandstalige en een Franstalige kring. En daarin hebben we telkens een vijftiental mensen uit 
het middenveld, uit heel verschillende sectoren gezet, met de bedoeling dat ze in hun eigen organisatie, al 
dan niet in samenwerking met anderen, een actieplan hier rond zouden ontwikkelen. En dus ook effectief mee 
starten om op deze manier wat beweging te krijgen. En daarbuiten hebben we dan nog een aantal 
hoorzittingen georganiseerd om het ruimere publiek ook mee te betrekken en voor een basis voor die kringen.  
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Het thema leefde wel bij de mensen dat ze zelf aangaven dat er weinig rond gedaan werd . 
 
Voor die kringen zijn we natuurlijk ook op zoek gegaan naar mensen die hier en daar al eens iets over laten 
vallen hebben, zoals de Vlaamse Jeugdraad. Die waren hun project aan het opstarten en dit kwam eigenlijk 
heel goed uit. Ik heb hen toen ook gesuggereerd om ook eens met de Ouderenraad te gaan praten en dit 
heeft een hele wending genomen waardoor alles een beetje in gang is geraakt. Het grote verschil tussen 
Vlaanderen en Wallonië is dat er in Wallonië al redelijk lang een aantal organisaties zijn die werken rond het 
intergenerationele. In Vlaanderen heb je dit niet. Ik zeg ook niet dat dit nodig is, maar het is wel een heel 
andere dynamiek en vandaar dat we in Wallonië ook nog op een andere manier verder gaan dan in 
Vlaanderen.  
 
 
Hoe dan wel? 
 
Vanuit de Franstalige kring zijn er twee initiatieven gegroeid die nu nog lopende zijn. Enerzijds de Europese 
dag op 29 april, die is in gang gezet door AGE, het Europees Platform voor Ouderen. Die zaten mee in de 
kring en hebben dan later met het Europees Jeugdforum samengebracht zijn. We zijn toen ook in Slovenië op 
de conferentie geweest om onze resultaten voor te stellen, en daar hebben we mee bepleit dat de Europese 
commissaris die er toen zat in Slovenië de Europese dag  bevestigd heeft. Het is dankzij AGE die dit vanuit 
onze kring hebben opgestart, want die dag er gekomen is. Het tweede initiatief in Wallonië en Franstalig 
Brussel is op 25 en 26 april een ‘carrefour des generations’.  Dit wordt ook vanuit de Stichting ondersteund. 
De bedoeling is dat we dit nog een jaar of drie steeds met minder geld ondersteunen, zodanig dat het op zijn 
eigen benen kan staan binnen drie jaar en dat het verder leeft. Dat er elk jaar rond die intergenerationele dag, 
op Europees vlak en ook in België dingen gebeuren. Het is de bedoeling omdat we gezien hebben dat er 
zoveel initiatieven zijn om dit op communicatief vlak wat te bundelen en sterker te maken. Nu hebben er 
verschillende gemeenten ingetekend op de vraag om op deze dag iets te doen. Zo dus ook die ‘carrefour des 
generations’. Eerst was het de idee om dit een hele week te doen, maar we hebben het gebundeld in twee 
dagen. Dus her en der in Brussel en Wallonië zullen er verschillende initiatieven zijn. In Wallonië leeft dit zo 
sterk dankzij de netwerken die er al zijn. In Vlaamse kring hebben we ook voorgesteld om er aan mee te 
werken, maar hier was de reactie eerder van ‘er zijn al zoveel dagen en er zijn al zoveel weken’ en ze zagen 
dit niet zo zitten. Ze hadden liever nog financiële steun bij, en dus hebben we nog een derde projectoproep in 
Vlaanderen gedaan maar wel met de vraag wat ze gaan doen op de dag van 29 april. Om dit versterkend 
effect toch te behouden en hen de kans te geven ook iets te doen. Ik heb gezien dat jullie ook iets doen op die 
dag? 
 
 
Wij doen een World-Café op die dag rond intergenerationele solidariteit en we stellen dan onze 
resultaten en de video voor.  
 
Maar als jullie willen kunnen jullie op 25 en 26 april gerust langsgaan in een aantal projecten in Wallonië en 
Brussel.  
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Dit onderzoek focust voornamelijk op jongeren. Als u het begrip jongeren hoort, waar denkt u dan 
spontaan aan? 
 
Als ik de term jongeren hoor dan denk ik net zoals bij ouderen aan heel diverse dingen. Om het verschil te 
maken met kinderen zou ik voor jongeren te omschrijven ergens beginnen bij jonge tieners, en dan 
adolescenten en dan nog de jongvolwassenen. Echt een leeftijd op plakken gaat niet, want er zijn nogal jonge 
van geest en andere. Maar voor mij is dit vooral een heel diverse groep en net zoals bij ouderen. Je kan dus 
niet met één term over de jongeren of de ouderen praten.  
 
 
En wat zeggen de begrippen vergrijzing en ontgroening u? 
 
Dit zijn in de eerste plaats demografische ontwikkelingen, evoluties in de bevolkingsstructuur, waarbij je 
enerzijds ziet dat het relatief aantal jongeren daalt en anderzijds het relatief aantal ouderen stijgt. En binnen 
de groep ouderen stijgt het relatieve aandeel oud ouderen nog eens. Deze twee termen vind ik op zich nog al 
een negatieve connotatie hebben, die niet puur verwijst naar het demografische. Daarom hebben we er ook 
voor gekozen om veroudering te gebruiken in plaats van vergrijzing. Anders heb je die connotatie met ‘nog 
niet’ of ‘niet meer’. Platen zijn grijs gedraaid en nog een groentje achter de oren. Er zijn mensen in de kringen 
en anderen die zelfs nog verder gaan en zeggen dat veroudering nog te neutraal is en willen het nog 
positiever formuleren en spreken dan over verzilvering. Wij blijven bij veroudering, want het vertrekpunt is de 
demografische evolutie en is de meest neutrale term om hierover te spreken. Met ontgroening zijn we niet 
verder gegaan omdat ons startpunt de veroudering was en de gevolgen hiervan op intergenerationele relaties. 
Eigenlijk over de ontgroening hebben we niet echt gesproken. 
 
 
Maar zijn dit wel twee verschillende termen voor u, of vallen ontgroening en vergrijzing samen voor u? 
 
Je zou het kunnen beschouwen als één evolutie die twee deeltendensen heeft. Ik denk wel dat als je het 
historisch  bekijkt dat de veroudering langs de oudere kant meer doorweegt dan de jongerenkant. Historisch is 
het nog nooit zo geweest dat er zoveel ouderen zijn in de samenleving. Dus in die zin weegt ontgroening 
minder door wat niet wil zeggen dat minder jongeren in het straatbeeld geen effect heeft. De veroudering is 
gewoon iets meer doorgedreven.  
 
 
En gebaseerd op uw ervaring met het project, welke invloed zal deze veroudering hebben op de 
samenleving, volgens u? 
 
Ik denk dat dit heel moeilijk te voorspellen is. Zeker naar ouderen toe vindt men een nieuwe markt, en dan 
gaat het zeker over de jonge ouderen waar ze menen dat er ook redelijk wat geld zit. Maar buiten dat wordt 
alles eigenlijk nog al negatief bekeken. Het wordt als een probleem gezien, er zal meer zorg nodig zijn, meer 
zieken, allemaal minder dynamisch, de clichés die samengaan met grijs en oud zijn. En dit is ook één van de 
redenen waarom wij rond het thema gaan werken zijn, om de mensen er van bewust te maken dat er serieuze 
historische veranderingen op gang zijn, dat we met een heel andere bevolkingstructuur gaan zitten binnen 
redelijk korte tijd en dat we dit niet alleen in termen van problemen kunnen bekijken. We moeten ook kijken 
naar de kansen, de mogelijkheden en de uitdagingen die zoiets meebrengt. Hiervoor hebben we dan een 
debat in gang willen zetten. Om een voorbeeld te geven van die kansen. Bij thuiszorg zie je nu dikwijls één 
mantelzorg die bijna alle zorg op zich krijgt. In de meeste gevallen is dit een vrouw, de dochter van de vader 
of de moeder waar voor gezorgd wordt. Maar je zou kunnen zeggen dat het feit dat je met meerdere 
generaties rond die persoon leeft er ook meerdere generaties zijn die er bij kunnen betrokken worden. Je kan 
bijvoorbeeld van iedereen een kleine bijdrage vragen. Van de kleindochter die er iedere dag voorbij stapt van 
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en naar school die het rolluik naar boven kan trekken ’s ochtends bijvoorbeeld. Dit biedt ook mogelijkheden. 
Als je kijkt naar de toekomstmodellen zijn er twee die naar voren geschoven worden. Enerzijds het feit dat 
ouderen door hun numerieke overwicht dominant zullen zijn, er gaan meer ouderen zijn. Anderzijds het model 
dat jongeren dominant zullen zijn omdat ze juist schaarser zullen worden en door hun dynamiek. Jongeren 
kunnen nog alles aan. Wat wij in de kringen besproken hebben is dat eigenlijk geen van beide modellen 
wenselijk zijn omdat dominantie geen wenselijk model is en je moet zoeken naar een samenleving voor alle 
leeftijden. Waar iedereen op elke leeftijd nog een rol kan spelen en kan geven en nemen. Dat er een beetje 
een evenwicht is.  
 
 
U zegt de clichés die rond vergrijzing hangen, is hier een zekere waarheid mee verbonden? 
 
In elk cliché schuilt een waarheid, maar dit mag niet veralgemeend worden en dit mag niet als een cliché 
benoemd worden. Het is een feit dat de kans naarmate je ouder wordt stijgt dat je minder mobiel wordt, dat je 
fysiek niet meer meekan. Maar het is aan de maatschappij en aan de persoon zelf om samen te zoeken naar 
mogelijkheden, naar andere vormen van inbreng in de maatschappij. Het is niet dat je dan afgeschreven bent. 
Het gaat er om dat je iets kan vaststellen en je kan er een waardeoordeel aan hechten. En het is dat laatste 
dat verkeerd is. Er zit dus wel een waarheid in sommige clichés, maar je mag er geen waardeoordeel aan 
hechten. Je mag het niet als een veralgemening op elke oudere plakken.  
 
 
We willen ook de positie van jongeren in de samenleving bekijken binnen de vergrijzing en 
ontgroening. (…) Hoe ziet u de positie van jongeren nu in de samenleving? 
 
We hebben het in dit project heel weinig gehad over de positie van jongeren. We hebben het wel over gehad 
over de parallel tussen jongeren en ouderen. In het ene geval nog niet, in het andere geval niet meer, maar ze 
vallen allebei eigenlijk een beetje buiten het systeem. Ze worden zeker in discussies over sociale zekerheid 
en de betaalbaarheid ervan dikwijls tegenover elkaar gezet. Terwijl ze eigenlijk juist heel sterk gelijklopende 
belangen hebben door het feit dat ze allebei buiten het systeem staan. En dit is één van de redenen geweest 
om de Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Ouderenraad samen te brengen en samen dingen te laten doen. 
Ze kunnen er op wijzen dat ze meer gemeenschappelijk hebben dan de verschillen die hen worden opgelegd. 
Maar die ‘nog niet’ en ‘niet meer’ vind ik wel typisch, ik had er vroeger eigenlijk nooit zo over gedacht. Je 
denkt inderdaad altijd in termen van jongeren versus ouderen, maar eigenlijk zijn ze een beetje hetzelfde lot 
beschoren en worden ze door de middengeneratie soms afgeschilderd als twee boemannen die bijvoorbeeld 
ofwel nog geen ervaring hebben en die ofwel te duur zijn. Jongeren verschillen natuurlijk wel ook in een paar 
opzichten van de ouderen. Jongeren beginnen nog aan hun leven en ouderen zitten aan het einde. Dit maakt 
dat je een andere levensvisie hebt. Het wordt bijvoorbeeld ook een uitdaging voor de toekomst om 
verschillende tempo’s van leven op elkaar af te stemmen. Hier heb je dan ook weer kansen met de 
veroudering. Want veel mensen hebben de vraag naar een beter evenwicht tussen gezin en werk, tussen een 
actief en niet-actief leven en zo verder. De veroudering met zijn zachter tempo kan hier misschien wel 
mogelijkheden bieden. Misschien bedenkt men dan wel dat het allemaal niet meer zo snel moet gaan als we 
bezig zijn. Dus het was wel leuk eens na te denken over het verzoenen van de verschillende tijden. 
 
 
En zijn er ideeën uit voortgekomen? 
 
De jongeren zeiden vaak dat dit ook weer een gemeenschappelijk belang is tussen jongeren en ouderen. Als 
we sommige van onze ouders of de iets oudere ouderen zien racen tegen de tijd dan bedenken we dat we dit 
niet heel ons beroepsleven willen doen. Er zijn ook jongeren die vlak voor de periode staan dat ze zelf een 
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gezin gaan vormen of kleine kinderen hebben en die zien het helemaal niet zitten om alles te combineren. 
Dus ook hier zit je met gemeenschappelijke belangen.  
 
 
En hoe ziet u de sociaal-economische positie van jongeren? 
 
Hier hebben we het niet over gehad. Maar als je nu ziet in de crisisperiode op de arbeidsmarkt zijn zowel de 
jongeren als de ouderen de eerste die moeten gaan. Dus ook hier weer gemeenschappelijke belangen. 
 
 
En bij een toenemende vergrijzing en ontgroening, ziet u dan evoluties in de positie van jongeren? 
 
Wellicht wel. Maar het moeilijke is als je het over het intergenerationele hebt, heb je het niet alleen over 
jongeren en ouderen maar vooral ook over de middengeneratie. En het zal heel erg van hen afhangen hoe de 
beiden gaan evolueren. Maar ook van de verantwoordelijkheid die de jongeren en de ouderen op zich nemen. 
Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat iedereen er over begint na te denken dat er toch wel dingen aan het 
veranderen zijn en wat dit betekent voor hen en hoe kunnen ze er op reageren. Niet passief afwachten tot de 
overheid iets gaat doen.  
 
 
En ziet u verschillen tussen diverse groepen jongeren in omgaan met vergrijzing? U zei zelf in het 
begin dat ‘dé jongere’ niet bestaat.  
 
We hebben het hier ook niet echt over gehad. Maar natuurlijk vanuit mijn achtergrond om met armoede om te 
gaan is het duidelijk dat er verschillen zijn tussen jongeren. En sommigen hebben gewoon meer bagage om 
op terug te vallen dan anderen. Een jongere met veel dipoma’s staat sterker op de arbeidsmarkt waar er niet 
veel plaats is voor jongeren dan jongeren zonder een diploma bijvoorbeeld. En dit zal wellicht ook wel een 
invloed  hebben op de visie. Als je nooit werk vindt is het veel gemakkelijker om in clichés te vervallen en te 
denken dat het de ouderen zijn die hun werk afpakken of de allochtonen. Ik kan me inbeelden dat dit zeker 
een invloed heeft.  
 
 
We maken ook een duidelijk onderscheid tussen de positie en de status van jongeren. (…) Hoe ziet u 
de status van de jongeren nu? U zei al bij positie dat jongeren samen met de ouderen aan de rand van 
de maatschappij bengelen. 
 
Inderdaad samen met de ouderen. Het enige wat ik hier op kan zeggen is dat het heel sterk zal afhangen of 
jongeren hier gelaten op gaan reageren of niet. Of ze het lot in handen gaan nemen en zeggen van hier zijn 
we. En niet allee maar om te zeggen we eisen onze plaats op, maar constructief en zeggen we kunnen dit 
samen met doe doen, en we kunnen dat samen doen en we kunnen hier een inbreng leveren, op die manier.  
 
 
Maar nu worden de jongeren niet echt gewaardeerd vindt u? 
 
Ik wil dit ook  weer niet veralgemenen. Maar het algemene beeld van zonder ervaring, dit is een beeld dat heel 
veel mensen hebben van jongeren. Anderzijds denk ik dat er ook nog wel een gevoel naar jongeren toe is van 
ze moeten zo lang mogelijk probleemloos blijven leven, want ze zullen later nog genoeg problemen hebben. 
In de moeilijke maatschappij leven. Ik denk ook niet dat jongeren op dit moment een slachtofferrol hebben, dat 
denk ik ook niet. Maar ze moeten wel altijd opbosten tegen dat zonder ervaring zijn. Soms is dit niet 
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gemakkelijk, want je moet ook op de arbeidsmarkt geraken om ervaring op te doen. En dat is soms nogal een 
paradox. En zeker in termen van schaarste is dit gevaar nog groter natuurlijk.  
 
 
En los van de arbeidsmarkt? 
 
Ik zeg arbeidsmarkt omdat dit het terrein is waar prestaties en dergelijke dingen toch belangrijke waarden zijn, 
waar dit het meeste speelt. Voor het overige denk ik dat het nog altijd zo is dat alles rond jeugd nog een 
beetje apart staat. Je ziet dit trouwens qua subsidiëring van  organisaties ook. Jeugd is een aparte sector. Ik 
denk dat ze in die zin nog redelijk beschermd zijn.  
 
 
Worden de ouderen ook apart gezien? 
 
Zeker en dit maakt het ook moeilijk als je wil samenwerken met jongeren en ouderen. Het is soms al niet 
evident om binnen de subsidiëringvoorwaarden een lokaal te delen. Maar het zou juist handig zijn om die 
ouderen ’s namiddags te laten gebruiken voor een kaartnamiddag en ’s avonds een fuif of café voor de 
jongeren. Die zelfde ruimte zou gerust kunnen dienen voor beiden en dit biedt dan mogelijkheden om meer 
informeel elkaar te kruisen. Maar nu is één lokaal gesubsidieerd voor de ouderen en een ander voor de 
jongeren. Ze ontmoeten elkaar niet meer.  
 
 
Het ruime thema is intergenerationele solidariteit. Los van het intergenerationele, als u solidariteit 
hoort waar denkt u dan spontaan aan? 
 
Voor mij is het geven en nemen. Wederkerigheid is iets dat blijft bestaan. En voor mij heeft het heel veel te 
maken met sociale cohesie. Een samenleving zonder enige vorm van solidariteit zal niet overleven in mijn 
ogen. De mens is en blijft een sociaal wezen. Ik denk dat je altijd een vorm van solidariteit zal nodig hebben 
en die zal zeker in bepaalde tijden in vraag worden gesteld, maar er zal altijd worden teruggekomen op een 
zekere vorm van solidariteit.  
 
 
Er gaan stemmen op die zeggen dat de solidariteit tussen allochtonen en autochtonen veel moeilijker 
zal verlopen dan de solidariteit tussen ouderen en jongeren. Vindt u dit ook? 
 
Ik ben hier niet van overtuigd. Elke vorm van solidariteit kent vroeg of laat een crisis, in momenten van 
schaarste en er dingen moeten verdeeld worden en er niet voor iedereen genoeg is, dan zal je altijd crisis 
kennen. Of dit nu tussen Vlaanderen en Wallonië is, of tussen leeftijdsgroepen en dergelijke. Schaarste kan 
financieel zijn, maar het kan ook gewoon het aantal werkplaatsen zijn, gewoon middelen. Een overheid moet 
altijd keuzes maken om aan bepaalde dingen meer te geven dan aan andere. Soms zal er meer geld gaan 
naar dingen die bijdragen tot goede prestaties en minder naar bijvoorbeeld stoepen toegankelijk maken voor 
oudere mensen en mensen met een handicap. Je moet altijd keuzes maken en op het moment er niet genoeg 
geld is om alles te doen dan kom je in conflicten. 
 
 
Denkt u dat bij een toenemende vergrijzing die solidariteit onder druk zal komen te staan? 
 
Als ouderen slechts de rol krijgen die ze nu krijgen wellicht wel. Op een bepaald moment wordt nu gezegd van 
je bent 65, je mag niet meer werken. Die 65 jaar die is ingevoerd is trouwens ooit een boekhoudkundige term 
geweest, om een nuloperatie in de boekhouding te doen. En als je vergelijkt met de levensverwachting op de 
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moment dat die is ingevoerd geldt dit natuurlijk niet meer. Enerzijds moet een overheid moeite doen om 
mensen langer te laten werken of alleszins toch een betekenisvolle rol in de samenleving te laten spelen 
zonder daarom betaald te zijn. Anderzijds moet er ook vanuit de ouderen het besef zijn dat ze mee de 
evenwichten in stand moeten houden, dat ze ook een eigen bijdrage moeten doen, dat ze zich aangesproken 
moeten voelen om een actieve rol te spelen. Het is niet alleen aan de overheid. 
 
 
En het is niet alleen aan de jongeren om de sociale zekerheid in stand te houden… 
 
Ik ben de laatste om te zeggen dat dit nu zo is. Ik denk dat er heel veel transfers van ouderen naar jongeren 
zijn. Het is niet altijd zo zichtbaar als de meer gekende van de sociale zekerheid maar er zijn zeker 
verschillende transfers. En zeker ook van de middengeneratie, die  is ook heel belangrijk. Het is misschien wel 
al wat vermindert, maar er zijn nog heel veel grootouders die zorgen voor de opvang van hun kleinkinderen. 
Er zijn nog veel ouders en grootouders die financieel een steentje bijdragen als hun kinderen een woning 
kopen. Er zijn dus in omgekeerde richting veel transfers. Ik ben niet degene die zegt dat er op dit moment een 
onevenwicht is.  
 
 
En intergenerationele solidariteit, wat betekent dit juist voor u?  
 
Voor mij is dit echt proberen te komen tot een samenleving voor alle leeftijden, waar iedereen ongeacht zijn 
leeftijd kan geven en nemen volgens wat hij kan. Het is ook niet alleen het zichtbare, niet alleen de financiële 
transfers en kinderopvang. Maar in de eerste plaats een houding waarbij je beseft dat eigenlijk die 
samenleving pas goed kan functioneren als er evenwichten zijn en als iedereen kan bijdragen. Die houding is 
belangrijk en daar stoelt alles op. In de kringen en de hoorzittingen hebben we verder gewerkt op de drie 
principes die Michel Loriaux heeft aangehaald. Het generaliteitsprincipe, in alle sectoren moet het 
intergenerationele aanwezig zijn. Het universaliteitprincipe, dus het gaat over alle generatie. En het 
wederkerigheidprincipe, het is geen eenrichtingsverkeer. Als je drie dingen toepast kom je bij 
intergenerationele solidariteit.  
 
 
En hoe staan volgens u jongeren tegenover ouderen? 
 
Ik heb hier weinig over gehoord in de kringen, maar de jongeren die in de kringen zaten en die ik in de 
hoorzittingen ben tegengekomen, een aantal projecten zijn ook vanuit het initiatief van jongeren gekomen. 
Dus die vinden het wel belangrijk om bruggen te slaan tussen die generaties. Wat ik wel enkele keren 
gehoord heb is dat niet alle relaties intergenerationele relaties moeten zijn en dat jongeren bijvoorbeeld ook 
de kans moeten hebben om af en toe eens samen met leeftijdsgenoten te zijn. Iemand in de kring zei dat je 
bruggen moet slaan tussen eilandjes, maar die eilanden op zich mogen ook blijven bestaan.  
 
 
En ziet u verschillen tussen jongeren hierin? Daarnet zei u bijvoorbeeld al dat laaggeschoolde 
jongeren sneller in clichés zullen vervallen. 
 
Ik wil dit ook weer niet veralgemenen, maar we hebben hier eigenlijk weinig aandacht aan besteed en ik kan 
hier weinig over zeggen.  
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U zegt dat jongeren wel bereid zijn om de bruggen te slaan tussen jongeren en ouderen. Hoe zien 
jongeren hun rol binnen die solidariteit naar ouderen toe? 
 
Dat is heel erg afhankelijk, maar als je kijkt naar de projecten die we ondersteunen zijn er niet veel waar het 
initiatief van de jongeren is gekomen, en dit heeft te maken met het feit dat het vaak over kinderen gaat. De 
meest courante projecten rond intergenerationele solidariteit zijn projecten tussen de oudste ouderen en 
kinderen. Kinderen uit lagere school en kleuterschool met mensen uit woon –en verzorgingstehuizen. Wij 
willen dit opentrekken naar andere leeftijden en er is ook wel respons op gekomen. Er worden ook wel 
projecten ondersteund voor tieners, adolescenten, middelbare scholieren. In die groep zie je het initiatief wel 
meer van de jongeren komen dan bij de andere. Wat logisch is want bij die andere is het vaak een leerkracht 
of een animator uit het rusthuis. Dus de initiatieven die er zijn daar zijn de jongeren wel heel enthousiast over. 
Die gaan ook wel vaak in twee richtingen, een uitwisseling. Er zijn twee domeinen die vaak terugkomen. 
Onderwijs, en dan heb ik het zowel over projecten waar jongeren iets leren aan ouderen, bijvoorbeeld hoe 
werk ik met een gsm, hoe werk ik met internet. Of omgekeerd dat ouderen kinderen dan vaak helpen bij 
huiswerkklassen bijvoorbeeld. Maar Tabora vzw heeft bijvoorbeeld een project waar de jongeren met minder 
kansen die nog geen diploma middelbaar onderwijs hebben behaald en dat voor de middenjury willen behalen 
en waarbij de ouderen bijna als een ‘buddycoach’ die jongeren 20 uren in de week helpen om dat diploma te 
halen. Dit is een serieuze investering en het helpt want er is een groot slaagpercentage. Een ander soort 
projecten is waar het geheugen of de opgedane kennis van ouderen een rol speelt. Je ziet een aantal 
projecten waar ze bijvoorbeeld gids zijn. Of hun kennis van natuur en milieu bijvoorbeeld. Er is een project in 
het Leuvense, waar ouderen kinderen gidsen door de natuur en optreden als natuurspotters en dus 
problemen op milieu -en natuurvlak melden aan de gemeente. En kinderen er ook op attent maken welke 
problemen er zijn. Of in de bedrijfswereld is er vaak een project van coaching. Soms heb je oudere mensen 
die een eigen bedrijfje hebben en geen opvolging vinden. Dan is er een project waar je kan gaan zoeken naar 
kandidaat-opvolgers en de persoon die het bedrijf nu heeft de persoon die het gaat overnemen coacht  en het 
dus op een goede manier te laten opstarten. Wat heel belangrijk is want vele starters maken fouten en gaan 
daardoor failliet. Hier komt het wederkerige mooi uit. Ik denk dat er twee dingen heel belangrijk zijn als je door 
een project intergenerationele solidariteit op lange termijn wil. Ten eerste moet het geen kwestie van moeten 
zijn, geen dwang, we spreken altijd over ontmoeten zonder moeten. En ten tweede moet je op lange termijn 
relaties gericht zijn. Want het vraagt meestal tijd. En we zien als je onder dwang of slecht eenmalige projecten 
organiseert je dikwijls die clichés juist meer versterkt. Van in het begin moet dus echt wel vertrokken worden 
van een lange termijnperspectief. 
 
 
Zitten er eigenlijk veel jongeren in die intergenerationele kringen? 
 
We hebben bewust gelet op het evenwicht, zowel jongeren als ouderen als middengeneratie. Dit was wel niet 
gemakkelijk want we werkten met organisaties die dan iemand lieten vertegenwoordigen, maar we hebben het 
toch geprobeerd. Er zijn ook actieplannen en projecten vanuit die jongeren gekomen. In de Franstalige kring 
was er bijvoorbeeld een jongere die samen met nog andere een intergenerationeel muziekfestival heeft 
opgestart. Telkens met duo’s, een oudere en jongere, werden er herinterpretaties van oude muziek op een 
nieuwe manier, bijvoorbeeld een rapversie, gemaakt en hier traden ze mee op. Of ook in 
migrantenorganisaties waar ze het probleem hebben dat ze geen doorstroom hebben van jongeren naar het 
bestuur, daar waren ook heel veel vragen over. Of de gezinsbond die voor veel generaties werken maar die 
vaststellen dat als je iets organiseert dat het vaak voor één generatie is en dat de ander daar niet op afkomt. 
Die hebben zitten nadenken over hoe ze de jongeren in het bestuur konden krijgen. 
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En hebben ze een oplossing gevonden? 
 
Op hun manier. Soms was het een kwestie om met de ouderen van het bestuur te praten en naar een 
oplossing te zoeken. En vaak is het dan gebeurt dat ze specifiek gezocht hebben naar jongeren waar ze van 
dachten dat er potentieel in zat en die hebben ze dan gecoacht om in het bestuur te stappen. Eén van de 
organisaties is ook met de jongeren terug naar het buitenland gegaan, om jongeren weer met hun roots in 
contact te laten komen. Om meer het gevoel van die oudere migrantengeneraties te laten voelen en daar 
uitwisselingen rond te organiseren omdat die dikwijls in een heel andere situatie zitten. Die eerste generaties 
waren dikwijls nog heel erg gericht op het thuisland, terwijl de derde generatie weet dat ze hier zullen blijven 
en daarom wilden ze hier een beetje uitwisseling creëren.  
 
 
Jongeren staan dus wel open voor solidariteit, maar denkt u dat ze hier ook voorwaarden aan zullen 
koppelen? 
 
Ik denk het wel, voor wat hoort wat. Dit hoor je bij bedrijven ook dikwijls. Ze willen wel iets doen voor ouderen, 
maar ze willen er wel iets voor in de plaats, ouderen zullen bijvoorbeeld moeten  beseffen dat ze dan een 
andere functie krijgen en iets moeten inleveren. Dus bij jongeren zal dit ook wel zo zijn. Vooral omdat 
jongeren wel ouder worden maar ze hebben het nog niet meegemaakt. En ze zien dus waarschijnlijk ook niet 
altijd de voordelen voor ouderen als ze zich solidair opstellen. Dus in die zin denk ik dat ze zeker in termen 
van voor wat hoort wat zullen denken . 
 
 
Velen zien solidariteit als een soort verzekering, eigenbelang omdat jongeren ooit oud worden en ze er 
dus baat bij hebben dat het systeem van sociale zekerheid zal blijven bestaan bijvoorbeeld.  
 
Voor een stuk speelt dit wel. Dit was ook heel de idee van achter dat je moest zorgen dat je kinderen hebt 
want dit is de beste verzekering dat je later goed verzorgd wordt. Dit speelt nu wel minder bewust. 
 
 
Maar er zijn stemmen die zeggen dat je dit juist meer bewust moet maken om jongeren er het belang 
van te doen inzien. 
 
Wellicht, om de basis aan te tonen waarop de sociale zekerheid is gebaseerd, de solidariteit waarop het 
eigenlijk gebaseerd is. Omdat het nu tot een oefening in boekhouding en een kosten-batenanalyse wordt 
herleid. En dat je misschien inderdaad meer aandacht moet besteden aan een solidaire basis. Ik denk dat ze 
daar gelijk in hebben. 
 
 
U zei daarnet al ontmoeten zonder moeten. Wat is uw mening ten overstaan van sociale verplichting, 
sociale controle op die solidariteit? Bijvoorbeeld de onderhoudsplicht. 
 
We hebben het daar niet expliciet over gehad, maar ik denk dat er een redelijke consensus was dat solidariteit 
de basis is voor een sociale cohesie, voor een samenleving en je kan niet anders dan een aantal spelregels 
op te leggen en een aantal verplichtingen op te nemen. Maar je moet dan ook wel altijd kijken naar het geheel 
en kijken naar evenwichten tussen wie wat kan bijdragen en wie wat kan krijgen. Het moet een verhaal blijven 
van geven en nemen. Maar dit mag niet alleen financieel beschouwd worden, je moet dit ook sociaal bekijken. 
Want er zijn ook veel sociale transfers. Je kan niet anders dan een minimum aan sociale verplichting.  
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Bij jullie staat het ontmoeten tussen jongeren en ouderen sterk centraal  voor het versterken van de 
intergenerationele solidariteit. Hebben jullie dan het gevoel dat de contacten tussen jongeren en 
ouderen zijn afgenomen de laatste decennia? 
 
Ze zijn alleszins minder evident geworden. Het is meer afgescheiden, zoals fenomenen als ‘Sun City’ waar 
ouderen bij elkaar gestoken worden. Er is ook altijd de tendens geweest om rusthuizen buiten de stadskernen 
te zetten. Jongeren ook, die krijgen een jeugdhuis waar ze hun ding kunnen doen en dat is het dan. Het 
contact is minder vanzelfsprekend want er zijn minder ontmoetingsplaatsen. Ik denk dat er veel jongeren zijn 
die buiten hun eigen grootouders eigenlijk heel weinig in contact komen met ouderen en omgekeerd. Terwijl 
vroeger, mensen leefden veel lokaler en binnen het eigen gezin waar je automatisch wel meer contacten had. 
Nu zijn er binnen families meer generaties, maar door een grotere mobiliteit, door echtscheiding zijn er 
eigenlijk niet meer contacten tussen jongeren. Ik denk dat ze zelfs veel jongeren zijn die hun grootouders niet 
vaak zien. Of hun overgrootouders. Het is dus niet omdat er meer generaties zijn dat er ook meer 
ontmoetingen tussen de generaties zijn.  
 
 
Maar ouderen komen nu toch meer buiten, zijn ook meer mobieler geworden. Komen jongeren en 
ouderen elkaar dan niet meer op straat tegen? 
 
Dat hangt er van af. Ik kom veel buiten maar het grootste deel is om naar mijn werk te gaan en dan zit ik op 
mijn werk. We hebben veel rond publieke ruimte gewerkt en heel veel ruimtes binnen de publieke ruimte zijn 
transitplaatsen waar mensen gewoon doorkomen met als doel zich zo snel en gemakkelijk mogelijk te 
bewegen. En daar is niet echt veel mogelijkheid tot ontmoeten meer.  
 
 
Moet de tijd dan ook meer gekoppeld worden aan de publieke ruimte. Dus trage tijd en publieke ruimte 
meer met elkaar verzoenen? 
 
Absoluut. Een prachtig voorbeeld is op de trein, zeker op lokale treinen. Je kan maanden naast dezelfde 
mensen gezeten hebben en er nooit tegen gesproken hebben. Maar op het moment er iets voorvalt, de trein 
valt stil of er is een ongelijk of weet ik wat, dan beginnen mensen met elkaar te praten. Dit is bij wijze van 
spreken de tijd even stil zetten en dan kom je tot ontmoeting. De publieke ruimte moet gericht zijn op 
ontmoeten. En dit is minder en minder het geval. 
 
 
En welke rol kan de overheid spelen bij het stimuleren van ontmoeten en dialoog tussen jongeren en 
ouderen? 
 
Redelijk veel. Drempels wegwerken. Ik denk bijvoorbeeld aan kangoeroewonen. Dit is heel lange tijd moeilijk 
geweest en dan heeft de overheid toch initiatieven genomen om dit meer mogelijk te maken, maar dit heeft 
lang geduurd. Het is een typische activiteit die van onderuit groeit vanuit een nood en waar de overheid toch 
wel een rol kan spelen. Misschien minder op het intergenerationele, maar je hebt ook het probleem van het 
solidair wonen. Dit steekt in de armoedesector nu wel sterk de kop op. Mensen worden gesanctioneerd als ze 
willen gaan samenwonen met hun uitkering die dan lager ligt. Dus daaraan zie je dat er toch nog vormen van 
algemene bereidheid bestaan die wel goed bedoeld zijn maar die nevenwerkingen hebben. Het zou wel goed 
zijn als de overheid het algemene beleid aan een intergenerationele toets zouden onderwerpen. Zoals 
milieurapportage en toetsen aan gender die men al wel doet. In één van de hoorzittingen heeft iemand een 
heel treffend voorbeeld gegeven van het voorstel in een Brusselse gemeente om tijdens de hittegolf een 
telefoonnummer ter beschikking te stellen voor mensen die iemand signaleren die honger of dorst heeft. Dan 
werd er een maatschappelijk assistent naar toe gestuurd. Maar de reflex is er niet geweest dat de persoon die 
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het signalement doorgeeft misschien zelf contact kan nemen en hulp bieden. Het is heel goed bedoelt als 
regel maar het gaat soms in tegen contacten en tegen intergenerationele solidariteit.  
 
 
Denkt u dat jongeren open staan voor kangoeroewonen, dat ze dit wel willen? 
 
Ik denk dat er heel wat gezinnen met jonge kinderen zijn die dat zien zitten. Vaak gebeurt het in de familie, 
met tantes of grootouders. Maar het is natuurlijk niet altijd evident. Je moet ook al de middelen hebben om je 
huis op die manier in te kunnen richten enz. Je moet misschien niet alleen denken in termen van veroudering 
en intergenerationele relaties, je moet eerder denken in termen van duurzaam wonen, levenslang wonen waar 
ook veel meer tendensen komen. Als je een huis hebt denk er dan eens aan dat je een handicap zou kunnen 
krijgen door een ongeluk, of je wordt ouder, denk aan bepaalde dingen zoals bredere deuren en dat soort 
dingen. Doorgroeihuizen zijn hier een goed voorbeeld van. Dit komt wel een beetje op gang. In Canada zijn er 
van die modulewoningen die je dan een beetje kan hermaken. Maar de bouwsector moet hier dan ook weer in 
volgen.  
 
 
Welk verschil ziet u tussen intergenerationele solidariteit binnen families en solidariteit naar de gehele 
samenleving? 
 
Ik weet niet of er heel veel verschil is. Ik denk voor een stuk de solidariteit gebaseerd is op sociale 
verplichtingen of sociale verwachtingen. En ik denk dat die iets groter is binnen familiale banden dan 
daarbuiten waar je door secularisering en dergelijke toch al veel minder bindende verwachtingen hebt.  
 
 
Denkt u dan dat de solidariteit binnen de families gemakkelijker realiseerbaar zal blijven? 
 
Alleszins gemakkelijker, het is voor een stuk ook onbekend maakt onbemind. Hoe nauwer je banden met 
iemand zijn hoe gemakkelijker je er solidair mee kan zijn. En met familie woon je sowieso een heel aantal 
jaren samen en in die zin is het toch altijd iets gemakkelijker.  
 
 
Maar vindt u dat de solidariteit binnen families gedaald is de laatste jaren? 
 
De houding of de wil om solidair te zijn niet, maar door omstandigheden zoals mobiliteit en echtscheiding is 
het niet altijd meer zo evident. Je hebt ook nog jonge grootouders die zelf nog gaan werken en niet voor de 
kleinkinderen kunnen zorgen.  
 
 
Of de tweeverdieners gezinnen waar ook de vrouw mee gaat werken. 
 
Inderdaad, ik denk dat het allemaal niet zo evident meer is. Maar dat wil niet zeggen dat de wil om het te 
organiseren er niet meer is. Je ziet dit ook. Want bijvoorbeeld grootouders die zeggen van ik kan mijn 
kleinkinderen niet heel de dag bijhouden maar als ik eens moet inspringen als ze ziek zijn of ik moet ze eens 
bij de onthaalmoeder gaan halen dan wil ik me wel vrij maken. Ik denk zoals algemeen vrijwilligerswerk dat 
tegenwoordig veel minder aan één organisatie gebonden is, dat je wel nog engagement hebt maar veel 
kortdurend en misschien minder geëngageerd. Maar die even waardevol kan zijn als je het allemaal samen 
telt.  
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En ziet u verschillen naar jongeren toe en de bereidheid tot solidariteit? 
 
We zijn bij allochtonen er altijd vanuit gegaan bij de eerste generatie dat die zouden terugkeren naar hun land 
van herkomst om oud te worden. Dit was niet het geval en nu zie je dat eigenlijk die systemen van familiale 
solidariteit die in hun thuisland nog groter zijn dan dat ze bij ons zijn onder druk van onze waarden en normen 
zijn afgenomen en dat het voor die mensen helemaal niet evident is om daaraan tegemoet te komen voor die 
jongeren. En daar ligt toch wel een grote uitdaging naar de toekomst toe om die mensen ook een plaats te 
geven binnen onze thuiszorg en binnen onze residentiële ouderenzorg. Want zowel van hun kant uit als van 
de kant van de zorg klikt dit niet zo goed nu blijkbaar. Dit is zoals met de autochtonen in bepaalde regio’s, 
bijvoorbeeld regio’s waar heel veel vrouwen vroeger zelf dienster zijn geweest. En die zal je sneller naar het 
rusthuis zien gaan dan dat ze durven vragen aan hun eigen familie voor zorg. Omdat het ook geen evidentie 
meer is en dus moeten ze het vragen en daar zijn ze dikwijls te fier om. Omdat ze zelf altijd hebben gediend 
en niet willen dat iemand anders hen dient.  
 
 
Hoe denkt u dat jongeren tegenover thuiszorg en mantelzorg staan? 
 
Ik denk dat er ergens nog de wil is en dat men ook vraagt naar maatregelen zoals tijdskrediet en 
loopbaanonderbreking en dergelijke om daar aan tegemoet te komen, maar anderzijds is het natuurlijk niet zo 
evident om het te doen. Maar in mijn ogen is er bij de meesten de wil nog wel. Wat ik wel hoor is bijvoorbeeld 
dat ze zeggen van ik voel me verantwoordelijk om te zorgen voor mijn moeder of mijn vader maar dat wil niet 
zeggen dat ik zelf wil doen. Het kan ook betekenen dat ik de zorg organiseer en dat in het oog houdt en er 
voor zorg dat ze het altijd goed heeft. En dat er een verpleegster aan huis komt of gezinszorg. 
 
 
Ook op bedrijfsvlak zijn er grote uitdagingen met een krimpende en verouderende beroepsbevolking. 
Hoe kunnen volgens u de bedrijven het beste omgaan met die vergrijzing? 
 
Dit is één van domeinen waar we het meeste moeite hebben gedaan en het meeste resultaten hebben. 
Tijdens gesprekken in onze Intergenerationele kring kwam vaak naar voren dat er een paradox is tussen het 
groeiende besef van ouderen dat ze langer zullen moeten werken en de realiteit dat er in weinig bedrijven 
proactief op wordt gereageerd. De ouderen, en ook de jongsten, worden dikwijls als eersten aan de deur 
gezet. Er werd gesteld dat ouderen ook wel moeten beseffen dat ze misschien niet zomaar dezelfde functie 
kunnen behouden en als ze van functie moeten veranderen, dat ze dan ook niet hetzelfde loon hiervoor 
krijgen. Bedrijven zien het vaak als een gunst die ze doen voor de oudere werknemers of voor de 
maatschappij in het geheel omdat je genoeg inbreng voor de sociale zekerheid moet hebben. Maar volgens 
sommige kringleden staan ze er niet bij stil dat ze, als ze dit op een goede manier aanpakken, het iedereen 
ten goede komt, ook het bedrijf zelf. Misschien niet op vlak van meer productiviteit, maar bijvoorbeeld naar 
kennismanagement gaat er heel wat verloren als je oudere werknemers van de ene dag op de andere op 
straat zet. Bedrijven kunnen nog creatiever zijn in het omgaan met hun personeel van verschillende leeftijden. 
Als bedrijf moet je proberen het beste te halen uit de diversiteit in de organisatie. 
 
En wat kunnen de jongeren dan terug doen? 
 
Ik denk dat het voor elke werknemer belangrijk is om vernieuwend te blijven in zijn job en jongeren kunnen 
vanuit benieuwde vragen wel een zekere dynamiek teweeg brengen. Soms is dit opnieuw het warm water 
uitvinden waar ouderen dan op botsen maar een gezonde nieuwsgierigheid kan ook wel dingen in vraag 
stellen.  
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We hebben het ook al veel gehad over de publieke ruimte. 
 
Hier hebben we veel inbreng gehad van Koen Stuyven, die is architect. En we hebben redelijk hard gewerkt 
rond de publieke ruimte. Het idee van ontmoeten zonder moeten komt eigenlijk van hem. Hij is er van 
overtuigd dat je ruimtes moet inrichten als een uitnodiging tot ontmoeting. Niet louter die passage, je moet ook 
rekening houden met het comfort dat ouderen nodig hebben. Maar als je een stoep in orde brengt is dit niet 
alleen goed voor ouderen, maar evengoed voor gehandicapten of jonge gezinnen met een kinderwagen. Je 
denkt niet alleen in termen van ouderen, maar je maakt die stoep voor alle leeftijden. Ook pleintjes, maak dit 
niet afgebakend als dit is een speelplein voor jonge kindjes en dit is een hoekje voor ouderen. Je moet die in 
elkaar laten overvloeien en ergens als je wil gaan naar territoriumgedrag moet je gaan naar spontane toe-
eigening, het mogen geen exclusieve ruimten worden. Er moeten doorgangen en overlappingen zijn 
enzovoort. Waarmee je weer ontmoetingen tussen generaties creëert. Naar transit toe is het ook belangrijk 
dat je in een plein of een wijk verschillende functies samenbrengt. Niet alleen van mensen die er altijd moeten 
zijn maar als je er banken en winkels en mutualiteiten zet dan krijg je ook dynamiek van mensen buiten de 
wijk die er naar toe komen. Zo krijg je sowieso weer al meer ontmoeting. En wat ook belangrijk is, als je een 
nieuwe inrichting van de publieke ruimte doet, is het belangrijk om op voorhand het ontwerp met verschillende 
leeftijdsgroepen en met verschillende sectoren te bespreken. Als je een leuk project zoekt is het IGLO-project 
op de linkeroever van Antwerpen een mooi voorbeeld. Ze hebben daar een nieuwe straat ingebracht naast het 
al gemeenschappelijk gebruik van sommige ruimten door jongeren en ouderen is dat een mooie gedeelde 
ruimte eigenlijk die niet zomaar een passageruimte is geworden. 
 
 
En welke rol kan de overheid spelen hierin spelen? 
 
De barrières wegwerken, subsidie, zeker naar publieke ruimte toe hebben ze toch bouwmeesters en 
oproepen waar ze een aantal criteria kunnen eisen en op die manier dingen kunnen stimuleren.  
 
 
We hebben het ook al over kangoeroewonen gehad. Hoe ziet u intergenerationele huizen en 
gemeenschapshuizen en dergelijk in verband met intergenerationele solidariteit? 
 
Ik denk dat dit heel belangrijk is. Je zit nu nog teveel, zeker naar ouderen zorg toe nog teveel met ofwel alleen 
thuis wonen helemaal alleen ofwel in een rusthuis gaan. Hier is geen continuüm tussen. En ik denk dat het 
nodig is dat hier veel alternatieven tussen komen, en die groeien meestal ook wel vanuit de basis dit soort 
initiatieven. Maar de overheid moet hier op inspelen. Een goed initiatief is bijvoorbeeld het idee van Steven 
Vanackere met de gezinnen waar de ouderen overdag naar toe kunnen. Dat is een van de manieren om dit 
continuüm op te vangen. Dat ze niet van 24 uur thuis naar 24 uur in een tehuis gaan zitten. De overheid moet 
hier een belangrijke rol spelen in de zin dat dit intergenerationeel wonen nu vaak alleen weggelegd is voor 
gegoede mensen. Een overheid moet hier op inspelen om dit te vermijden.  
 
 
En kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen hier mee in betrokken worden? 
 
Ze kunnen zeker ook nadenken hoe ze de intergenerationele mix in hun gebouwen kunnen bevorderen.  
 
 
Jullie hebben ook een studie gedaan naar migratie en vergrijzing.  
 
De bedoeling was om te gaan kijken bij de eerste migratie arbeidersmigranten om te gaan kijken die ondanks 
de verwachtingen toch in België zijn gebleven en die nu ergens een plaats moeten vinden in de ouderenzorg 
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en die er blijkbaar niet in geraken om te gaan kijken wat hun verwachtingen en hun noden zijn. En wat kan er 
gedaan worden om dit te versterken. Eigenlijk een soort verkennend onderzoek. En dan zie je dat het langs 
beide kanten nodig is om de zorg meer te interculturaliseren en toegankelijker te maken en langs de andere 
kant is het nodig om aan het taboe te werken en aan de verwachtingen van de familiale solidariteit die er nog 
zijn en zeker het taboe rond thuiszorg bijvoorbeeld.  
 
 
En wat denkt u van de migratie als oplossing om de ontgroening tegen te gaan en de eventuele 
problemen van de vergrijzing op te vangen? 
 
Er zijn inderdaad mensen die beweren dat je dan een jongere bevolking binnenbrengt en zo de 
bevolkingsstructuur terug meer in evenwicht brengt. Trouwens als je naar de bevolkingsstructuur in België 
kijkt dan is de provincie Limburg de jongste provincie, in Vlaanderen dan toch. Die zal dus iets later vergrijzen 
om het zo te zeggen. Dus het komt niet uit de lucht gevallen, het kan in zekere zin wel helpen maar dan moet 
je het wel heel gericht doen en ik weet niet of het de beste remedie is.  
 
 
U hebt daarnet al iets  gezegd over de twee zaken waar projecten rond intergenerationele solidariteit 
aan moeten voldoen. Kan u hier nog iets meer over zeggen? 
 
We hebben zeker vastgesteld dat je het niet kan opleggen. Dus het is goed om kleine bottum-up projecten te 
ondersteunen en te laten groeien. Wat je ook dikwijls ziet is dat die kleine initiatieven groeien vanuit een 
concrete nood, een concreet probleem. En dat dit een vonk geeft voor andere activiteiten. Wat wij altijd 
probeerden als we nadachten over actieplannen was dat we niet alleen vertrokken vanuit een concreet 
probleem maar dat we ook probeerden om er de dimensie dialoog en ontmoeting aan toe te voegen en hoe 
kunnen we er de dimensie beleidsbeïnvloeding, maar beleid in heel ruime zin aan toe te voegen. Dit kan je 
actie sterker maken. en dan zie je heel sterke acties waar soms de drie dimensies aanwezig zijn, soms maar 
één maar als je ergens start geeft dit wel een ‘vonk’-effect. En dit sluit ook aan bij wat Kees Penninx uit 
Nederland die heel veel rond intergenerationele relaties heeft gewerkt gezegd heeft, namelijk zijn 
trappenmodel. Je hebt drie fasen: elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en elkaar beïnvloeden. En 
sommigen blijven steken bij het eerste maar je moet proberen verder te gaan.  
 
 
In jullie publicatie ‘een uitgave voor alle seizoenen’ staat ook een uispraak van Michel Loriaux dat het 
tijd is om meer gedurfde of geïnstitutionaliseerde dimensies te bestuderen. Wat bedoelt hij hier juist 
mee? 
 
Hij bedoelt dat de overheid serieus werk moet maken van een echt, hij noemt het geen nieuw, 
intergenerationeel contract, want het generatiepact dat er nu is dat is geen echt intergenerationeel contract. 
Dat is allemaal gericht op maatregelen bij einde loopbaan. Maar hij vindt dat je echt een intergenerationeel 
sociaal contract moet maken waar iedereen zijn plaats heeft en iedereen ongeacht zijn leeftijd en statuut billijk 
geeft en neemt. En hij bedoelt ook dat de overheid juridische belemmeringen uit de weg moet ruimen. 
Bijvoorbeeld het feit dat oudere vrijwilligers die personen willen vervoeren met de auto die geen verzekering 
kunnen krijgen, en de overheid kan hier voor tussenkomen om te zorgen dat dit wel kan. De mensen willen 
iets doen, maar ze worden tegengehouden door het feit dat ze zo geen verzekering kunnen krijgen. En hij 
vindt dat het potentieel dat er nu is bij de ouderen, en zeker bij de jonge ouderen veel te weinig wordt gebruikt, 
en dit deelt hij met Kees Penninx. De samenleving kan het eigenlijk niet maken om heel dit potentieel naast 
zich te lagen liggen. Ik denk dat hij het was die zei dat de verzorgingstaat teveel als een vangnet wordt gezien 
en het zou eigenlijk een soort trampoline moeten zijn, waarbij je kansen creëert voor mensen om hun eigen 
verantwoordelijkheid op te nemen. En zeker voor de ouderen om hun verantwoordelijkheid te blijven dragen. 
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En van hem komt ook de idee om naast een financiële boekhouding ook een sociale boekhouding te doen. Zo 
worden ouderen niet meer alleen als kostenpost voorgesteld en ook erkenning krijgen voor wat ze eigenlijk 
allemaal bijdragen.  
 
 
Hebt u nog andere beleidsmaatregelen? 
 
Niet echt nee. 
 
 
Tot slot volgen drie stellingen. De eerste: stel dat de technologie nog verder toeneemt, dan zullen de 
mensen liever door een robot verzorgd worden. 
 
We hebben het daar niet over gehad, dus dit is echt mijn persoonlijke visie. Elke robot wordt door een mens 
geprogrammeerd, maar zelfs dan primeert de menselijke warmte en dit kan nooit vervangen worden door een 
robot. Misschien dat een aantal mensen dit wel kunnen appreciëren, er zijn ook altijd mensen die bewust de 
anonimiteit van een stad of de anonimiteit van een rusthuis verkiezen omdat ze te fier zijn om zich door 
andere mensen te laten verzorgen.  
 
 
Maar kunnen ze wel ingezet worden voor bijvoorbeeld het ronddragen van eten in rusthuizen of het 
duwen van de rolstoel? 
 
Ik denk dat dit juist een soort taken zijn waar het meest menselijk contact mogelijk is. Dus ik zou zeggen van 
niet. 
 
 
Het is de keuze van de jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving. Ouderen die 
niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen moeten hun plan dan maar trekken. 
 
Dat denk ik niet. Ik denk dat sommige jongeren misschien de indruk hebben dat het een keuze is, maar ik 
denk dat ze al snel zullen merken dat het geen keuze is. Want als je als individu niet tegemoet komt aan 
enkele sociale verplichtingen dan ga je nooit overleven. Elke jongere wordt ooit oud en vroeg of laat zullen ze 
wel beseffen dat het zo niet werkt. 
 
 
Leeftijd is een discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit enzovoort. 
 
Jammer genoeg wel, zowel voor jongeren als voor ouderen. Te weinig of te veel ervaring, daar komt het op 
neer. Uit een studie blijkt trouwens dat oudere werknemers in België zich veel meer gediscrimineerd voelen 
dan in de omringende landen. 
 
Ok, bedankt. 
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4.10 Interview Prof. agogiek Dominique Verté 
 
 
 

 
 
 
Interviews Intergenerationele Solidariteit 
 
Professor Dominique Verté– 4 maart 2009 
 
 
Kan u om te beginnen misschien eventjes uitleggen wat uw ervaring is binnen vergrijzing en 
ontgroening? 
 
Ik ben geen ontgroeningspecialist maar wel een vergrijzingspecialist. Ik ben sociaal gerontoloog van opleiding, 
dus ik hou mij bezig met vergrijzingonderzoek. En ik ben werkzaam in de vakgroep sociaal culturele agogiek 
waarbij we dus naast het vaststellen van problemen rond de vergrijzing, vooral gefocust op lokale 
problematiek, dat we ook proberen om interventie strategie te ontwikkelen in dat verband.  
Dus binnen de vakgroep agogiek, sociaal en culturele agogiek, heel veel en vooral alles wat sociaal beleid is 
en wat te maken heeft met vergrijzing.  
 
 
Eigenlijk een stapje verder dan de sociologie die... 
 
Ja, ik als ik de vergelijking maak met de sociologie zeg ik vooral: De sociologie probeert de problemen in kaart 
te brengen, that’s it. De agogiek is een geëngageerde wetenschap. Dat wil zeggen, wij zien problemen en wij 
proberen ook via interventiestrategie problemen op te lossen.  
 
 
Ons onderzoek kadert binnen vergrijzing en ontgroening, met de focus op jongeren. Als u het begrip 
‘jongeren’ hoort, hoe zou u dat dan definiëren? 
 
Ja, de vraag is natuurlijk wat versta je onder jongeren? Ik denk dat als je over jongeren praat, voor mij is dat 
een categorie die ongeveer tot 35 jaar gaat. Dus de klassieke onderverdeling in dat perspectief. Waarbij dat 
jongeren vooral, kinderen, die we hoop ik niet in beschouwing vanaf rond de leeftijd van 8 jaar denk ik…  
Het moment dat men in principe op de arbeidsmarkt komt. Jongvolwassenheid zouden we durven zeggen. En 
dat is vooral de populatie waarvan dat ik denk die door de maatschappelijke omstandigheden in mekaar 
gewrongen zit. Wat de maatschappelijke opdrachten, wat eigenlijk ook hun ontwikkelingsopdrachten zijn.  
Ze moeten een gezin ontwikkelen, ze moeten carrière maken, ze moeten ongelooflijk actief zijn op het niveau 
van de vrije tijd. En dat allemaal op een moment waarbij dus dat het tempo toch wel heel sterk is toegenomen. 
Maar men spreekt in dat verband ook over de ‘crunch of time’, waarbij dat alles dus in mekaar gewrocht zit. 
En waardoor dus dat het eigenlijk de populatie is die denk ik wat stress, wat druk betreft, ik denk het zwaarst 
onder druk staat in de samenleving.  
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Maar natuurlijk het probleem van dat men niet meer het perspectief heeft van de jaren ’60. Dus dat wil zeggen 
dat die economische valorisatie of de economische opmars die men in de jaren ’60 heeft gekend, die jongere 
generatie dus dat die eigenlijk… En kijk naar de economische omstandigheden, dan weet je goed dat het die 
populatie is die het zwaarst onder druk zal komen te staan. En ook, als we dan overgaan naar die 
intergenerationele solidariteit, vooral ook een groot stuk van de last van de samenleving zullen moeten 
dragen.  
 
 
Vanuit uw expertise voor ouderen, hoe zou u dan de groep ouderen tegenover jongeren plaatsen?  
 
Goh, Mong Rosseel heeft daar een formidabel toneelstuk over gemaakt. Ik weet niet of je dat kent? Dat moet 
je echt een keer gaan zien.  
Mong Rosseel vertelt eigenlijk in zijn toneelstuk, ’t is niet echt een toneelstuk, ’t is een optreden, de relatie 
tussen ouderen en jongeren op een voortreffelijke manier. Hij spreekt over ouderen die het perspectief van 
ouderen hebben. Waarbij dat dus ambetanteriken zijn, lastigaards, tegendraadsaards, conservatieve, 
nutteloze mensen die altijd op de bus zitten of op de tram zitten, juist op de momenten dat het schoolpauzes 
zijn of pauzes zijn voor de mensen die een zeer drukke activiteit hebben, die dan ook in de snackbar zitten om 
een broodje te bestellen en op de rustbanken zitten: ‘Hangouderen’. En die jongeren geven altijd aan dat zij 
het eigenlijk zeer goed getroffen hebben. Met hun ouders, met hun grootouders. Dus dat zij het zeer goed 
getroffen hebben, in die zin dus dat ze gelukkig geen lastige grootouders hebben en dat ze geen slechte 
grootouders hebben in tegenstelling tot… Ja, als je dat ziet wat er allemaal rondloopt, dat is een groot 
probleem! Aan de andere kant, vertelt hij dan hetzelfde verhaal over ouderen die klagen over die jongeren. 
Met die piercings in hun neus en het feit dus dat zij altijd op de bus en op de tram zitten en nooit rechtstaan en 
ook op de rustbanken in het park in Gent… Dus dat zij daar altijd op die rustbanken zitten, dat ze er nooit zelf 
op kunnen zitten en dat ze altijd over die ouderen waarschijnlijk denigrerend bezig zijn.  
Als je dat allemaal goed ziet zegt hij, ‘die problemen met die jongeren, die ambetante jongeren, gelukkig dat 
wij zo geen kleinkinderen hebben!’ En de problematiek van die verhouding tussen jongeren en ouderen is 
eigenlijk in… Je ziet dus dat de verhouding van ouderen t.o.v. jongeren anders is wanneer het dus in 
abstracto gaat. Dat wanneer dat het over de concrete realiteit gaat. Dat is een beetje hetzelfde met 
allochtonen hé. Men is wel eens niet voor allochtonen. Maar als men een gebuur heeft en als men mensen 
goed kent dan zegt men dat zijn uitzonderingen. Dat is niet zo een crapuul, verstaat ge? En dat soort van 
relaties zie je tussen ouderen en jongeren heel sterk. En ik geef u een voorbeeld in een onderzoek dat we 
deden en in onderzoeken die we doen. Eén van de eerste onderzoeken die dat wij presenteerden, was dat in 
Brugge. En daar stelden wij vast dat ouderen een vrij permissieve houding hebben t.o.v. jongeren. Dus in die 
zin dat er slechts 3 of 4 % klaagt over jongeren. 3 à 4 %. Dus dat is een absolute minoriteit. In de wetenschap 
noemen we dat een marginale fout. Dus dat soort van dingen. En ze klagen ook weinig over allochtonen. 
Maar als ze over populatie klagen, dan klagen ze over het feit dat er teveel ouderen zijn. Meer dan 20% klaagt 
over het feit dat er teveel ouderen zijn. In Brugge heeft dat bijvoorbeeld aanleiding gegeven tot de 
samenwerking tussen de jeugdraad en de seniorenraad. Dus men wist dat niet. Het is opmerkelijk dat 
ouderen en jongeren het van mekaar eigenlijk niet goed weten. Hoe ze bestaan, hoe ze in elkaar zitten, en 
eigenlijk vooral voorgaan op stereotypen die eigenlijk met de realiteit niet stroken. Ik heb dat al eens 
gevraagd… Ik geef les, ik heb lang lesgegeven, aan de gerontologen en aan psychologen. Als je vraagt aan 
jonge mensen van, vertel mij eens iets wat uw perceptie is over ouderen, dan ga je steevast op de 
stereotypen van het deficitmodel, negatieve beelden. Incompetent, onomkeerbaar achteruitgaand, aseksueel, 
ja, conservatief, dat soort van dingen. Terwijl dus dat dat in wezen, niet strookt met de realiteit. En als ik zie 
bijvoorbeeld wat de vraag is van ouderen en we hebben nu ongeveer 60.000 ouderen bevraagd in 
Vlaanderen, we weten daar toch het één en het ander over, dan zie ik dus dat ouderen bijvoorbeeld voor 
ontwikkeling van buurten hopen dat vooral jonge mensen komen. En ook kinderen komen. En daar zie je dus 
dat er grote mogelijkheden zijn voor die solidariteit op termijn, terwijl dat vandaag eigenlijk marginaal 
aanwezig is. Laat ons zeggen, volgens mij zit er een zeer grote scheiding tussen die twee groepen. Om dat 
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die scheiding vooral gebaseerd is op die pessimisten, op die vooroordelen die eigenlijk niets te maken meer 
hebben met de realiteit.  
 
 
Maar, als ik het goed begrijp, staan ouderen dan toleranter tegenover jongeren dan jongeren 
tegenover ouderen?  
 
In principe wel. Maar ’t wordt altijd, je ziet dat overal in de pers ook hé. Er wordt algemeen gepercipieerd dat 
ouderen weinig tolerant zijn t.o.v. jongeren en ook t.o.v. kinderen. De klachten van ouderen t.o.v. het feit dat 
kinderen spelen op het speelplein, dat het te luid is of dat de school te veel lawaai maakt, dat soort van 
dingen. Je ziet dus dat dat een minoriteit is van de ouderen die dat doet hé. Maar dat wordt eigenlijk breed 
uitgesmeerd in de pers. Goed, wetende dat media een ongelofelijke impact kan hebben op 
maatschappijbeelden. Ik ben natuurlijk een gerontoloog hé. Dus ik weet zeer veel over ouderen, ik weet veel 
minder over jongeren maar hoe dat die perceptie die van jongeren over ouderen… Wij hebben daar een 
aantal onderzoeken over gehad. Wij zien dus dat, en vooral die twee, op het moment dus dat jongeren met 
ouderen in contact komen dan is hun beeld compleet anders dan jongeren die totaal niet met ouderen in 
contact komen. Dus, dat is een feit hé. En het beeld over grootouders is compleet anders dan een beeld over 
ouderen in het algemeen.     
 
 
En de termen vergrijzing en ontgroening? Hoe zou u die definiëren? 
 
Dat zijn natuurlijk demografische termen hé. Wanneer je over demografie spreekt moet je naast vergrijzing en 
ontgroening nog een aantal andere zaken in rekening brengen. Dat is één, wat is de migratie? En dat is een 
term die even belangrijk is dan die term vergrijzing en ontgroening. Waarom? Omdat, er is een ontgroening 
geweest hé. Waar dat we horizontale gezinssituaties kregen, vader, moeder, acht kinderen… En dan had men 
die grootouders, die waren eigenlijk al verdwenen. Een belangrijk gevolg dat is dus dat we niet de 
generatiesprong hebben wat de erfenis betreft. Want dat hebben we vandaag wel. Het is niet onbelangrijk om 
die sociaal economische toestand van jongeren te gaan bekijken, dus de erfenis in dat perspectief. Maar die 
horizontalisering, heel horizontale, laat ons zeggen gezinsstructuren, vader, moeder, acht kinderen en dan 
kleinkinderen, maar die grootouders leven niet te lang. Dus dat er een heel sterke verticalisering is ontstaan. 
Met andere woorden vader, moeder, ander half kindje. En dan een grootvader, grootmoeder, kleinkinderen, 
overgrootvader, overgrootmoeder. Die leven langer, die erfenis gaat moeilijk naar beneden. We zien die 
opnieuw samengestelde gezinnen met vader, moeder, met twee, drie, vier, vijf, grootouders enz. Dus zie je 
ingewikkelde constructies. Da ’s één. Dus die ontgroening heeft zich doorgezet, da ’s een 
industrialiseringsproces geweest. Dus dat is vanuit die agrarische samenleving, een moderne samenleving 
heeft dat tot gevolg gehad, en dat er een sterke ontgroening is. Ik heb gehoord, ik heb dus de indruk dat die 
ontgroening… Dat er weer een stijging is van het aantal geboorten. Maar we gaan eigenlijk die vergrijzing niet 
meer kunnen ophalen met de toename van het aantal geboorten. Dus dat is zeker. Er is nu een crisis, dat 
weten we. De lijn van de verwachting is dat we,als de arbeidsmarkt weer aantrekt, dus dat er een heel zware 
druk op die arbeidsmarkt gaat komen. Waardoor dus dat het bijna onoverkomelijk is eigenlijk, dat we migratie 
gaan moeten organiseren, opnieuw. En we gaan voor een groot stuk, voor een groot aantal segmenten, niet 
meer voor de industrie, niet meer voor de landbouw, maar we gaan vooral voor de dienstverlenende 
beroepen. Ik geef u een voorbeeld, mondiaal zijn er 4 miljoen verpleegkundigen tekort. Dus 4 miljoen. We 
weten niet waar dat we ze moeten gaan halen, we moeten ze maken, dat is zo. Dat wil zeggen dus dat als 
men bijvoorbeeld in Vlaanderen ‘self-sufficiënt’ zou zijn op dat soort van terreinen, dan mag men dat vergeten.  
De belangrijkste component volgens mij van de demografie dat zal de migratie zijn. En niet zo zeer de 
mineure toename van die ontgroening, maar zal vooral de migratiebeweging zijn. Dus we moeten ons daarop 
voorbereiden. Nu, dat is al bezig hé. Wij weten dat ook. Er zijn al belangrijke migratiestromen in dat verband, 
alleen we mogen dat niet zeggen want het is niet acceptabel momenteel om te zeggen dat er nieuwe 



 

244 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

migratiestromen zijn. Het laatste, dat is die vergrijzing, wij vrezen, dat is zo dat niet de vergrijzing, maar de 
gemiddelde levensverwachting zal toenemen. Dus dat vandaag mensen geboren worden, die ongelooflijk 
risico lopen om 100 jaar te worden. De vraag is natuurlijk, is dat wenselijk? Is dat te doen? Is dat een 
mogelijkheid? Nu, ik heb veel contact met collega’s filosofen die de gerontologie vanuit de filosofie bekijken, 
en voor hen is dat een onmenselijke zaak. En we zien ook bijvoorbeeld in een onderzoek bij centenairs, 
honderdjarigen, dat is dat die mensen uiteindelijk dat niet plezant vinden. Dat heel hun sociaal netwerk 
eigenlijk bijna uitgestorven is. En dat dat niet de meest aangename component is van het leven. Dus die 
hoogbejaardheid enz. Dus de gemiddelde leeftijd zal toenemen, we weten dus dat die curve van reë waarbij 
een normale veroudering alles eigenlijk vrij goed blijft functioneren en dat het aantal problemen eigenlijk 
geleidelijk toeneemt. Maar vanaf de leeftijd van 80 zien we daar een zware click, waarbij we zien, en we zijn 
er nog niet in geslaagd om die click eigenlijk te verleggen. Dus dat wil zeggen we zien een toename van de 
gemiddelde levensverwachting. Maar we zien vanaf de leeftijd van 80 jaar dat bij normale veroudering, plots 
een heel sterke toename is van multipathologie, van problemen. Dus dat wil zeggen als we er niet in slagen 
om dat soort van fenomenen er uit te gaan dringen, dat is dat we een toename gaan hebben van zeer veel 
oudere mensen, maar een heel sterke toename vooral van ongezonde oudere mensen. Dus dat wil zeggen 
dat ‘the burden’, de druk, de last eigenlijk sterk zal doen toenemen. Waardoor dat je dus naar andere 
manieren van sociale constructie aan moet komen. Dat we op een andere manier moeten zien hoe dat je dat 
soort van problemen gaat kunnen oplossen. De problemen van morgen zult ge niet kunnen oplossen met 
oplossingen van vandaag en dus dat is nog niet tot de politiek doorgedrongen. Dus als je dat soort van dingen 
zegt, dan denken ze dus dat het rijksarchief in Keulen aan het invallen is. Dus dat is een zeer eigenaardige 
aangelegenheid. Dus vergrijzing en ontgroening is volgens mij één component van de ganse problematiek. 
Maar je weet, zoals in het leven, draait alles rond de economie. Dus dat wilt zeggen rond de arbeidsmarkt, de 
arbeidsmarktverdeling en de verdeling van financiële middelen tussen die generaties. Dat is een ander paar 
mouwen.  
 
 
Er gaan ook stemmen op om die ontgroening eigenlijk te counteren ook via migratie omdat allochtone 
gemeenschappen sowieso meer kinderen hebben. En als je die dan naar hier haalt, dat er meer 
jongeren gaan zijn. Vindt u dat een goede oplossing? 
 
Ja. Maar de vraag is natuurlijk, moet je meer jongeren hebben of moet je vooral mensen hebben die 
participeren op de arbeidsmarkt? Je moet vooral mensen hebben die participeren op de arbeidsmarkt, dus dat 
wilt zeggen mensen die opbrengen. Het is zo simpel als dat. We leven in een liberale markt, het is niet mijn 
keuze, ik zou liever veel meer controle hebben op dat systeem. Veel meer, laat ons zeggen ingrepen hebben 
die daar in corrigeren. Maar we zitten in een vrije markt waarbij dus dat enige dat telt eigenlijk het evenwicht is 
tussen inkomsten en uitgaven. Dus dat wilt zeggen, je zal mensen moeten hebben, liefst zo hoog mogelijk 
opgeleiden die zoveel mogelijk verdienen. We stellen vast en dat is eigenlijk een normaal fenomeen, dat is 
naarmate allochtonen langer in België wonen, dus dat zij het model van België overnemen hé. Je krijgt 
acculturatie. Dus dat wilt zeggen dat dat inderdaad zo is. Maar dat na een tweede generatie, dus dat het soort 
van horizontale gezinsstructuren, ook aan het verdwijnen is hé. We hebben recent onderzoek gedaan bij 
allochtone jongeren. En daar zien we bijvoorbeeld dat ook rond Islam en Islambeleving bijvoorbeeld, dus dat 
je dezelfde fenomenen ziet als bij de jongeren hier. Dus een soort van godsdienstbeleving die… Ja, ze vinden 
dat interessant zolang het hen niet stoort hé. Maar het mag niet te lastig zijn. En waar dat eigenlijk in 
tegenstelling tot andere generaties bijvoorbeeld, een totaal andere beleving is. En we zien, dat soort van 
acculturatie effecten heel sterk doorgevoerd. Dus telkens opnieuw gaan incorporeren op de arbeidsmarkt met 
het oog om die ontgroening tegen te gaan als ultieme target, om dan opnieuw… Je weet, acculturatie gaat 
over een paar generaties, dan creëer je opnieuw een aantal problemen hé. Ik bedoel wat we vandaag met de 
allochtone gemeenschappen in Vlaanderen zien, dat hebben we met de Amerikanen en de Italianen gezien 
hé. Die periode. En je kent de schone verhalen over de maffia en over the Godfather enz. In Chicago, dat zijn 
dezelfde fenomenen zoals dat we ze vandaag, of zo als we ze eigenlijk een stuk meemaken, dus dat wil 
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zeggen dat zijn normale transities. Dus met migratie moet je voorzichtig zijn hé. Je moet, als je met migratie 
bezig bent… Als je mensen laat ons zeggen in een arbeidscircuit wil steken dan moet je ze ook sociale 
kansen en mogelijkheden geven zodanig dus dat je… Arbeid is niet het enige. Verstaat ge? En anders ga je 
ook uw samenleving een stuk ontwrichten. Dus je moet dat op een ordentelijke manier doen. 
 
 
Anders verleg je gewoon het probleem van arbeidsmarkt naar andere sociale problematieken?  
 
Ja, maar dat is… Als je het fenomeen van de vergrijzing ziet hé, ik heb gezien dus dat je in uw vraagstelling 
ook  voor een stuk gaat terugkomen op het generatiepact. Maar als je heel de problematiek ziet van hoe dat 
men in de jaren ’60 is omgegaan met de tewerkstelling van ouderen. Ja? Men heeft in de jaren ’60 vooral met 
de bedoeling om jongeren aan de arbeid te krijgen, ‘the sky was the limit’ in de jaren ’60, men dacht we gaan 
hier alles kunnen doen. Er was een economisch boost, en dus alle soorten dienstverlening, heel de sociale 
welzijnsorganisaties zijn ontstaan in die periode. En nepstatuten voor jongeren, de DHC’s, je kent ze allemaal. 
Maar goed, men heeft dan de keuze gemaakt om ouderen op een systematische manier uit die arbeidsmarkt 
te verdrijven. Liefst zo vroeg mogelijk. Het brugpensioen stond op 52 jaar op een gegeven moment. Dat is 
hilarisch hé! Je moet u dat eens voorstellen, de constructie van de samenleving waarbij dus… Volgend jaar 
ben ik met pensioen hé, in die context, formidabel! Ik heb heel mijn expertise opgebouwd tot nu. Nu kan ik 
beginnen met het ontwikkelen. En ik zou volgend jaar met pensioen moeten? Dat is, je moet u dat voorstellen! 
Je moet daar geniaal voor zijn om zo een systeem te ontdekken! Ja? En op een systematische manier zeggen 
tegen een belangrijke groep van de populatie, dat gaat ook over handenarbeid, vergis u niet hé. Bekaert 
bijvoorbeeld, haalt zijn gepensioneerden terug hé. Fabrieken kunnen niet… De doorvloei van expertise is 
geblokkeerd hé. Ze halen ze terug. Je moet weten dat als je op een gegeven moment, en dat heeft zijn 
maximum gekend in de jaren ’90, heeft men gezegd tegen ouderen. Je moet zo vroeg mogelijk uit die 
arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk vrij simpel te verklaren. Haal één duur betaalde… Want hoe noemen we dat? 
De beloning, de anciënniteit loopt op naarmate dat je ouder wordt. Als je één oudere vervangt dan kan je twee 
jongeren aanwerven. Dat is toch een vrij simpel kaartje? Dat heeft niet te maken met het feit dat ouderen 
uitgeblust zijn of het niet meer kunnen, maar dat heeft te maken met het feit dat ze te duur zijn voor de 
arbeidsmarkt. Dus je stoot ze er uit en je zegt, op 52 jaar zeg je: Je moet voor uw samenleving niets meer 
doen. Hou u maar in stilte bezig. Zoals maandagmorgen, als ik in school zat, een leraar was naar het voetbal 
geweest en dan zei hij: ‘Hou u in stilte bezig hé.’ Dus, je moet niets doen, maak geen lawaai vooral.  
Dus maak dat uw pensioen in orde is, maak niet te veel lawaai en hou u in stilte bezig. En ge mag voor de 
samenleving absoluut niks meer doen. Ja goed, je moet geen genie zijn om te, ook in de jaren ’60 en in de 
jaren ’70, geen genie zijn om te weten dus dat dat een samenleving is waarvan dat  je één van de belangrijke 
polen aan het wegzagen bent! Dat die scheef staat! Goed. Wat heeft men gedaan? Dat is een enkele 
economische redenering geweest. Ja? Maar men heeft niet ingeschat dat de sociologische gevolgen van dat 
verhaal gigantisch waren. Men heeft van ouderen eigenlijk consumerische mensen gemaakt. En men gaat ze 
vandaag verwijten dat ze consumerisch zijn. Men heeft ze gedrild! Ja? En dan gaat men aan de andere kant 
nu, laat ons zeggen plots de ouderen opnieuw gaan ontdekken, omdat men nu eigenlijk ziet dat het 5 voor 12 
is. Dat je ouderen eigenlijk langer aan het werk moet houden. Dus er is een generatiepact gekomen, de 
arbeidsparticipatie van ouderen vanaf de leeftijd van 52 jaar is nog verlaagd hé. Dat zijn sociologische 
gevolgen waarvan dat men, dat zijn economische ingrepen waarvan dat men nooit sociologische gevolgen 
heeft ingeschat! En wat vandaag aan het gebeuren is, dat is opnieuw een belangrijk scharnier om een 
moment zoals in de jaren ’60… Hier ziet ge, dat is dat er een heel sterke problematiek, niet een problematiek, 
een heel sterke uitdaging voor de samenleving komt vanuit die vergrijzing. En dat je op een compleet andere 
manier over dat fenomeen zult moeten gaan nadenken. En het is mijn overtuiging, het is een beetje 
Obamiaans hé, dus ouderen zullen zich steeds meer moeten afvragen wat zij voor de samenleving kunnen 
doen. En de samenleving zal zich moeten afvragen op welke zij dat kan formaliseren. En daar zal een 
discussie zijn die veel breder gaat dan de arbeidsmarktparticipatiediscussie. Ja. Dus da ’s een fundamentele 
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discussie. Of deze zal gevoerd worden, dat weet ik niet. Ik vrees van niet. Ik denk dat men daar niet echt in 
geïnteresseerd is. Dat heeft geen economische relevantie.  
 
 
Maar ouderen op zich staan daar wel voor open?  
  
Ouderen staan daar voor open hé. Wij zien dat nu bijvoorbeeld 16% van de ouderen vrijwilligerswerk doet. 
Dus da ’s een engagement buiten de familie. Vrijwilligerswerk. Wij weten dat van degenen die nog geen 
vrijwilligerswerk doen, dat ongeveer 15% zegt: ‘Als je het mij vraagt dan doe ik het’. Dus dat wil zeggen als je 
de creativiteit hebt, vooral op lokaal niveau, als je de creativiteit hebt om bijvoorbeeld projecten op te zetten 
die dienstig kunnen zijn voor de samenleving. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van sociale 
cohesie op lokaal niveau. Dat is van belang ook voor jongeren. Vergis u niet hé. Als je ouderen uiteindelijk 
kunt engageren in projecten die relevant zijn voor de samenleving, je hebt daar de nodige creativiteit en je 
kunt dat laten aansluiten bij de competentie van ouderen. We spreken nog altijd van ouderen die vervroegd 
gepensioneerd werden, vergist u niet hé. Mensen van 50, 55 jarige leeftijd zijn tot de vaststelling gekomen dat 
ze niets meer moeten doen. Ja? Die mensen zijn op zoek naar zinvolle invulling van hun leven. Dat kadert en 
dat aansluit binnen hun zingevingspatroon. En dat sluit aan ook bij uw competenties. En als je, ik werk veel 
met vrijwilligers hé, ik heb zo een 6000 vrijwilligers lopen in Vlaanderen die voor mij werken, ik ken daar geen 
enkele van hé. Goed, da ’s techniek. Maar als je op een goede manier, op een duidelijke manier, projecten 
ontwikkelt waar dat mensen zich kunnen, waar dat mensen zich door aangetrokken voelen. Dan kun je 
mensen engageren in dat verhaal. Meer dan ongeveer 1/3 van ouderen zorgt voor iemand. Ja? Da ’s 
mantelzorg. Eén derde. Ik wil die mensen geen eten geven hé! Ik ben failliet hé! Verstaat ge? Er zijn een hele 
pak informele rollen die zij vandaag vervullen. Er is geen enkele interesse van de samenleving om eigenlijk na 
te denken over formele rollen die zouden kunnen vervuld worden die eigenlijk een ondersteuning van de 
samenleving zouden kunnen zijn. Ik denk hier bijvoorbeeld maar aan ondersteuning voor kinderopvang. Ik 
denk bijvoorbeeld aan ondersteuning voor huishoudelijke activiteiten. Voor jongeren die in de ‘crunch off time’ 
daar geen tijd meer voor hebben. Dat soort van mogelijkheden. Dat veronderstelt een creatief nadenken over 
hoe dat je uw samenleving wilt organiseren. En daar kunnen en willen ouderen een rol in spelen. Alleen willen 
ouderen dan niet meer doen zoals ze dat binnen een arbeidssituatie doen. Dat is voltijds de zweep er op enz. 
Maar ze willen ook een stuk ‘locus of controle’. Het is een soort negotiërende overeenkomst die gemaakt 
wordt, met ouderen in dat verband. Er zijn een aantal lokale besturen die dat ongelooflijk goed begrepen. En 
die in elke ontwikkeling van beleid nadenken op welke manier dus, dat ze vrijwilligers kunnen betrekken in dat 
soort van projecten. En je ziet dat hoe meer aandacht men heeft voor dat soort van zaken, niet alleen het 
aantal mensen dat participeert in vrijwilligerswerk heel sterk toeneemt, maar dat ook het potentieel om te 
rekruteren ook toeneemt. Dat is evident hé. Als iets goed is dan is dat the place to be. Denk in termen van 
danszalen of bals, neen bals, dat is van onze tijd… 
 
 
Fuifzalen? 
 
Fuifzalen enz. Je had fuifzalen waar het bomvol zat en je had fuifzalen waar er geen kat zat. Op het moment 
dat iets succes heeft, dat is ‘the place to be’. Iedereen gaat daar naar toe. Dus dat is het zelfde met dat soort 
van ontwikkelen van activiteiten hé. Dus dat wil zeggen, dat is mijn overtuiging. En hoe meer dat ik onderzoek 
doe, hoe meer dat ik ook overtuigd ben, hoe minder dat ik overtuigd ben van het federale en het Vlaamse 
niveau. Hoe meer dat ik overtuigd ben van het lokale niveau. De grootste en belangrijkste problemen en 
uitdagingen van de vergrijzing en van de ontgroening die zijn op te lossen op lokaal niveau. En daar moet je 
ondersteuning voor geven en daar moet je creativiteit aanzwengelen om creatief te gaan denken, op welke 
manier men een project laat opzetten.  
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Kan u een aantal voorbeelden geven van die goede lokale besturen die u kent? 
 
Ja, ik geef u een voorbeeld. Ik mag geen namen noemen, want ik mag geen wezen maken hé. Dus maar 
bijvoorbeeld in Antwerpen zijn we bezig met, ’t is zo dus dat we ongelooflijk veel sociale diensten ontwikkeld 
hebben en dat vooral zij die het nodig hebben er niet in komen. Want je hebt daar capaciteit voor nodig, je 
hebt daar copingcapaciteit voor nodig, je hebt daar sociale contacten, relaties voor nodig enz.  
Dus de meest kwetsbaren geraken niet in de dienstverlening die voor hen bestemd is. En dat is niet met opzet 
hé. Dus dat is de lacune van het verhaal. Dus dat wilt zeggen dat je eigenlijk die kwetsbaren moet gaan 
detecteren en toeleiden. Maar je kunt dat professioneel niet doen, dat kost ongelooflijk veel. Nu in Antwerpen 
hebben ze een site ontwikkeld met vrijwilligers, 250 vrijwilligers zijn daar nu mee bezig. Waarbij dus dat 
kwetsbare ouderen bezocht worden en toegeleid worden naar dienstverlening die zij nodig hebben. Ja? Dat 
zijn systemen die perfect werken. Bijvoorbeeld de landelijke gebieden, de problematiek van vergrijzing is 
situeert zich het sterkst in de landelijke gebieden. Niet in de stedelijke gebieden, behalve Brussel hé. Brussel 
daar wil ik niet over spreken, dat is een compleet ander verhaal, want we zijn daar nu mee bezig, ook in de 
diepte. Maar, de steden, de meeste steden zijn grote dorpen hé. Gent, Antwerpen. Conglomeraties van grote 
dorpen dat zijn geen steden hé. Als je dat vergelijkt met grootsteden, als je dat vergelijkt met Brussel 
bijvoorbeeld dan valt dat in het niets hé. Ook naar sociale cohesie bijvoorbeeld. Wij hebben een 150 steden 
onderzocht in Vlaanderen, en de grootste problemen situeren zich daar niet in de steden hé. Vergis u niet.  
De grootste problemen die situeren zich in de landelijke gebieden, laat ons zeggen de deelgemeenten waar 
dat de dienstverlening weg getrokken is en gecentraliseerd zit in de kerngemeenten. Welnu, er zijn projecten 
in landelijke gebieden, waarbij dat men ook via vrijwilligersnetwerken participatie van ouderen uiteindelijk, dat 
soort van zaken gebeurt. Tegengaan van vereenzaming. 20% van de ouderen is uitzichtloos eenzaam hé. 
Dus als je een rekening wilt over de spin-off naar welzijnsconsumptie, naar gezondheidsconsumptie van dat 
verhaal, weet je hoe laat het is hé.  
Dat heeft te maken met eenzaamheid, dat heeft niet te maken met gezondheid hé. Dus daar zijn ongelooflijk 
veel projecten in mogelijk.  
 
 
Denkt u dat ook bedrijven open staan voor het langer werken van ouderen omdat u zegt de 
anciënniteit stijgt.  
 
Ja, de hele discussie is natuurlijk… Gisteren was de discussie in Nederland over de AOW’en. Van 65 naar 67. 
Een collega van mij, een Nederlandse collega van de universiteit van Amsterdam, heeft een artikel 
geschreven; ‘AOW  op 75’. Dus gepensioneerd op 75. Maar niet vergeten, deze markt stelde het pensioen in 
op 65 jaar toen dat 6% van de bevolking ooit de leeftijd van 65 jaar kon bereiken. Dus dat wil zeggen dat, de 
gemiddelde leeftijd lag toen op 45 jaar. De levensverwachting die ligt nu op 80, 82. Voor mannen iets lager 
dan voor vrouwen. Dus dat is het verschil. Dus er is een pensioensysteem ontwikkeld zeggen economen, voor 
6% van de populatie. Nu zitten we niet meer aan 6% van de populatie hé. Maar nu weten we dat die 
gemiddelde levensverwachting eigenlijk veel hoger ligt dan de pensioensleeftijd. Vandaar dat men zegt, als 
we het een beetje gezond willen houden, pensioen op 75. Zo simpel. Economen die beredeneren dat en die 
zeggen zo, zo niet. Goed, das één. Goed, bedrijven. Er gaat, en iedereen weet dat, druk komen op de 
arbeidsmarkt. Ja? Dus je gaat moeten, mensen die tewerkgesteld moeten worden, je gaat ze moeten zoeken. 
Je gaat moeten zoeken waar je ze kan vinden, en je zult verder moeten zoeken. De eerste oplossing is 
natuurlijk maken dat de mensen langer aan de arbeid blijven. Ja?  Maar dan moet je ook maken dus dat er 
een aantal mogelijkheden zijn om dat te doen. Nu, dat wil zeggen, je gaat ongetwijfeld komen op een aantal 
kwelpunten. Da ’s al een eerste dus; Wat ga je doen met het promotiebeleid? Je gaat op een gegeven 
moment ook moeten discussiëren over een demotiebeleid. Dat gaat niet anders kunnen, ja? Het tweede dat je 
gaat moeten doen dat is van op welke manier ga je oudere werknemers inzetten in uw organisatie. 
Sommigen, je ziet bijvoorbeeld de CAO in de gezondheidszorg, zie je dus dat er een geleidelijke afbouw is 
van arbeidstijd van arbeidsdagen ook, je ziet dus dat er een andere job inhoud kan gegeven worden. Dat er 
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flexibiliteit in job inhoud kan zijn enz. Das één van de componenten. Bedrijven zullen hoe dan ook 
geconfronteerd worden met het feit dus dat ze ouderen meer gaan soigneren. Ze gaan niet anders kunnen. 
Willens nillens. Het probleem van de beloning zal het grootste probleem zijn. Dan gaat ge rond die demotie 
moeten praten, maar wat dat voor mij veel belangrijker is dat is dus dat de discussie over arbeid veel ruimer 
wordt gevoerd. Voor de vakbonden, ik heb opleiding gegeven voor de vakbonden, rond vergrijzing, als je dat 
aan de vakbonden goed uitlegt dan verstaan ze dat. Dat is dus dat je op een gegeven moment, één, dat men 
langer zal moeten werken en dat men heel de definitie van arbeid toch ook zal moeten bekijken.  
Je weet, dat heel het principe van vrijwilligerswerk voor vakbonden bijna onbespreekbaar was. Je gaat de 
problemen niet kunnen oplossen hé, zonder daar een belangrijk segment… Maar dat wilt niet zeggen dat je 
niet de mogelijkheid zult moeten overwegen om dat te formaliseren. Dus dat wilt zeggen daar een soort arbeid 
van maken. Dus dat wilt zeggen dat ge een aantal klassieke denkpistes en discussies, dat ge zult moeten 
bereid zijn om een aantal klassieke denkpistes opnieuw te gaan overwegen. En dat is revolutionair. En of we 
nu in Vlaanderen in staat zijn om een evolutie te maken, dat weet ik niet echt.  
 
 
Klassieke denkpistes, dan bedoelt u de pensioenleeftijd 65. 
 
Ja, de pensioenleeftijd staat defacto op 65 maar in de werkelijkheid pensioneert men op 52 hé. Toch een 
grote hoop. Kijk, Opel. Als Opel sluit wat gaat men doen? Ja, men gaat op 47 pensioneren hé. Vergist u niet 
hé.  
 
 
Maar, de weerstand eigenlijk van mensen om langer te werken, als ze het horen dan… 
 
Da ’s een prachtig politiek verhaal hé, ik krijg daar… groen haar van, verstaat ge? In de jaren ’60 heeft men 
gezegd vanaf 52, jongens, den boom in. Ja? Ge vliegt er uit. Wij hebben onderzoek gedaan hé, daarover.  
Wij hebben onderzocht, hoe oudere werknemers staan t.o.v. die vroegtijdige pensionering. Zij ervaarden dat 
steevast als ontslag. Dat is de reden waarom dat een grote groep van die populatie, 2/3 vindt dat ze door de 
samenleving als waardeloos vuil aan de deur zijn gezet. Het is pas in de jaren ’90, waarbij dat heel die 
vervroegde pensionering een formele transitie is geworden. En dat de meeste mensen die eigenlijk met 
vervroegd pensioen gingen, dat dat geen schande meer was. Dat is zo een beetje zoals met de echtscheiding 
hé. Als iedereen ging scheiden dan was dat geen schande hé. Dus, zie je, op de moment dat dat een formele 
transitie wordt in de jaren ’90, zijn ouderen dat pas gaan accepteren. Het is pas op het einde van de jaren ’90 
dat men dat een verworven recht is gaan vinden. Ja? Die transitie is ongelooflijk snel gegaan. Is dat vanuit het 
perspectief van de ouderen gebeurt? Neen. En nu vindt men dat een verworven recht. Maar mensen hebben 
dat nooit zo beschouwd tot eind jaren ’90. Dus dat spelletje is nu een kleine tien jaar bezig. En het is dat, ik wil 
zeggen, als men zo een belangrijke economische maatregel neemt zoals men daar genomen heeft, dan moet 
men de sociale gevolgen daarvan inschatten. De sociologische gevolgen daarvan inschatten. Maar dat heeft 
niet alleen betekend dat de ouderen uit de arbeidsmarkt verdwenen hé. Dat heeft ook betekend dat ze uit de 
politiek verdwenen. Uit de vakbond, uit het sociale leven verdwenen. Ja? En dat er op hen geen appèl werd 
gedaan om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Het zijn  enkel zij die zich geroepen voelden, de 
ongelooflijk geëngageerden die een bijdrage leveren aan de samenleving. Heel gemakkelijk gerealiseerd 
binnen de familiesituatie, de interfamiliaire solidariteit, mantelzorg, kinderopvang. De functie die vrouwen niet 
meer kunnen opvangen die door de grootvaders worden gedaan en door de grootmoeders. Want de 
grootvaders halen in wat ze nooit in de jongvolwassenheid hebben gedaan. Die jonge mannen die zijn vooral 
bezig met de carrière, met de voetbal, met de ontspanning, fitness en al dat soort van ongelooflijk interessante 
dingen. Maar ze waren vooral niet met het opvoeden en opgroeien van kinderen bezig. Wie staat er aan de 
schoolpoort? Niet de grootmoeders, de grootvaders hé. En om hoe laat staan ze daar? Zoals vroeger, een 
half uur te laat? Nee, een half uur te vroeg. En wat doen ze daar? En dat zie je, zij halen dat in. Dat zijn die 
transities in ’t leven, verstaat ge?  
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Maar zij willen dat ook doen hé. Die ouwe venten. Allez, die ouwe venten, ik ben er zelf één hé. Die ouwe 
venten die willen dat ook wel doen hé. Die zeggen godverdomme, hoe dat ik dat niet gezien heb toen dat ik 23 
of 24 jaar was, dat dat zo plezant was.  
 
 
Maar de wil om uw leven zinvol in te vullen en om nog bij te dragen aan de samenleving. Dat staat dan 
toch haaks, niet langer willen werken dan 65?  
 
Wie zegt dat, dat mensen niet langer willen werken dan 65? De arbeidsmarkt is een zeer gedifferentieerde 
markt. Een groot stuk van de arbeidsmarkt is van mensen die niet langer kunnen werken dan 50 jaar, 55 jaar. 
Kijk naar de mensen in de bouw. En ik reken daar de mensen in het onderwijs niet bij hé. Zoals iedereen zegt 
van het zijn de mensen in het onderwijs die zich belasten. Nee, ik vind dat ongelooflijk over het paard getild 
hé. Ja? Er zijn andere beroepen die echt… Laat ons zeggen waar dat die mensen dat soort van arbeid niet 
meer kunnen doen hé. Denk aan de zware industrie bijvoorbeeld, aan de arbeid die daar mee te maken heeft. 
Dus dat wilt zeggen dat je heel het pensioneringsbeleid heel gedifferentieerd zult moeten bekijken. Dat wilt 
zeggen dus dat ge mensen die, waarvan de knieën kapot zijn, de heupen kapot zijn, die niet meer te 
restaureren zijn, verstaat ge? Dus dat ge die mensen  op een convenabele manier, leefbare manier op 
pensioen zult moeten laten gaan als die 50 of 55 zijn. Zonder enig probleem. Maar, dat ge aan die mensen 
ook zou moeten kunnen vragen van wat wilt ge nog doen? Wilt ge bijvoorbeeld in uw buurt koffie gaan drinken 
met mensen die nooit iemand zien? Want dat is ongelooflijk belangrijk. We weten dat daardoor mensen niet 
vervroegd doorstromen naar rusthuizen. A rato van ongeveer 1250 euro per maand. Ja? Als kost. Dus dat 
weten we. Dus die mensen brengen op hé, als je dat soort van dingen doet. Maar je moet daarvoor een beetje 
uw kopje gebruiken, verstaat ge? En dat soort van mensen staan de eerste in de rij om te zeggen; ‘Ja, ja maar 
godverdikke, elke dag heb ik 14 of 15 uur gewerkt, ik kan nu niet meer maar ik wil toch nog wel iets doen.’ Ja? 
‘Heb je niets voor mij?’ Ik heb hier mensen die hier komen, die vragen aan mij, ik heb al jaren die of die job 
gedaan, heb je niets voor mij? Ik wil iets doen voor u. Ik heb verleden week nog één van de topfunctionarissen 
van ’t Vlaams parlement hier voor mijn deur gehad, die vervroegd met pensioen is gestuurd op ’t Vlaams 
parlement, en die mij vraagt van heb je iets voor mij ik wil iets doen voor u. Ik heb aan iemand al gevraagd om 
dingen te doen, ik ben zeker dus dat dat ongelooflijk goed zal gedaan zijn. Ik heb zo een aantal vrijwilligers 
rondlopen. Je kunt dat in verschillende segmenten van de samenleving gaan doen. Maar dat wilt dan ook wel 
zeggen… Ik hoor geen enkele van mijn collega’s, behalve ik, zeggen van ik ga op mijn 65 met pensioen. Het 
is evident. Nu, als we een soort systeem gaan maken waarbij dus dat zij die het zich kunnen permitteren om 
langer te werken en goed betaald te worden, waardoor dus carrièremogelijkheden van anderen geblokkeerd 
worden, enz… Maar in de goede en de betere beroepen zijn we ook verkeerd bezig. Ge zult moeten 
flexibiliteit aan de dag leggen. Ik heb geen probleem dat collega’s van mij… Dat ik bijvoorbeeld na mij 65 ga 
blijven voort werken. ‘Ik ga ’t niet doen, ik wil weg, ik wil vroeger stoppen ik wil nog andere dingen doen in mijn 
leven.’ Maar, goed, maar dan niet aan de prijs die zij nu krijgen. Maar aan de prijs van de pensioenen. Ik heb 
daar geen last mee. Verstaat ge? Maar, wat wil ik daar mee zeggen? Dat is dat ge een ongelooflijke flexibiliteit 
zult moeten aan de dag leggen om dat soort van dingen te gaan invullen. En flexibiliteit… Dus dat wilt zeggen 
dat je ook gaat moeten nadenken waar dat je welke verantwoordelijkheden gaat leggen. Als ze lokale 
projecten opzetten met lokale besturen die lokale projecten managen, waarbij dus dat formalisering van die 
lokale projecten ook aanleiding kunnen geven tot een soort van surplus bovenop het pensioen. Ja? Maar je 
weet dat de pensioenen in Vlaanderen niet hoog zijn hé. Het zijn vooral de sociaal zwaksten die vervroegd 
uitstromen die een zeer laag pensioen hebben. En die gerust, wanneer dus dat zij bijvoorbeeld door fiscale 
voordelen of door een of andere manier van remuneratie nog een 500 of 250 euro in de maand zouden 
kunnen krijgen als ze bijvoorbeeld gemeenschapswerk doen, of dat soort van formele activiteiten doen. Dan 
slaat ge twee vliegen in één klap hé. En daar moet je een samenleving… Het begin van toen dat ik in één van 
de debatten met de studiediensten van de vakbonden, daarover in debat ging dan was men daar furieus over.  
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En de reden? 
 
Ja, dan had je, hoe noemt dat, ja… Dat is dezelfde reden als zoals je ziet, dat is dat in het woonzorg decreet 
momenteel mantelzorgers worden ingevoerd. Dat zijn de soort die kunnen betaald worden om mantelzorg te 
doen aan dezelfde prijs van een professioneel. Dus men vindt dat een uitholling van de professionaliteit van 
de tewerkstelling enz. Nu, ik wil niet zeggen dat men daar aan moet raken, maar er bestaan andere methoden 
en middelen om dat op een zeer duidelijke, afgelijnde manier te gaan ontwikkelen. Maar dan moet je wel 
bereid zijn om er over na te denken. En de clash van de generaties hé, ik bedoel zoals men altijd aangeeft, 
die clash van de generaties kunt ge voorkomen wanneer dus dat ge op een creatieve manier die twee 
groepen bij mekaar brengt en mekaars noden en behoeften bij mekaar zet. Want de ene kan dingen doen 
voor de andere die de andere niet kan doen hé.  
 
 
We gaan over naar het volgende deel. We zouden graag de positie van jongeren binnen een vergrijsde 
en ontgroende samenleving nagaan. Hoe ziet u de positie van jongeren nu binnen deze samenleving?  
 
Ik dacht vroeger van; Ik ga eens slim zijn. Ik ga dat een keer vragen aan een filosoof. Ik moest met Jo de 
Ridder, je kent die waarschijnlijk niet dat is niet van uwen tijd, maar ik moest vroeger met Jo de Ridder het 
Vlaamse land rond. En Jo de Ridder was een beetje van meer rechtse signatuur en ik was meer wat ze 
noemen de rode professor en de linkse rakker. En over vergrijzing… Het ging over de clash van de 
generaties. Jo de Ridder zei in zijn boek dat de clash van de generaties zo groot zal worden, dus dat de jonge 
generaties de ouderen zullen uitduwen uit de samenleving. En dat we zullen komen tot de wensdood, dat is 
collectieve euthanasie. Dus, collectieve euthanasie, dat ouderen zullen kiezen voor collectieve euthanasie.  
Nu, dat is geen onnozel scenario hoor. Allé, als je het mij vraagt, ‘k heb daarjuist gezegd die curve van Reë, 
80 jaar, als je weet dat je 20 jaar ziek bent… De wensdood, nu Jo de Ridder… Jo de Ridder sprak in dat 
verhaal over dementkapitaal. Met andere woorden dus dat er geen kapitaal overdracht meer is van ouders op 
kinderen. En dat er dus een generatiesprong is, waardoor dat kapitaal gedurende dertig jaar onaangeroerd in 
de bankkluizen ligt waardoor dat er geen, en je weet economisten zeggen altijd geld moet rollen anders is ’t 
slecht. Nu, ik zeg ja, goed ja, als dat effectief tot een clash zou komen tussen die generaties, wie zou er dan 
winnen? En je gaat dat inderdaad zo zien dat jonge generaties zeggen van; Wij zijn niet solidair en wij betalen 
de sociale zekerheid niet om die ouwelui daar op hun luie kont te moeten betalen verstaat ge? Die parasieten, 
zoals Kruithof dat zei.  
 
 
Die ouderen? 
 
Ouderen, ouwelui te betalen hé. Dus euh, we gaan dat niet doen. Of.. wie gaat er dat winnen?  
En voor een filosoof was dat eigenlijk een compleet belachelijk antwoord. Die stelde mij één vraag: Wie heeft 
het geld? Ouderen hebben het geld hé. Dus wie gaat er dat winnen? Zij die het geld hebben hé.  
Nu ook, belangrijk in dat perspectief dat is dat je moet weten dat er maar een beperkte groep is van ouderen 
die dat geld heeft. En dat de grootste groep zeer weinig geld heeft. Daar is het verhaal wat genuanceerder.  
Maar ik denk dus dat de positie van… van ouderen is een zeer achtergestelde positie hé in de samenleving. 
Ouderen willen een sterkere positie in de samenleving. Ik denk dus dat daar een aantal veranderingen zullen 
moeten gerealiseerd worden, maar daar bij zit onmiddellijk het probleem natuurlijk van, en daar gaat het over 
de politieke kracht hé, gaat het vooral over de vrees eigenlijk voor de gerontocratie. En dat is volgens mij 
terecht. Je zou  in uw samenlevingsmodel, en zeker in  uw politiek model, restricties moeten inbouwen voor 
ouderen. Ik heb 10 jaar gepleit om de leeftijdsgrenzen voor ouderen in de politiek weg te krijgen. Op het 
moment dat ze weg waren was ik de eerste om te waarschuwen voor de gerontocratie. Met andere woorden, 
ik ben tegen leeftijdsdiscriminatie, dat is een onterechte aangelegenheid, maar ik ben wel geen voorstander 
van het feit dat mensen gedurende 40, 50 jaar in de politiek een soort machtsimperium kunnen uitbouwen die 
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ja… Je weet evengoed dan ik dat dat heel nefast is voor de samenleving. Maar ik heb wel er niets op tegen 
dat iemand die tot zijn 65 jaar gewerkt heeft, en bijvoorbeeld als bedrijfsleider zegt van ik wil nu voor de 
samenleving iets doen. Vanuit politiek perspectief. Je moet daar een evenwicht in vinden. Maar ik denk dus 
dat die positie van jongeren momenteel… Deze van ouderen is de meest achtergestelde. Ja? Deze van 
jongeren is volgens mij de meest precaire. In die zin dat zij zo overstelpt zijn van opdrachten, 
maatschappelijke en ontwikkelingsopdrachten. Dus dat zij die eigenlijk nauwelijks nog kunnen bolwerken. Er 
is daar geen ondersteuning voor. Je weet dat groen! daar op een gegeven moment een stuk zorgt voor 
loopbaanonderbreking, dus dat ventilatie kwam op die arbeidsmarkt. Nu uit onderzoek blijkt dat niet echt de 
oplossing te zijn. Je zult, op een gegeven moment in uw samenlevingsconstructie moeten nadenken, hoe dat 
een bepaalde populatie… En ik vind de bepaalde populatie die vandaag niet aan gesneden wordt, eens zou 
kunnen aangesneden worden. In een creatief denkproces over hoe dat we die precaire situatie van jongeren, 
jongvolwassenen zouden kunnen ontlasten.  
 
 
U zegt dat ouderen een achtergestelde positie innemen in de samenleving, maar tegelijk zegt u ook 
dat u voor gerontocratie was en dat zij wel het geld hebben.  
 
Ja. 
 
 
Spreekt u dat eigenlijk niet een beetje tegen? 
 
Nee. Dus hetgeen dat ik eigenlijk wilde uitlokken, dus.. (lacht) Je moet een beetje provoceren hé. Vandaag 
staat er een artikel in de krant in de standaard, waarbij dus dat het weer opnieuw gaat over dat de ouderen 
zeer goed gesteld zijn. Gemiddeld genomen zijn ouderen veel beter af dan de jongere generaties. Gemiddeld 
genomen hé. Maar gemiddeld genomen kun je verdrinken in een plas van drie centimeter hoog. ’t Zal u maar 
overkomen dat je aan de kant valt waar dat het 6 meter diep is als je niet kunt zwemmen. Verstaat ge?  
Dus 40% van de ouderen, 60 plussers hé, 40% van de ouderen geeft aan in ons onderzoek dat ze moeilijk 
rond komen met hun inkomen. 30 % van de ouderen kan zich permitteren wat zij willen. Dat zijn de mensen 
van de seniorcity’s hé, van de golfclub, met de caddy enz. En ongeveer 30% van de 60 plussers geeft aan 
dus dat ze… Allé ik moet zeggen als er geen serieus wiel af draait, dan is er ook geen probleem. Ja? Maar 
40% zit in een situatie waarvan dat je weet dat naarmate ze ouder worden, dat ze steeds verder in de miserie 
gaan geraken. Ik moet er geen tekeningetje bij maken, dat is zo. We weten dat. Dus dat wilt zeggen dat je 
vandaag niet kan spreken over dé ouderen. We spreken over een bepaald segment van de ouderen. En dus 
zou je kunnen nadenken over hoe dat je van  bepaalde segmenten van de ouderen een andere vorm van 
solidariteit vraagt. En zo ziet ge bijvoorbeeld dat grootouders die instaan voor de kinderopvang, grootouders 
die ook nog mantelzorger zijn. Heel dikwijls zowel zorgen voor de kleinkinderen, als zorgen voor hun eigen 
bejaarde ouders die ziek zijn. Iedereen zegt van da ’s een vrije keuze. Vergeet dat maar hé. Dat heeft te 
maken met geld. Als wij analyses doen, in dat verhaal is geld het verklarende mechanisme. En a posteriori 
wordt er daar een schoon verhaal over geschreven. Maar dat gaat over geld. Tekort aan middelen. Dat 
noemen ze de sandwich generatie.  
 
 
Tekort aan middelen voor professionele zorg voor hun bejaarde ouders? 
 
De kinderen van die ouderen hebben geen middelen om dat professioneel uit te besteden die kinderopvang. 
Dus zij zorgen er zelf voor. Ja? Dat zijn geen vrije keuzes hé.  
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Gaat dat dan ook niet over een beperkt percentage in die sandwich generatie?  
 
80%. Van de ouderen. Het Belgisch leger. Het Belgisch leger dat is zo groot niet hé.  
 
 
U bedoelt dan 60+? 
 
60 plussers. Dat is het plezante natuurlijk van het soort onderzoek dat wij doen hé. Dat is dus dat, wij toonden 
cijfers hé. Geen geleuter hé. Facts and figures. En nu? Verstaat ge? Ik bedoel… En dat is een beetje 
teruggrijpen op de eerste vraag hé, dus wat is de verhouding tussen jongeren en ouderen? 
Zolang als je spreekt over vooroordelen, over dingen die uit de lucht komen gevallen, dan kan je blijven lullen, 
verstaat ge? Maar als ge over cijfers gaat, over hoe dat de situatie echt in mekaar zit, ja dan moet ge niet 
meer beginnen zeveren hé.  
 
 
Maar als je jongeren en ouderen, de sandwichgeneratie, dan hebben jongeren toch een zwakkere 
positie tegenover ouderen? 
 
De sandwichgeneratie, dat gaat over 50, 60 jarigen hé. Ja, dat zijn mensen die in een precaire situatie zitten, 
ja. De meest precaire zijn de jongeren die vaderke en moederke moeten spelen, kindjes moeten maken, 
carrière uitbouwen waarbij dat de carrière dat ze niet… Ik herinner mij de tijd dat ik, toen dat ik hier op de 
universiteit begon, mijn eerste computer was een atari. Ja? Da ’s een atari. Dus je tikte dat in, 20 megabyte 
geheugen. Ongelooflijk, 120.000 bef toen in die periode. Ik spreek over 1990 hé. Dat is geen eeuwigheid 
geleden. Welnu, ik maakte op mijn atari analyses. Ik tikte een analyse in, en ik ging naar de GB 
boodschappen gaan doen en nog iets gaan drinken, ik kwam terug en ik maakte het eten klaar. En als ik 
chance had dan was die analyse gedaan. Verstaat ge? Dan schreef ik die analyse uit. Vier jaar later kocht ik 
mijn tweede computer. 20 megabyte dat was al gedaan, ik moest een speciale printer kopen omdat die mee 
moest kunnen met mijn analyses. Ik tikte dat in en dat duurde nog een tijdje maar dat printte allemaal uit. En 
dan werkte ik met twee computers. Vandaag tik ik een analyse in en als ik knipper met mijn ogen dan heb ik 
het niet gezien maar het staat al op mijn computer. Dus dat wilt zeggen in plaats van één onderzoek te 
kunnen doen doe ik er vijf of zes op hetzelfde moment. Dat is in alle segmenten van de samenleving juist 
hetzelfde liedje. De druk is gigantisch opgevoerd. Ja? Dus dat wilt zeggen dat die mensen uiteindelijk kindjes, 
carrière, en allemaal en… daarbij moet je niet onderschatten dus dat die vrijetijdsbesteding een ongelooflijk 
dwingend karakter heeft hé! Je moet een keer vragen aan de mensen wat dat ze moeten doen. Ze moeten 
rap naar huis na het werk. Ze hebben geen tijd om nog iets te zeggen want ze moeten rap naar huis, want ze 
moeten nog gaan fitnessen. Verstaat ge? Ze moeten om 17u30 in de fitness zijn. En dan moeten ze vlug iets 
gaan eten want om 20u moeten ze naar de cinema. Verstaat ge? Enz.  Er is een soort van vrijetijdscultuur 
ontstaan die ook zeer belastend is. En er zit bijna arbeidsethos in de vrijetijdscultuur. Goed. We weten dus 
dat, dus men beschikt meestal niet over die financiële middelen, om laat ons zeggen een zeker comfort in te 
huren. Dus ge moet weten dat ge daar misschien wel een aantal ingrepen zou kunnen doen vanuit andere 
generaties. Ik denk niet dat je dat professioneel kunt arrangeren. En als je met een samenleving zit waarbij 
dus dat men ongeveer aan ruim 1/3 van de populatie zegt ‘je moet niets meer doen’, dan zou dat misschien 
wel een keer het segment kunnen zijn waar dat je op appelleert.  
 
 
En welke generatie heeft er dan nu eigenlijk het meeste macht in de samenleving? 
 
De macht in de samenleving wordt uitgeoefend door mijn generatie. Momenteel.  
Mijn generatie, laat ons zeggen vijftigers tot vijfenzestig jaar ongeveer en af en toe nog een keer wat van die 
verdwaalde machtsconcentraties. Zoals in den tijd Tindemans bijvoorbeeld, die toch op z’n tachtigste 
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ongelooflijk veel invloed kon uitoefenen op de politieke wereld enz. Jongeren hebben eigenlijk ook niet veel 
macht hé. Jongeren dan bedoel ik heel, jongvolwassenen. De middengroepen hebben denk ik nog niet zo 
veel te zeggen in de samenleving. Economisch, ze zijn bezig met de uitbouw van hun carrière hé. Uitbouw 
vraagt tijd. En vooral veel energie. Dus ik denk dat ze beiden een positie hebben die… Die achtergestelde 
positie is compleet anders hé. Bij jongeren is het vooral druk, druk, druk, druk, druk. Dus het bijna toe duwen 
van die populatie en dat geeft ook problemen met betrekking tot ontwikkelingsmogelijkheden. Vergis u niet hé.  
En ouderen, dat is vooral een gebrek aan appelleren hé. Aan positieve impulsen die gevraagd zijn vanuit de 
samenleving om te gaan participeren. En vooral, achterstelling zit daar in het segment van mensen die over 
weinig middelen beschikken maar die er nooit zullen uitkomen. Dan hebben we dat pensioenen niet groeien.  
En twee, denk ik vooral, achterstelling dus op het vlak van dat de samenleving eigenlijk niet echt 
geïnteresseerd is in hetgeen dat zij doen. En da ’s iets anders. Voor jongeren, zijn ze wel geïnteresseerd in 
wat ze doen. Maar ze willen de druk op de ketel telkens verhogen. En die druk moet daar weg. Da ’s hetzelfde 
systeem van communicerende vaten, je zou daar een leiding kunnen leggen.  
 
 
En bij een toenemende vergrijzing en ontgroening, welke evoluties ziet u dan? 
 
Die ontgroening, ik weet niet of die ontgroening echt zal toenemen. De vergrijzing zal, de gemiddelde 
levensduur zal in elk geval nog toenemen, dat weten we hé. Dus dat is niet echt het grote probleem. Maar het 
onbekende is dan de migratie. Dus je gaat dat moeten compenseren met migratie hé, hoe dan ook. 
 
 
Ontgroening gaat toenemen… Er gaan alleszins stemmen op de jongeren die sowieso hun kinderwens 
niet kunnen halen. Omdat de wens voor meer kinderen er duidelijk is, maar dat ze het niet kunnen 
combineren met wat u zegt, dat vrije tijd in combinatie met arbeid en gezin totaal onmogelijk is.         
 
Ja, en daar ga je maatregelen voor moeten nemen. En ga je ook creatievere maatregelen moeten nemen. Ik 
denk dus dat je daar ook een soort van engagement van andere generaties kunt voor appelleren. Ja? En je 
moet niet altijd via de klassieke manieren gaan om dat te professionaliseren. Je zult daar ook andere 
systemen voor moeten ontwikkelen.  
 
 
Kent u een voorbeeld van een ander systeem? 
 
Kangoeroewonen bijvoorbeeld. Ik weet niet of je dat systeem kent? Dus een intergenerationele uitwisseling. 
Ouderen zorgen voor de kindjes, wanneer dan de mama en de papa gaan werken zijn en de mama en de 
papa moeten zorgen voor de boodschappen of voor herstelling, onderhoud enz. Het is een mutuele 
uitwisseling. Natuurlijk, dat zijn kleinschalige projecten hé. Maar je kunt dat ook op buurt uitbouwen hé. We 
zijn momenteel bezig in Brussel om met allochtonen een woon-zorg complex uit te bouwen vanuit de buurt. 
Dus waarbij dat de buurt eigenlijk het complex percipieert en ontwikkeld en waar ook mensen in de buurt daar 
eigenlijk de diensten gaan verlenen. En dus van waarbij dat vanuit het woonzorg complex, de diensten naar 
de buurt gerealiseerd en gecoördineerd worden. Dus een compleet andere manier hé. Maar dat wilt zeggen 
dus dat alle positieve en mogelijke actoren in dat verhaal daarin zullen participeren. Dat zorgt voor een soort 
van tewerkstelling van mensen uit die buurt.  
Waar dat een zeer achtergestelde buurt is, Schaarbeek, een zeer achteruitgestelde buurt. En je ziet dus ook 
dat de dienstverlening, waar daar dus ook dat comfort eigenlijk kan verbeterd worden. En waarbij bijvoorbeeld 
dat soort van intergenerationele uitwisseling kan realiseren.  
 
 
Dus binnen families kangoeroewonen veronderstel ik dan. 



 

254 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

 
Ja, maar kangoeroewonen in Leuven dat was het eerste seniorama. Dat was geen familie hé. Dat was tussen 
een allochtone jongerengezin en een autochtoon Belgisch gezin. Ja? Het probleem van dat kangoeroewonen 
was op dat moment voor een groot stuk… Dat is dus dat dat een stuk begeleiding vroeg in eerste instantie. Je 
zou dan eigenlijk naar modellen moeten gaan waarbij dus dat begeleiding minimaal zou moeten kunnen zijn. 
Of wanneer dat ze lokaal aangestuurd kan worden. Maar, creativiteit, we gaan nood hebben aan creativiteit 
hé. Dat is een beetje hetgeen dat we zullen moeten doen. En volgens mij ligt die creativiteit niet in de grote 
bestuurskaders. De creativiteit ligt in de lokale mogelijkheden. Terwijl dat men nu net zegt, dus dat de 
competentie om beleid te voeren in de lokaliteit veel minder aanwezig is dan in de grote bestuursorganen.  
 
 
Maar systemen zoals kangoeroewonen, intergenerationele huizen kopen, cohousen, is dat nog niet 
meer voor de mensen die echt een eigen woning kunnen betalen? En dat dan ook nog eens kunnen 
renoveren om er een eigen woning van te maken? 
 
Ja, maar er zijn andere mogelijkheden hé. We zijn nu specifiek gespecialiseerd in de huisvesting voor 
ouderen. En al die modellen die daar toe kunnen leiden. En er is momenteel op de huisvestingsmarkt voor 
ouderen een ongelooflijke transitie bezig. Nu, eerst kort de cijfers. Als we zien, acht op tien is eigenaar van de 
woning. We kunnen een huis nooit aanpassen aan de behoeften van het ouder worden. Mobiliteits- en 
gezondheidsproblemen. Nu dat wil zeggen dat dat een problematische situatie is. Het grootste probleem van 
de problematiek van de huisvesting van ouderen is dat ouderen dat geen probleem vinden. Ja? Dat heeft een 
aantal redenen maar ik ga daar nu niet op ingaan. Maar wat belangrijk is dat is dus dat ge ouderen een stuk 
moet responsabiliseren. Ouder zijn, denk ik, of vergrijzing, dat is dus dat je een aantal noodzakelijk buffers 
tegen het ouder worden moet zelf proberen te realiseren. Je moet maken dat je netwerk groot genoeg is. Dat 
is uw buffer. Dat is je levensverzekering. Een sociaal netwerk. Twee, dat is dat de omstandigheden waarin dat 
je woont aangepast zijn aan mogelijke zorgafhankelijkheid en mobiliteitsproblemen. Je kunt zelfstandig blijven 
wonen, zelfs met zware zorgbehoefte. Ja? En drie dat is dat je woonomgeving aangepast is. Dus dat dat 
mobiliteitsmogelijkheden heeft. Dat de voetpaden daar niet zo liggen. Dat er daar een bus is, dat er een 
winkeltje is, dat er een bakker is. Dat dat soort van faciliteiten er is.  
Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk, en we weten naarmate dat ouderen ouder worden, dat is dat ze niet meer 
geneigd zijn om te verhuizen. Dat ze niet meer geneigd zijn om hun woning aan te passen. We zien dat 
schoon stijgen, we hebben een schone grafiek als je dat eens wil zien. Dus, moet je mensen sensibiliseren 
om hun woning aan te passen, om hun perspectief van ouder worden eigenlijk al in hun kop te prenten en 
daar rekening mee te houden en daar gedrag rond te stellen, voor dat het te laat is. De Denen, de 
Scandinaven hebben dat ongelooflijk goed geregeld. Een beetje achter de oorlog in de jaren ’60 hebben ze 
gezegd van ‘Move before you’re too old’. Verhuis vooraleer dat het te laat is. Tien jaar hebben ze dat op TV in 
alle campagnes gezegd. Tien jaar. Dat duurt tien jaar tegen dat mensen… ja? Dus dat is een 
verantwoordelijkheid van de overheid. Nu, wat wilt dat zeggen? Dus dat wilt zeggen dat ongeveer 50% van 
een woningpatrimonium dat dat in handen is van ouderen veel te groot is. Bezet wordt. Niet kan onderhouden 
worden. Vervalt. Niet kan warm gestookt worden, levensgevaarlijke situaties creëert voor ouderen en maakt 
dat ze à la fin niet kunnen blijven wonen waar dat ze zitten en vervroegd naar een rusthuis moeten. Terwijl dat 
ze het perspectief niet zien om dat huis te maximaliseren. Ik heb een jaar geleden toen dat ik een opleiding 
gaf, in Diksmuide, met de politiek verantwoordelijke van de sociale huisvestingsmaatschappij van aan de 
kust… Die zei van ‘Dominique, hoe zou je dat dan moeten doen als jij dat allemaal zo zegt?’ We zaten op een 
terras in Diksmuide iets te drinken. Op een zaterdagnamiddag. Ik zeg, ‘kijk eens rond op dat marktplein van 
Diksmuide, ik zeg je zult hier ongetwijfeld een aantal huizen uithalen, herenhuizen die bewoont zijn door één 
iemand’. Maar die mensen die durven dat niet verkopen want dat is een appeltje tegen de dorst. Ze zeggen, 
dat is het risico. Dat is… ‘Als er echt iets gebeurd met mij dan ga ik dat verkopen.’   
Mensen snappen dus niet dat dat eigenlijk waarschijnlijk maakt dat ze dus wel ernstig in de miserie gaan 
geraken. Als je dat soort van huizen waar dat er soms vijf, tien slaapkamers in zijn, waarbij dat je dus de 
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mogelijkheden hebt om er in dat dorpscentrum drie of vier appartementen van te maken. Dan zou je daar mits 
begeleiding die mensen uiteindelijk in de lokaliteit kunnen laten wonen, een eigen appartement.  Er nog drie of 
vier supplementaire appartementen van maken. Mensen hun inkomen voorzien. Return on Investment van die 
appartementen, ja? En dan kun je drie of vier woonentiteiten creëren. En ook voor ouderen die uiteindelijk 
kleinschalig willen wonen in hun buurt, in hun omgeving waar dat zij altijd gewoon hebben.  
 
Een aaneenschakeling van dat soort sociale projecten. Sociale huisvestingsprojecten mits begeleiding, maar 
waarbij dus dat de return voor een groot stuk naar de ouderen zelf gaat. Dat zou voor een groot stuk met zich 
meebrengen dat er een gigantisch woningpatrimonium vrijkomt voor jongeren. En niet aan de prijzen van 
vandaag hé.  
 
Ja, dat is heel interessant. 
 
Ja? En dat is maar één aspect van hoe dat je kunt ingrijpen in dat soort van dingen. Ja? Dus dat wilt zeggen 
dat je de bestaande zwakten als sterkten gaat gebruiken. Voor het ontwikkelen van beleid. Wij worden op dit 
moment bestookt door een risico investeringsmaatschappij. Omdat zij weten dat wij voor Vlaanderen rond 
huisvestingsproblematiek van ouderen de data, de gegevens hebben, we hebben eigenlijk de marktstudie. 
Wel, die gasten, je weet… Lernaut&Hauspie dat brengt niet veel meer op. De Fortis, belachelijk weinig 
schijnen de mensen te zeggen. Ja? In wat moet je nog investeren? Nu, de hot topic om in te investeren is 
ouderenhuisvesting. Iedereen zit daarop. En waar is het meest aan te verdienen? Dat zijn de seniorcity’s. Die 
zetten ongelooflijke complexen voor ouderen, kleine villa’s in een park, je bouwt daar een muur rond, 
slagbomen, bewakers aan elke kant, een hoofdterrein, een café, een seniorhotel voor als de kindjes komen, 
zodat ze in het hotel kunnen slapen bij de papa en de mama enz. Dat breng ongelooflijk veel geld op. Er is 
daar een markt voor. Alleen, wanneer dat we niet slim zijn, dan gaat al het investeringsgeld, al het materiaal 
gaat richting populatie die het perfect kan betalen. Alleen zeg ik, als je rond huisvesting, als je dat een 
belangrijk fenomeen vindt, als je dat een scharniercomponent vindt in… Het ontlasten van jongeren 
bijvoorbeeld, het heroriënteren van de huisvestingssituatie, het verlagen van de koopprijzen enz. Als je dat 
een scharniercomponent vindt dan zul je moeten maken als overheid, dat je daar regelgevend optreedt. En ik 
heb met een aantal risico investeringen, anders krijgen ze van mij geen cijfers, een akkoord dat zij ook 
investeren in sociale huisvesting rond ouderen.  
 
 
Seniorcity’s creëert dat weer niet ouderen die langs de kant van de stad of weet ik veel waar worden 
geplaatst, allemaal samen… 
 
Goh, liefst in de duinen hé. Ja, liefst in de duinen. Of in een bos hé. In een park. 
 
 
Maar dan is er toch geen interactie tussen jong en oud en blijven bijvoorbeeld de vooroordelen die 
jongeren over ouderen hebben bestaan?  
 
Ja, maar dat is maar een heel klein segment van de samenleving. Dus dat is een heel klein segment van de 
samenleving die… Ja, je kan niet zeggen dat ze gemarginaliseerd worden, dat in getto’s gaan, dat er geen 
interactie is tussen ouderen en jongeren want dat is maar een klein segmentje van de samenleving. Maar het 
is wel een belangrijk segment. In die zin dat dat ongelooflijk veel geld kan opbrengen. En als je een solidaire 
samenleving wil realiseren, ook binnen de vergrijzing en andere componenten, dan moet je maken dat zij die 
veel geld hebben ook een stuk return on Investment realiseren voor zij die geen geld hebben. Anders ga je 
het nooit kunnen betalen hé. Zo een populatie. Met dat soort van inkomen zul je het nooit gerealiseerd krijgen. 
En die solidariteit, zie je meestal ook niet bij de meest begoeden hé. Seniorcity’s dat is voor een heel smal 
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segmentje van de samenleving, dat is voor mij mensen die voor hun locatie, laat ons zeggen voor een 700, 
800.000 euro veel hebben.  
 
 
Maar, als je het dan direct doordrijft dan ga je misschien de ouderen die het eigenlijk al goed hebben 
in zo een seniorcity steken. En dan de ouderen die al heel hun leven keihard hebben moeten werken 
en die afhankelijk zijn van openbaar vervoer en die juist misschien voor meer last zorgen, die ga je 
dan meer in interactie laten komen met jongeren waardoor die vooroordelen net nog versterkt worden.   
 
Ik denk niet dat die vooroordelen daardoor versterkt worden. Dat de meeste senioren die… Dat soort van 
segmenten mankeert geld hé. Mankeert gewoon inkomen. Dus dat is een inkomen waarbij dus dat we 
weten… Allez mankeren niet, we weten dat 8% onder de armoedegrens zit. We weten dat er 40%, wanneer 
dat er zich gezondheidsproblemen zullen voordoen of mobiliteitsproblemen, in de armoede zal terecht komen.  
Dus dat wilt zeggen, die mensen weten perfect dat dat hun perspectief is op termijn. Op termijn hé. Niet 
vandaag, op termijn. Maar dat soort van populatie dat in de seniorcity’s zit, dat is, hoeveel procent van de 
populatie zou dat zijn? Eén, twee procent van de ouderenpopulatie maximaal die daarvoor in aanmerking 
komt. Maar ik denk niet dat die solidariteit en de contacten tussen jongeren en ouderen daar zullen onder 
lijden. Ik zou graag hebben dat ze die seniorcity’s maken. Dan gaan degenen die geld hebben voor zichzelf 
zorgen. Verstaat ge? En dan moet de overheid daar niet voor zorgen. Maar ik zou graag hebben dat jongeren 
en ouderen en dat verschillende segmenten van de samenleving een keer rond de tafel gaan zitten en een 
keer gaan beginnen nadenken waar dat ze, op welke constructieve en op welke creatieve manier dat ze dat 
verhaal kunnen vormgeven. Het gaat niet gaan met elk in zijn eigen kotje te zitten hé.  
 
 
Even de sociaal economische positie meer specifiek, van jongeren? 
 
Ja, ik heb dat al een beetje geduid hé. Dus de jongeren van vandaag die hebben niet de mogelijkheden van 
de generatie van de jaren ’60 hé. Dus die populatie die nu, laat ons zeggen 70, 75, 80 jaar is, dat is de 
populatie die die economische mogelijkheden in de jaren ’60 verdisconteerd heeft hé. Die zijn nu 
gepensioneerd. Maar zij die díe conjunctuur hebben meegemaakt, dat is de groep die nu aan het komen is hé. 
Die nu aan het pensioneren is. Dat soort van mogelijkheden gaan de jongeren waarschijnlijk niet krijgen. 
Natuurlijk is de wereld geen glazen bol maar economisch wordt er niet verwacht dus dat er nog zo een sterke 
boost gaat zijn als in de jaren ’60. Dus dat is niets. Dus economisch gaan ze het wat minder moeten doen 
terwijl aan de andere kant, we noemen dat eigenlijk een beetje ‘the non frustration generation’, het is de 
generatie die eigenlijk kind geweest is van de generatie die over redelijk wat middelen heeft beschikt. Met 
andere woorden, en ik zie dat heel sterk bij mijn kinderen bijvoorbeeld. De gsm… Alle soorten mogelijkheden. 
Toen dat mijn kinderen vertrokken heb ik camionette mapjes weg gedaan. In zo een kleurtje, in zo een 
kleurtje. Ik hoor van vrienden en van kennissen dus dat dat bij hen ook… Dus het is een generatie, die 
opgegroeid is in een zekere luxe en een zekere weelde, verstaat ge? En die dat, op het moment dat ze zelf 
moeten voor carrière, en met eigenstandig staan uiteindelijk geconfronteerd worden, met een bijzondere 
frustratie. Dat is gepasseerd, niet langs de GB met het karretje of met de bankkaart van vader of moeder. 
Maar je vult dat karretje zelf. En je betaalt het ook zelf. En dat is voor velen een nogal grote schok. Ik denk dat 
dat ook een generatie is die ook wat minder solidariteit heeft, vandaag. Niet de heel jongere generatie maar 
de generatie, laat ons zeggen van de dertigers vandaag, is niet de meest solidaire generatie. Terwijl dat ik dat 
bij jongeren vandaag weer heel sterk zie toenemen.  
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Waaraan merkt u dat die solidariteit stijgt?   
 
Ja, omdat ze veel sterker op zichzelf… Je ziet dat ook onder andere aan het tijdsgewricht hé. Als je de 
politieke situatie vandaag ziet, als je het stemgedrag vandaag ziet van mensen, er is een heel sterke oriëntatie 
naar rechts hé. Het is geen oriëntatie naar links. Terwijl dat ik heel sterk zie bij jongeren dus dat het 
engagement veel sterker is vandaag.  
 
Terug toeneemt. 
 
20, 25 jarigen, dan zie je dat dat serieus aan het toenemen is.  
 
 
En hoe zou u dat kunnen zien? 
 
Ik werk veel met jongeren hé. Ik ben ook naast het feit dat ik hier werk ben ik ook algemeen voorzitter van een 
socio-culturele organisatie en ik zie dat de generatie die nu aan het uitsterven is, de 60, 70 jarigen die de 
voorzitters en de bestuursleden zijn van de socio-culturele organisaties, als we nieuwe organisaties oprichten, 
we zien, en we richten ons vooral op jongeren en we zien dat het vooral jongeren zijn. Die zich weer heel 
sterk engageren in dat verhaal. ’t Zijn niet de dertigers hé. ’t Zijn de twintig, vijfentwintig jarigen, die zich 
opnieuw heel sterk engageren.  
 
Maar van waar komt dat engagement, waarom nemen ze dat ineens wel terug op?  
 
Ik denk dat dat een soort reactie is op de samenleving die aan het evolueren is denk ik. We geloven nogal in 
de kracht van generaties hé. Ze construeren ook hé.  
 
 
Maar, de evoluties, welke factoren dat daar hebben op ingespeeld, dat dertigers minder solidair 
zouden zijn.  
 
Ik denk dat dat vooral voor een groot stuk te maken heeft met het feit dat het een non frustration generation is. 
Die eigenlijk de boost meegemaakt heeft. Die eigenlijk, iets minder financiële frustraties heeft moeten kennen. 
Niet voor iedereen hé, maar als we heel de gemiddelde evolutie zien van die populatie, dat ziet ge dat, ja 
goed, dus dat dat soort van laat ons zeggen confrontaties, iets minder is geweest hé.  
En ik zie dat de jonge generatie, da ’s eigenaardig maar ik zie dat ook aan de studenten, ik daag ze altijd uit. 
Ik probeer ze altijd uit te dagen. Ik zie daar toch wel andere standpunten tegenwoordig. Arrangement ook.  
 
 
Dus die non frustration is dan… Kunt u dat nog eventjes ietsje duidelijker, de non frustration… over 
welke generatie hebben we het dan? 
 
Ja de dertigers van vandaag hé.  
 
 
Er wordt ook vaak gezegd dat… u zegt dus dat jongeren economisch gezien minder goed zullen af zijn 
later. Andere stemmen gaan zeggen dat nu jongeren al rijker zijn dan ouderen op het moment dat zij 
jong waren. En dat jongeren later eigenlijk rijker zullen zijn dan de ouderen nu. Dus dat dat 
economisch helemaal niet achteruit zal gaan.  
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Ja, in absolute cijfers waarschijnlijk. Maar je moet weten dat alles relatief is hé. Je weet, welvaart en welzijn. 
De grootste welzijn zie je in de ontwikkelingslanden. Maar waar heeft dat met te maken? Dat heeft te maken 
met verwachtingen.  
Ik herinner mij een verhaal van een blinkende doos. Dus in een bepaalde stam, ik weet niet waar het ergens 
was, vindt men een blinkende doos. Een blinkende doos waarbij dus in dat verhaal, heel dat dorp de manier 
waarop dat dorp samenhangt en in conflict komt, dat gaat eigenlijk over een blinkende doos. Niemand had 
een blinkende doos gezien vroeger. Maar men wou allemaal die blinkende doos.  
 
Met andere woorden welzijn en welvaart heeft te maken met hetgeen dat je verwacht en hetgeen dat je hebt. 
En de mate dus waarin dat je aflijnt van hetgeen dat je zelf hebt ten opzichten van hetgeen dat je verwacht, 
hetgeen dat het gemiddelde heeft, hetgeen dat uw buur heeft, hetgeen dat den anderen heeft, dat is eigenlijk 
hetgeen dat bepaald in welke mate dus dat ge u goed voelt met hetgeen dat je hebt.  
Ideaal zou zijn dat je u daar geen fluit van aantrekt, maar dat is nu eenmaal niet zo. Dus men is inderdaad 
comfort gewoon. Maar de groei, die economische verzelfstandiging, die zult ge alleen maar kunnen realiseren 
door met twee te blijven werken hé. Wat vroeger niet het geval was. Vroeger moest men niet met twee werken 
hé om economische onafhankelijk te worden.  
 
 
Dat is zo een beetje als het verhaal van het cola flesje bij de Aboriginals.  
Ja. 
 
 
We hebben het al de hele tijd over dé jongeren, maar natuurlijk bij ouderen is er een grote diversiteit 
bij jongeren natuurlijk evengoed. Ziet u daar verschil in?  
 
Maar ik ben geen jongerenspecialist hé. Dus als je dat verschil ziet, ja je ziet daar natuurlijk verschil zoals bij 
elke generatie hé. Dus ook daar zie je dat engagement van sommigen beperkt is hé. Dat er verschillende 
groepen zijn van jongeren. Maar ik denk dus dat er toch een aantal ja, problemen zijn ook in heel de populatie 
allochtonen bijvoorbeeld, ja. Die niet aan de bak geraken hé.  
Daar ga je toch op één of andere manier mee rekening moeten houden, versta je? Hoe dat je dat op één of 
andere manier kunt integreren in de samenleving. Op welke manier dat je dat kunt doen. Meisjes zijn daar 
beter af dan jongens hé. Ik denk dat dat vooral een grote risicogroep is.  
 
 
Daar speelt onderwijs dan een heel grote rol in?  
 
Ja, dat is niet alleen onderwijs hé. Bij het onderwijs zie je ook mensen met hetzelfde diploma er uit komen en 
ook niet aan de bak geraken hé. De arbeidsmarktsituatie is daar dominant in. Die gaan misschien verbeteren 
wanneer dat die druk op de arbeidsmarkt groter wordt. Maar je ziet dat vooral bij jongens, allochtone jongens, 
dus dat die interesse voor onderwijs niet zodanig groot is hé. Die meisjes wel hé. Bij de meisjes ziet ge dus 
dat een verschil tussen allochtone jongens en meisjes wat participatie aan het onderwijs betreft.  
Hier zien we praktisch uitsluitend allochtone meisjes hé in de opleiding. Geen jongens hé. Ik denk één van de 
problemen van vandaag en zeker op de arbeidsmarkt dat is dus dat je, ik vind dat allemaal schoon die 
verhalen die men aangeeft, dat is dus dat men de fout niet mag maken in het onderwijs om mensen klaar te 
stomen voor een bepaalde soort industrie. Waarvan dat we weten dat het een kort leven beschoren is.  
Dus je ziet heel de, bijvoorbeeld, het Bolognaverhaal is eigenlijk een bachelor master systeem waarbij dat 
men eigenlijk vervroegd al in de arbeidsmarkt kan treden. Dat zie je ook op het technisch onderwijs. Dat is dat 
bepaalde industrie bijvoorbeeld in technisch onderwijs, bepaalde machines leveren om mensen uiteindelijk 
kant en klaar te leveren aan de industrie. We weten, als je Paul de Grauwe hoort, dat is vooral dat de 
industrie, arbeidsmarktparticipatie aan de industrie heel sterk gaat dalen. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk 
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de clochards van morgen aan het maken bent. In het onderwijs moet je vooral opletten wat je aan het doen 
bent. Ik vind dat je mensen breed moet opleiden, ook in de technische en beroepsopleiding breder moet 
opleiden. Want als je heel specifiek focust naar wat we noemen de industriële economie, de agrarische 
economie is terug gedaald tot 4% hé. De Grauwe voorspelt dat de industriële tewerkstelling ook terug valt tot 
4% hé. Dus dan moet je geen tekeningetje maken hé. Dus dat wilt zeggen dat je moet maken dat je mensen 
via het onderwijs klaarstoomt en een zekere flexibiliteit mogelijk maakt in de tewerkstellingsmogelijkheden van 
mensen die vooral in de dienstensector zal gaan. En daar moet je mee opletten.  
En de teneur is in Vlaanderen, in Europa anders hé. De teneur is heel specifiek opleiden voor bepaalde 
segmenten. Ik vind dat een gevaarlijke zaak. Ik heb verschillende debatten rond onderwijs geleid, als 
moderator, ik vind dat een zeer gevaarlijke zaak hé. We weten dus dat jongeren, we moeten wat flexibel 
kunnen opgeleid worden en als je ons onderwijssysteem ziet is dat nu niet echt… 
 
 
Eigenlijk is het onderwijs niet afgestemd op de evoluties die binnen de sector van arbeid zal…  
 
Het is te veel afgestemd op die evolutie. De korte termijn evolutie, da ’s gevaarlijk!  
Je moet veronderstellen dat er evoluties zullen zijn die veel breder zijn dan die dat je op korte termijn ziet. Het 
is niet omdat er vier textielbedrijven zijn in uw buurt, dat die vier textielbedrijven daar binnen 20 jaar nog gaan 
staan. En als je mensen opleid die aan enkel één soort weefgetouw kunnen werken, dan weet je als dat 
weefgetouw vervangen wordt dan staan die morgen aan den dop hé. En wat moeten ze doen? Ze kunnen 
maar op dat weefgetouw werken. Maar ze dan wat breder in hun opleiding.  
 
 
We hebben ook het onderscheid tussen positie en status. Hoe zou u de status van jongeren, als u kijkt 
naar hun positie, omschrijven? 
 
Ten opzichte van ouderen? Of ten opzichte van de… 
 
 
In het algemeen eerst. 
 
De positie daar hebben we het al verschillende keren over gehad hé. De status van ouderen is veel slechter 
dan jongeren. In die zin, ouderen hebben een rolloze status hé. Dus geen rol toegemeten aan het feit oudere 
te zijn. Dat zijn negatieve rollen. Jongeren hebben een rol. Ja? Maar het is natuurlijk te zien in welk segment 
van die jongeren dat je werkt. Als je naar die jongvolwassenen, 18jarigen tot laat ons zeggen 20, 25 jaar gaat, 
dan ziet ge dus dat die rol niet zo uitgesproken sterk is. Dus dat wilt zeggen uw rol en uw status krijgt veel, je 
moet niet zeggen wie je bent, je moet zeggen wat je doet hé. Dus wat je doet geeft eigenlijk uw rol en uw 
status. Een beetje het verhaal dat je hoort van mensen die naar een job aan het zoeken zijn. Die moeten 
allemaal ervaring hebben hé. Uw status stijgt naarmate dat je groeit in uw arbeidsproces.  
In die zin zou je kunnen zeggen dus dat de status van jonge jongeren, jonge jongvolwassenen eigenlijk wat 
minder is als deze van oudere jongeren. Maar ik denk niet dat die op zich ongelooflijk negatief is. Qua status, 
positie is iets anders hé maar wat status betreft denk ik niet. Behalve die jonge jongeren hé.  
 
 
En dan zeker in vergelijking met ouderen is de status van jongeren opmerkelijk beter. 
 
Ja, omdat, zij krijgen een rolinvulling. Ja? Je weet dat de psychologie, tot ’95 ging de psychologie tot 60 hé, 
ontwikkeling. En dan was het gedaan hé. Dan was er geen psychologie meer. Dat bestond niet meer. Ja?  
Dus er zijn rollen, ontwikkelingstaken beschreven voor jongeren. Zeer duidelijk omlijnt, zeer duidelijk 
afgeschreven. Omschreven voor ouderen? Níet! De rolloosheid van dat verhaal is vandaag dat het niet zozeer 
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een vermindering is van positie. Maar vooral een vermindering is van status hé. Van de ene op de andere dag 
ben je niks meer. 
 
 
 
Over naar solidariteit. We hebben ook een aantal keer over mechanismen van solidariteit gehad, denkt 
u dat solidariteit tussen jong en oud de voornaamste lijn in solidariteit zal zijn? Of denkt u dat er 
andere vormen zijn die veel belangrijker zijn in onze samenleving?  
 
De belangrijkste solidariteit zal zijn tussen ouderen onderling. Tussen de ‘have’s’ en de ‘have not’s’. Tussen zij 
die kunnen en zij die niet kunnen. Tussen zij die de mogelijkheden hebben en zij die de mogelijkheden niet 
hebben. Dat zal de belangrijkste vorm van solidariteit zijn, omdat vooral zij die in solidariteit kunnen leven de 
mensen zullen zijn die minst benomen zijn door een arbeidsproces. Je kunt niet verwachten van jongeren dat 
ze al uitgeperst worden als een citroen omdat je een keer een paar druppeltjes gaat organiseren voor dat 
verhaal. Ik denk niet dat dat mogelijk is. Ik denk wel dat, vanuit ouderen naar jongeren een 
solidariteitsbeweging mogelijk is. Dat daar mogelijkheden moeten bestaan, de belangrijkste 
solidariteitsbeweging zal binnen die jong naar oud gepensioneerden zijn, dat zal binnen die ouderenpopulatie 
zijn. Dat zal de belangrijkste stroom zijn. En het zal de creativiteit van de jongerenpopulatie zijn die zal 
aanleiding geven, als er daar ook andere solidariteitsstromen zijn. Los van het financiële hé. Die solidariteit is 
er wel hé. Maar je mag dat niet zeggen. Je moet een keer met bankdirecteurs spreken. Allez, voor het 
moment dat ze nu nog willen spreken. Maar de solidariteit, de leningen, de geldstromen van grootouders naar 
kleinkinderen enz. Maar dat mag niet geweten zijn want dat moet, fiscaal wordt je daar op belast, verstaat ge? 
En officieel komt dat niet voor. Maar er is wel een heel stuk solidariteit in dat verhaal hé. Anders denk ik dat er 
niet veel huizen zullen gebouwd worden in Vlaanderen. Versta je? Maar ik denk dat de belangrijkste 
solidariteitsstroom zeker qua dienstverlening naar mekaar is, waar dat het ondersteunen van mekaar is, dat 
dat binnen de ouderenpopulatie zelf is. Nu, ouderenpopulatie, dat zijn verschillende generaties hé. Maar ik 
denk dus dat als jongeren rond die crunch off time rond die aaneenstelling van die tijd een stuk ontlasting 
willen. Dus dat ze dat debat zullen moeten voeren. Maar zijn zullen het zelf moeten initiëren hé.  
 
 
Dan hebt u het wel over ouderen naar jongeren toe eigenlijk. En van jongeren naar ouderen ? 
 
Ja, van ouderen naar jongeren, zij participeren aan de arbeidsmarkt, zij zorgen voor de draagkracht van de 
flexibiliteit van de sociale zekerheid. Van de uitbetalingen van de pensioenen.  
Dat is nu natuurlijk wel niet echt correct omdat pensioenen uitgestelde betalingen zijn, maar je kunt ze niet 
betalen wanneer dat er geen inkomsten zijn. Verstaat ge? Zij gaan instaan voor de afbouw van de 
staatsschuld, vergis u niet hé!  
 
 
Dus u vindt dat er van jongeren eigenlijk niet nog meer kan verwacht worden dan alleen maar 
participeren op de arbeidsmarkt.  
 
Je moet de lasten en de lusten verdelen. En je moet dat op een convenabele, op een maatschappelijk eerlijke 
manier doen. En je moet dat doen op een manier waarbij dus dat je iedereen naar zijn eigen capaciteiten inzet 
voor de mogelijkheden waar over dat die beschikt. Als er ouderen zijn die zeggen, ik wil tot mijn 80 jaar 
werken en bijdragen aan die sociale zekerheid, ik heb daar geen last mee. Verstaat ge? Dat daar afwijkingen 
van het één of van het ander mogelijk zijn. Vandaag is iemand die niet mag werken omwille van het feit dat 
die een soort arbeidsziekte heeft, die mag niets meer doen hé! Die mag niet, hoe noemt dat, een bar 
openhouden in een dienstencentrum hé. Of al dat soort van dingen waar dat die perfect zou kunnen doen, die 
mag dat niet meer. Je moet toch een klein beetje serieus blijven in het leven hé. Verstaat ge? Dus je moet 
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daar veel creatiever mee omgaan. En ik denk dus dat wat jongeren doen, je kunt van jongeren nu niet 
verwachten dat ze nog wat van hun tijd gaan investeren in een oudere generatie. Dat ze daar 
verantwoordelijkheid voor moeten opnemen. Elke verantwoordelijkheid moet bekeken worden. Je moet dat 
veel ruimer bekijken dan vandaag denk ik.  
 
En alle zaken rond zorg dat is dan eigenlijk ook meer binnen de oudere generatie, de jongere ouderen 
die voor de ouderen moeten instaan?  
 
Ja, maar veel kinderen zorgen ook voor de ouderen hé. Kleinkinderen ook hé. Zij hebben een belangrijke rol 
in dat verhaal maar het moet haalbaar zijn, draagbaar zijn. Ik hou mij bezig met een onderzoek rond 
ouderenmishandeling. Het zijn die mensen die voor alles moeten in staan en alles moeten doen, die geen 
andere mogelijkheden hebben om hulp in te huren. Om supplementaire hulp te betalen. Die geen hulp en 
ondersteuning van de familie krijgen enz. Die in de miserie geraken. Ouderenmishandeling neemt toe van 4% 
in de totale populatie 60 plussers naar 20% hé, bij zorgafhankelijkheid. 1 op 5 hé. Dus dat wilt zeggen van, 
hier is er hier één die in zijn leven als hij oud wordt, mishandeld zal worden hé. Tussen ons gezegd en 
gezwegen. Dus je moet weten welk soort samenleving dat je wilt hé. Mij niet gelaten. Ik zeg tegen mijn 
studenten, jullie zorgen voor de modellen en voor de oplossingen die moeten gerealiseerd zijn tegen dat ik 
oud wordt. Ja? Maar ik ga tot de populatie behoren die het kan betalen. Ik zal geen miserie hebben. Verstaat 
ge? Maar je zult voor de samenleving, er zijn een aantal uitdagingen voor de samenleving. Het komt er 
eigenlijk op neer, gaan we naar een samenleving waarbij dat geld elk voor hen een eigenbelang is, of een 
samenleving die verbonden is? Tussen generaties en binnen generaties. En da ’s de fundamentele discussie 
die we, of we dat nu willen of niet hé, we gaan ze moeten voeren.  
 
 
En denkt u dat jongeren bereid zijn om solidair te blijven? En blijven binnen dat arbeidssysteem 
draaien en toch nog zorg opnemen enz.? 
 
Ja, maar het is geen kwestie van willen hé. Het is kwestie van hoe dat de situatie zich in lokaliteit ontwikkeld. 
Maar ik denk dat de verantwoordelijke samenleving de samenleving is die naar alle generaties luistert hé.  
Maar de hamvraag, en ik vind dat onvoorstelbaar hé, dus dat je mensen er van moet overtuigen… De 
hamvraag is, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je mensen op hun 50, 55 jaar zegt; Je moet voor de 
samenleving niets meer doen. Terwijl dat er zo een grote uitdagingen zijn binnen de samenleving waarvan dat 
je zegt, jongens, moesten we daar nu een keer een paar mensen voor hebben die dat zouden kunnen doen. 
Jongeren worden voldoende geappelleerd hé.  
 
 
Eigenlijk, ouderen moeten meer hun rol opnemen, emancipatie… 
 
Wel, voor ouderen is dat ook belangrijk hé want zij worden gevaloriseerd in de dingen die zij kunnen doen, in 
de rol die zij zouden kunnen spelen voor de samenleving. Vandaag is er geen rol voorzien voor die 
samenleving. Ik weet, langer participeren aan de arbeidsmarkt is één van de mogelijkheden, maar dat is niet 
voor iedereen weg gelegd.  
 
 
Denkt u dat jongeren voorwaarden zullen koppelen om zich te blijven inzetten? 
 
Ze zouden dat niet kunnen. Het gaat over macht hé. Macht krijg je niet. Macht pak je.  
Ik doe nu ook gedurende 15 onderzoek over politieke participatie van ouderen. Je krijgt dat niet hé, macht. Je 
pakt dat. En wanneer pak je dat? Als je de sterkste bent. Da ’s ongelooflijk simpel in ’t leven. En er is een 
periode geweest waarbij dat je dus in de politiek jong en blabla, zo moest zijn. Ik denk dat men daarvan aan 
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het af stappen is. Ik zeg dit niet om te lachen hé maar je zult zien, één van de grote problemen, grote gevaren 
is die gerontocratie hé. Tobback, Jean-Luc Dehaene, Miet Smet, Wilfried Martens, die nog een keer gaan 
terugkomen hé. Een het was niet zo ver hé.  
 
 
We hebben ook een interview gehad met iemand anders en die zei toen, dat de politiek sterk verjongt. 
En ik heb toen eigenlijk uw argumenten aangegeven, van kijk naar al die oudere mensen die terug 
opgehaald worden.  
Maar hij zei, op kieslijsten. Leeftijdsgrenzen, dat is allemaal afgebakend en daar staat niemand oud 
meer op. Dus dat spreekt u eigenlijk enorm tegen.  
 
Ja ja, maar goed, er is een verschil tussen het afschaffen van de leeftijdsgrenzen waarbij dus dat dat eigenlijk 
nog niet veranderd is. De participatie van ouderen, de directe participatie van ouderen aan de politiek is nog 
niet verbetert. Die leeftijdsgrenzen zijn volledig afgeschaft. De laatste, ik dacht drie jaar geleden. Het laatste 
dat was de sp.a drie jaar geleden. Ja? Goed. Wilt dat zeggen dus dat er in heel die kliek een ommezwaai is 
vandaag? Nee. Defacto kun je als oudere, is het de enige mogelijkheid om iemand van de lijsten te duwen of 
uit een andere lijst te duwen. Dat is van te zeggen o.k. goed, ge zijt al te oud. Dat is een argument.  
Dus formeel zijn die leeftijdsgrenzen niet afgeschaft. Goed. Maar aan de andere kant ziet ge, en dat is dus 
een groot stuk van die politiek… En ik moet zeggen de generatie die nu bezig is, heeft de laatste tijd het 
ongelooflijk gemakkelijk gemaakt voor die oudere generatie hé. Om dan te zeggen, je bakt er niets van.  
Ja? Dus het risico dat die pipo’s terug komen is niet denkbeeldig hé. Vergis u niet. Vandaag, en die ken ik wel 
zeer goed, vandaag is er binnen de sp.a een ongelooflijke machtsstrijd bezig tussen de oudere generatie en 
de jonge generatie. En die verlamd heel de sp.a. Dat is de bende van Tobback en van Claes en van heel de 
santenboetiek! Vergist u niet hé!  
 
 
Maar u denkt dat de ouderen het zullen halen. 
 
Ik denk het niet. Ik zeg alleen maar, ik waarschuw voor de gerontocratie. Dat is dus dat mensen op een 
gegeven moment zo een netwerk uitbouwen, dat je ze er niet meer van krijgt. En als je nu niet slim zijt en een 
aantal deals maakt, dan zou je het wel een keer aan uw fles kunnen hebben.  
 
 
Uw mening ten overstaan van sociale verplichting en solidariteit. Wat denkt u daar van?  
 
Wat bedoel je met verplichting?  
 
Verplicht om voor uw ouders te zorgen en te betalen als zij naar een rusthuis moeten?  
 
We hebben daar een onderzoek over gedaan, over de verplichting van het betalen voor uw ouders, de 
solidariteit in het rusthuis enz. Dat is onderhoudsplicht. De titel van dat onderzoek was toen ‘sommige Belgen 
zijn gelijker dan anderen’. Als je er niet in slaagt om dat te omzeilen, dan betaalt ge dat. En als je geen geld 
hebt, om dat te omzeilen, dan betaalt ge dat. Da ’s een politieke uitspraak van mij hé. Maatregelen die enkel 
bedoelt zijn om de zwaksten te treffen, dan moet je ze niet pakken. Dat is geen vorm van solidariteit. Ja? Als 
ge in de jaren ’80 de ouderzorg uit de ziekteverzekering haalt, dat een solidair mechanisme is, ja? Dan moet 
je weten dat je de kosten van dat verhaal op het individu verhaalt. En dan weet je dat 40% van die ouderen 
dat nooit kan betalen. En politiek is keuzes maken hé. Er zijn veel ministers die niet graag met mij in debat 
gaan. Maar dat vind ik grof. Zoiets. Dat vind ik grof. En dan zeggen we gaan het verhalen op de zwaksten , 
dat vind ik een grof verhaal. Verstaat ge? Men heeft de ouderenzorg uit de ziekteverzekering gehaald in de 
jaren ’80 hé. Men heeft ze uit de ziekteverzekering gehaald door de reconversie van de ziekenhuisbedden 
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naar de RVT bedden en de ROB bedden, de rustoordbedden hé. En men heeft de volledige kost, behalve de 
medische kost, ten laste gelegd van de gebruiker. Dat is nu 1250 euro per maand. Dat wordt in een 
ziekenhuis nu wel betaald hé, door de ziekteverzekering. De rusthuizen niet. Als je gehandicapt bent dan 
wordt je volledig vergoed en kun je volledige zorg omkadering krijgen vanuit het verhaal van gehandicapten. 
Als je 60+ bent dan kun je dat vergeten, dan kan je dat allemaal zelf betalen. Ja? Dus politiek is keuzes 
maken. En subsidiariteit gebruiken als een beginsel om het af te duwen naar de zwaksten dat is een 
ongelooflijk moedige keuze. Dat zijn zo een mechanismen. Ik ben daar tegen. Ongelooflijk tegen. Ik ben een 
ongelooflijke voorstander van solidariteit, maar da ’s geen solidariteit. Da ‘s bedriegt den boer. Op grote 
schaal.  
 
 
Maar los van de onderhoudsplicht, mag er wel een zekere sociale verplichting zijn?  
 
Ja, maar dat is dan… Het verhaal van de jaren ’90 hé. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. 
Formidabel hé. Dus met andere woorden subsidiariteitsbeginsel, we gaan niet institutioneel, we gaan de 
thuishulp, we gaan de verantwoordelijkheid doorschuiven naar de mantelzorg. De mantelzorg moet meer 
verantwoordelijkheid opnemen. Het is de familiale solidariteit die ons, respect, respect hé, het is familiale 
solidariteit die ons gaat doen overleven! Ja? Je moet maar een keer analyses doen van wie dat er 
mantelzorger is, van wie dat er in de sandwichgeneratie zit en wie dat er al dat soort van zorg moet opnemen 
onder welk soort van omstandigheden. Wie duwt ge in zo een keuze? Zij die het niet kunnen betalen. Zij die er 
niet onderuit kunnen. Da ’s een formidabel systeem van solidariteit hé! Subsidiariteit dat is het afschuiven van 
eigen verantwoordelijkheid! En ik ben ongelooflijk voorstander van  dat mensen voor mekaar sommige dingen 
doen. Maar de zaken die wij soms van sommige mantelzorgers vragen, dat grenst aan het onbeschofte. Er 
zijn grenzen aan de solidariteit. En we kunnen geen solidariteit vragen aan mensen waardoor dat zij zichzelf 
kapot maken. Ja? En dat is het geval in veel van dat soort van zaken van solidariteit. Ik geef veel lezingen hé. 
Ik geef veel lezingen, ook voor mantelzorgers en ik zeg altijd; Ne goeie mantelzorger is iemand die goed voor 
zichzelf zorgt. Anders moet je ‘r met uw poten afblijven. Dan ben je ne slechte. Blijft eraf. Stopt dat spel.  
En dat is het drama van dit verhaal. Dat is dat veel mantelzorgers voor zichzelf niet meer mogen en kunnen 
zorgen. En daar zelf een slachtoffer van zijn. Dus, ik ben voorstander, maar dan zou ik ook maken dus dat die 
mensen daarin zeer goed begeleid zijn. Zeer goed ondersteunt zijn. En dat er daar ook mogelijke 
mechanismen zijn waarbij dat je zegt, stop nu met dat verhaal, want dat gaat er over. En in de jaren ’90 was 
dat een pure besparingsoperatie. Simple comme bonjour.  
 
 
Tot slot, het beleid. Heeft u nog beleidsaanbevelingen die u zou willen doen m.b.t. vergrijzing en 
ontgroening? 
 
Ja, ook heel simpel. Think global, act local.  
En stop uw arrogantie, van de hogere overheden om te denken dus dat ge het beleid op lokaal niveau kunt 
organiseren. Maak de kaders. Maak convenanten. Ga werken op projecten in lokale omstandigheden. Want 
de lokaliteit is veel belangrijker. Ik bedoel, in Brugge moet je het anders gaan aanpakken dan je het 
bijvoorbeeld in Gent moet doen hé. Omdat dat een heel andere historie, een heel andere ontwikkeling is 
geweest en er heel andere actoren bezig zijn en werkzaam zijn. Dus je moet op basis van projecten daar… 
 
 
En u heeft een aantal lokale maatregelen die u zou invoeren? 
 
Goh, hoeveel tijd hebt ge? (lacht) 
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Ik heb nog heel de dag. 
 
Ja, maar ik heb een afspraak straks. Ja, dat is via het versterken van lokale actoren, uiteindelijk, lokale 
actoren bij mekaar brengen om de problemen die zij ervaren en die zij als prioritair willen behandelt zien, 
samen aan te pakken hé, en zelf projecten op te zetten.  
Het empoweren, het meer betrekken van mensen bij het oplossen van problemen. Dat is niet alleen een zaak 
van de politiek hé. 
 
 
Ik heb tot slot nog drie stellingen. 
 
Stel dat de technologie nog verder zou toenemen, dan zouden mensen liever door een robot verzorgd 
worden.  
 
Goh, dat geloof ik niet. Da ’s waanzin. Da ’s een beetje zoals de post hé. De post creëert 23 100ste van een 
seconde om een brief af te geven. Terwijl we eigenlijk vergeten zijn dat alles wat sociale cohesie is, dat we dat 
met een precisiebombardement naar de sodemieter geschoten hebben. De pastoors zijn weg. De facteurs zijn 
weg. De kruidenierswinkeltjes zijn weg. Ik moest een uiteenzetting geven voor de thuishulp in West 
Vlaanderen en de voorzitter van de apothekersbond zat daar in de zaal. ‘k Zeg wat zit die pipo daar nu te 
doen? Een apotheker. Thuishulp. Kom! Ik heb achteraf begrepen waarom dat die mens daar zat. Die zegt 
tegen mij; weet je wat wij nog nodig hebben? Da ’s nen tap en  tafeltjes. En dan hebben we een 
ontmoetingsplaats. Dat is het geen dat de mensen missen.   Dus er moet rationalisatie, optimalisatie, en dan 
hebben we één ding vergeten. Dat is dat mensen ook sociaal contact moeten hebben. En dat dat soms veel 
belangrijker is dan technisch bijvoorbeeld wondverzorging doen in de verpleging bijvoorbeeld. Of een 
fluorescerend verbandje. Het is veel interessanter dan dat.  
 
 
Maar dus ook robots inzetten voor bijvoorbeeld eten rond te dragen, rolstoelen te duwen…  
 
Dat is wat anders. Je moet uw robotica gebruiken voor hetgeen dat je nodig hebt. Voor het verhogen van 
comfort, voor het assisteren van mensen, voor het versterken van mogelijkheden, geluidsisolatie bijvoorbeeld. 
Voor verwarming bijvoorbeeld. Voor douches die beter aangepast zijn. Voor het flexibel kunnen opzetten van 
stopcontacten, het is belangrijk om nog te kunnen stofzuigen bijvoorbeeld. Daarvoor is domotica van belang.  
Ik heb verleden maand een toespraak gegeven voor de technische universiteit van Eindhoven daarover. Je 
moet die dingen gebruiken waarvoor ze dienen. En niet de mensen voor de robotica hé.  
 
 
Het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor ouderen in de samenleving. En als ouderen niet 
meer voor zichzelf kunnen zorgen dan hebben ze pech. Dan moeten ze hun plan maar trekken.  
 
Ja, dat is een keuze.  
 
 
Dus als ik nu geen zin heb om voor mijn grootmoeder of voor mijn moeder te zorgen… 
 
Je moet daar niet voor zorgen. 
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Dan heeft mijn mama pech. 
 
Dan heeft uw mama pech. Maar ge moet er wel voor zorgen denk ik als overheid, dat is dat je fasciliteerd dat 
mensen dat kunnen doen.  
 
 
 
U verschuift de verantwoordelijkheid naar de overheid.  
 
Nee, de overheid verschuift verantwoordelijkheid naar mensen die verplicht worden om het te doen, enkel 
wanneer dat zij in omstandigheden zitten wanneer dat ze het niet kunnen inkopen.  
Ik zeg, je moet uw verplichting omgekeerd maken. En dat is dus dat mensen de keuze hebben om dat soort 
van dingen te doen. Ja? Dat het een keuze wordt. En dan ben je wat beter bezig denk ik dan vandaag.  
Ik verschuif de verantwoordelijkheid niet naar de overheid hé. Maar een overheid heeft de 
verantwoordelijkheid hé. Ze moeten niet telkens doen alsof hun neus bloedt. Dat wil daarvoor ook niet zeggen 
dat ze ongelooflijk ingewikkelde dingen moeten doen. Maar ze moeten wel de openheid en de creativiteit 
hebben om daar een aantal zaken rond te doen.  
Men maakt vandaag een nieuw woonzorg decreet. Men laat de kans liggen om daar essentiële dingen in te 
schrijven die geen geld kosten.  
 
 
Zoals? 
 
Zoals bijvoorbeeld coördinatie. Zorgcoördinatie op lokaal niveau.  
Zoals bijvoorbeeld preventie, sensibiliseringscampagnes, het ontwikkelen en stimuleren van 
vrijwilligersnetwerken. Zoals het stimuleren en voorzien van projectbudgetten voor innoverende projecten 
bijvoorbeeld. Ik kan er zo een paar 1000 opnoemen.  
 
 
En zorgcoördinatie, wat is dat juist? 
 
Coördinatie dat is dus dat je niet vertrekt… Wij zijn zeer goed in het organiseren van dingen. Ze hebben ooit 
eens aan mij gevraagd; ‘Wat vindt je van de Belgische gezondheidszorg?’. ‘k Zeg schitterend.  
Met het niveau van het bruto nationaal product zoals dat we vandaag werken. Elk omringend land mijdt ons. 
We moeten nog een klein detail kunnen realiseren, we moeten die patiënten er nog uit krijgen. En dan draait 
dat perfect. Dat is hetzelfde in de zorgverlening. We zien dat in elke stad of in elke gemeente, dat er een 
katholieke thuiszorg is, een socialistische, een liberale, een onafhankelijk en dan nog één van het OCMW. Die 
gasten die weten van mekaar niet, die beconcurreren mekaar niet en die doen allemaal hetzelfde. Dát is 
samenwerken. Ja? Dat ze stoppen met dat geleuter, verstaat ge? Dat ze samenwerken. Dus dat je uiteindelijk 
een aantal dingen gaat focussen op de juiste manier. Dus dat je concrete maatregelen neemt in dat verband.  
Je kunt dat perfect doen hé. Ik zou de financiering afhankelijk maken van samenwerking. Zo simpel is ‘t. Maar 
dat is natuurlijk wel, dan moet ge in uw eigen politieke zuil snijden als politicus hé. En dat is natuurlijk… 
zelfmoord.  
 
 
Als laatste. Leeftijd is een discriminerende factor naast gender etniciteit.  
 
Dat is juist hé. Ageism noemen ze dat. Dat is een term voor, die staat onder andere in een aantal, niet in 
Belgische, maar in internationale wetteksten. Ageism is een erkend variant op racistische componenten.  
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En in welke richting gaat die discriminatie dan? 
 
Uitsluiting hé. Op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld.  
 
 
 
Jongeren en ouderen of alleen ouderen?  
 
Ik ben een ouderenspecialist, ik ken vooral ouderen hé. Qua jongerendiscriminatie... Bijvoorbeeld het feit dus 
dat men ervaring moet hebben op de arbeidsmarkt. Maar ouderen, voor ouderen is dat vrij duidelijk hé.   
 
 
Klaar, bedankt! 
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4.11 Interview Politieke Wetenschappen Tim De Pauw 
 
 

 
 
 
 
 
Interviews Intergenerationele Solidariteit. 
Politieke Wetenschappen Tim De Pauw – 7 maart 2009 
 
 
Als u het begrip jongeren hoort, waar denkt u dan aan? Wat verstaat u onder het begrip jongeren? 
 
Er zijn verschillende definities mogelijk. Statistisch gezien nemen ze meestal van 0 tot 20 jaar, dus alles onder 
20 wordt beschouwd als jongere. In de politiek, als je naar een jongerenpartij gaat kan je jongerenvoorzitter 
worden tot 35. Maar ik maak liever een onderscheid tussen mensen die actief zijn, mensen die nog niet actief 
zijn en mensen die niet meer actief zijn. En voor mij zijn jongeren mensen die nog studeren, dus vanaf je 
begint te werken ben je voor mij geen jongere meer. Dan ben je arbeidsactief. 
 
 
En jonge gezinnen, die net kinderen krijgen en die de eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten, die 
horen voor u niet tot de groep jongeren? 
 
Het is sowieso een beetje arbitrair natuurlijk. Als je jongeren tegenover ouderen afzet dan kan je voor mij part 
gerust zeggen dat mensen tot 35 jaar jongeren zijn. Maar het is niet zo dat er echt een duidelijke afgelijnde 
definitie is van jongeren. Ik voel me ook nog jong en ik ben 28 jaar. Maar om nu te zeggen dat ik nog tot de 
categorie van de jongeren behoor. De leeftijd van 20 jaar als grens zou ik wel wat naar achter durven 
schuiven, zeker met de tendens van langere studies. Maar op daar nu echt een leeftijd op te plakken, je zou 
25 kunne zeggen bijvoorbeeld. 
 
 
In dit onderzoek denk ik dat het toch ook belangrijk is om de jonge gezinnen mee in rekening te 
brengen, de jongeren die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten en aan kinderen beginnen, 
omdat deze groep binnen heel de vergrijzing en ontgroening toch een belangrijke plaats innemen. 
 
Ja zeker, dat is zo. 
 
 
En de begrippen vergrijzing en ontgroening. Hoe zou u deze omschrijven? 
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Voor mij zijn het demografische evoluties waarbij er steeds minder kinderen op de wereld komen, de 
vruchtbaarheidscijfers zijn lager en lager. En voor mij is vergrijzing een combinatie van ontgroening en 
veroudering. En ontgroening is dan het feit dat in de totale bevolkingspiramide het aandeel van de jongeren 
kleiner wordt en veroudering is dan het aandeel van de 60 plussers dat stijgt. En vergrijzing is de combinatie 
van die twee trends. Ik vind verzilvering eigenlijk een mooier woord dan vergrijzing. Als je de 
bevolkingspiramide bekijkt dan zie je dat de basis is versmald doorheen de jaren door het feit dat er minder 
kinderen geboren worden. We halen al jaren de vervangingsdrempel niet meer. Maar ook het feit dat we 
langer en langer leven maakt dat er een veroudering optreedt. En die combinatie is voor mij vergrijzing. Want 
vergrijzing is voor mij een langlopende evolutie en stel dat we morgen allemaal langer leven maar er blijven 
ook substantieel voldoende kinderen gemaakt worden dan kan je alleen maar zeggen dat we langer leven en 
dan kan je niet van vergrijzing spreken. Dus de combinatie van ontgroening en veroudering is voor mij 
vergrijzing. 
 
 
En welke gevolgen zal die vergrijzing hebben op de samenleving, volgens u? 
 
Er zijn natuurlijk wel een aantal evoluties of gevolgen van. Een belangrijk gevolg is op de arbeidsmarkt. Vanaf 
2010 als de babyboomers allemaal uitstromen dan wordt het arbeidsmarktpotentieel veel kleiner, we zullen 
met minder misschien meer moeten doen en misschien harder moeten werken. Sowieso is er ook het krimpen 
van de bevolking, demografen spreken er ook wel eens over. Als we heel de tijd met een deficiënte 
vruchtbaarheid blijven werken, in principe gaat op termijn onze bevolking dan krimpen, dit is dus ook een 
gevolg. Ik kan het dan ook hebben over immigratie, maar dit is geen oplossing. En voor de rest zijn er ook 
naar het sociale zekerheidstelsel ook belangrijke gevolgen. Want dit stelsel is eigenlijk gebaseerd op een vrij 
constante demografische verhouding tussen ouderen en jongeren of tussen actieven en niet meer actieven. 
En die verhouding is natuurlijk ook wel wat zoek geraakt. Waardoor we in de problemen zullen komen met het 
feit van de vergrijzing.  
 
 
U zegt dat immigratie geen oplossing is. Kan u dit even verder verduidelijken? 
 
Op korte termijn is dit misschien een oplossing. Maar die mensen verouderen natuurlijk ook over de jaren 
heen. Dus voor mij is het totaal onmogelijk dat je vandaag zou zeggen om de ontgroening tegen te gaan 
zullen we allemaal jongeren importeren en op het moment dat ze oud zijn zullen we ze weer allemaal 
exporteren. Dus ik denk dat immigratie geen oplossing biedt om de bevolkingsstructuur gezond te houden. 
Voor bepaalde knelpuntberoepen kan het zijn dat we immigranten naar hier kunnen halen, daar ben ik 
helemaal niet tegen. Maar ik denk dat op langere termijn het geen oplossing is voor de verhouding die wat 
scheef zit.  
 
 
En al die gevolgen en evoluties van de vergrijzing, welke invloed zal dit hebben op de positie van 
jongeren? 
 
Ik denk dat we hier twee zaken in kunnen onderscheiden. Er is de maatschappelijke positie en de financieel-
economische positie. Ik vind dit twee duidelijk verschillende zaken. Maatschappelijk gezien, het respect dat 
jongeren vandaag krijgen is misschien wel groter dan in het verleden. In onze boek hebben we beschreven 
dat er vandaag een meer prefiguratieve cultuur is dan een postfiguratieve cultuur. Vroeger was de 
maatschappij sowieso heel sterk gericht op de ouderen, die waren grijs en wijs, levenswijsheid en zo verder. 
Als we dan een paar evoluties zien technologisch, ICT en dat soort zaken en het vermogen van jongeren om 
heel snel dingen op te pakken, dan blijkt dat eerder de ouderen zich wat richten naar de jongeren dan 
andersom. Dus maatschappelijk gezien denk ik dat de jongeren van vandaag in een relatief sterke positie 
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staan dan vroeger het geval was. Ook hoe dat jongeren met hun ouders veel meer in een overlegmodel leven 
dan vroeger het geval was. Dus maatschappelijk gezien, hoewel de jongeren met veel minder zijn, een relatief 
sterke positie innemen. Financieel-economisch daarentegen denk ik wel dat het een ander verhaal zal worden 
naar de toekomst toe. Als je gewoon puur de logica respecteert en je ziet dat je met minder mensen in ons 
huidig pensioensysteem de lasten zult moeten dragen voor een altijd maar groter wordende generatie niet 
meer actieven dan kan het niet anders dan dat daar ergens een prijs ligt die jongeren zullen moeten betalen. 
Dit is iets waar elke studie van de studiecommissie voor vergrijzing jaar na jaar tot de conclusie komt dat het 
een kost is die vooruit wordt geschoven en op een gegeven moment zal die toch worden afgewenteld. Want 
iemand zal het wel moeten betalen.  
 
 
Als u het nu heeft over die financieel-economische positie, dan heeft u het toch vooral over jongeren 
die al op de arbeidsmarkt zitten? 
 
Ja, dit klopt. Als we dan jongeren nemen die effectief nog niet aan het werk zijn dan denk ik wel dat het in 
tegenstelling tot wat we nu zien met de economische crisis maar doordat er minder arbeidspotentieel is dat 
die jongeren op termijn gemakkelijker terug aan een job zullen geraken. Het werk zal moeten gebeuren en 
vooral onder andere door jongeren. Dus er zal een iets of wat gemakkelijkere instroom kunnen zijn van 
jongeren op de arbeidsmarkt , maar ik denk dat wat jongeren dan verdienen meer onderhevig zal zijn aan 
sociale lasten, aan allerlei afhoudingen die sowieso moeten gebeuren om de solidariteit zogezegd vast te 
houden.  
 
 
En bij een toenemende vergrijzing, hoe zal dit de positie van jongeren beïnvloeden denkt u? 
 
Een trend is niet iets wat zich van jaar tot jaar voordoet, of dat rekening houdt met demografie. Sociologisch 
gezien is het een trend die al langer bezig is. De babyboomers zijn eigenlijk de eerste generatie ouderen die 
staan voor de volle actieve 60 plusser, met hun magazines en de tennissers en de golfers, om het met een 
boutade te zeggen. Meestal zijn die nog heel gezond en heel actief. Die focussen zich toch ook meer en meer 
nog op de jongeren. Bijvoorbeeld rimpelrock, dus het festivalgedrag dat vroeger toch vooral aan jongeren 
werd verbonden dat nu ook de ouderen proberen aan te houden. Maar de financiële positie is misschien 
vandaag nog wel optimaal. Je kan ook zeggen dat de babyboomers heel solidair zijn met hun kinderen, veel 
mensen die we kennen worden toch wat gesponsord door de ouders. Maar dit is niet geïnstitutionaliseerd. Ik 
denk dat we op één of andere manier meer en meer moeten verankeren dat de solidariteit tussen jongeren en 
ouderen niet slechts in deze richting wordt geïnstitutionaliseerd, door de pensioenen, dit geld wordt 
automatisch afgehouden. Veel mensen weten zelfs niet hoeveel er juist wordt afgehouden. Maar de 
intergenerationele solidariteit naar jongeren toe, ouders die de kleinkinderen bijhouden en dit soort zaken, dit 
is niet geïnstitutionaliseerd. Dit hangt sterk af van de relatie van de kinderen met de ouders, maar met de 
pensioenen betaal je evengoed voor de mensen die geen kinderen hebben. Dus vandaar dat ik denk dat de 
financiële economische positie van jongeren op termijn nog moeilijker zal worden.  
 
 
En denkt u dat jongeren ook op lange termijn meer macht in de samenleving zullen krijgen omdat ze 
economisch gezien toch een beetje de motor van heel de samenleving zullen worden? 
 
Dit is een goede vraag. Je hebt aan de ene kant de macht van de grote getallen, de ouderen, de 60 plussers  
vormen de dominante generatie in de samenleving. Maar ik denk wel dat de jongeren op het moment dat ze 
een stukje de drager zijn en de actieven zijn altijd al wel de drager geweest van heel het sociale 
zekerheidsysteem, dat ze zich op een gegeven moment wel vragen zullen moeten en kunnen stellen. En dit 
geeft hen wel een zekere positie. Er is niemand gebaat bij, de actieven en de jongeren ook niet, om heel het 
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systeem op te blazen, maar ze gaan zich wel vragen kunnen stellen en er zal toch rekening gehouden moeten 
worden met de belangen van de jongeren ook. 
 
Veel jongeren hebben er inderdaad baat bij dat het sociale zekerheidsysteem blijft bestaan, gezien 
elke jongere ooit oud wordt. En als ze nu het systeem opblazen, wat gaan ze dan doen als ze later oud 
zijn. 
 
Dit is ook een heel terechte opmerking. Je kan de vergelijking maken met de kettingbrief. Stel dat je de 
kettingbrief doorstuurt, dan bestaat de kans dat je iets zal krijgen. Maar je maakt toch een kosten – 
batenanalyse. Als die jongeren op een gegeven moment tot de conclusie komen dat uit het systeem stappen 
misschien wettelijk niet mogelijk is maar stel dat we het zouden doen dan zou het ons op termijn misschien 
wel beter uitkomen. Omdat we dan meer zelf kunnen voorzien, bijvoorbeeld in onze pensioenverzekering op 
termijn. Of we weigeren gewoon te betalen voor oudere mensen die voor ons intergenerationeel ook niet 
zoveel hebben gedaan. Effectief wijzen enquêtes en surveys uit dat jongeren nog altijd heel solidair zijn, maar 
ik denk toch dat als we niet op een goede manier een aantal maatregelen nemen dat de kans echt wel bestaat 
dat, generatieconflict vind ik wat hard klinken, maar dat er toch serieus wat spanningen gaan ontstaan tussen 
die generaties.  
 
 
Maar zijn dit dan niet vooral jongeren die het financieel goed hebben die het zich kunnen veroorloven. 
Want eigenlijk gaat het hier dan toch over privatisering van pensioenen en dergelijke.  
 
Ik denk dat als je vandaag de dag de analyse maakt van hoe pensioenstelsel ineen zit en je vraagt je alleen al 
af wat de eerste pijler van het pensioen nog waard is op zich en als je ziet dat heel wat jongeren nu al 
aanvullend aan hun pensioen aan het werken zijn via de derde pijler maar ook de tweede pijler via de sector 
als je al werkzaam bent, dan is dit op zich al een hele grote vorm van privaat voor je pensioen instaan. Die 
herverdeling is er sluipend gekomen, er is altijd maar meer belang aan gehecht, maar als het ene het andere 
gaat vervangen, dus de eerste pijler wordt op zich altijd maar minder en minder waard, als je dan de rekening 
gaat maken van wat heb ik in het systeem geïnvesteerd en wat haal ik er op dit moment uit dan zou je wel 
eens op een heel negatief verhaal kunnen uitkomen. En vandaag is er nog de ‘vail of ignorance’, de sluier van 
onwetendheid, maar op een gegeven moment, als het heel duidelijk wordt, dus als mensen aan hun 
spaarboekje gaan zien dat ze serieus wat moeten afdragen aan het systeem, en dat is vandaag al zo met 
belastingsdruk en zo verder, en als dit nog eens stijgt dan denk ik dat het op een gegeven moment de limiet 
wel zal kunnen bereikt zijn.  
 
 
En denkt u dan dat de jongeren echt niet meer gaan willen betalen? 
 
Ik hoop van niet en dit mag ook niet de bedoeling zijn. Ik denk dat er ook manieren zijn om een stukje die 
wederzijdse solidariteit te versterken. Dit is ook absoluut wat er in het besluit van ons boek staat. Je kan altijd 
uitgaan van een conflictmodel, van strijd en we gaan het hier allemaal opblazen, maar dit is een systeem dat 
tot hiertoe altijd redelijk goed gewerkt heeft en waar ik absoluut ook in geloof. Maar dan moeten ze wel 
maatregelen nemen om het systeem op zich te versterken.  
 
 
We hebben het nu heel de tijd over ‘dé jongere’, maar natuurlijk is er ook een grote diversiteit tussen 
de jongeren onderling, ziet u een verschil hiertussen?  
 
Hier zijn zeker verschillen, absoluut. Die intragenerationele verschillen zijn er zeker, zoals imago ongetwijfeld. 
En ik dat die intergenerationele verschillen dan niet zo sterk aan de orde komen. Ik bedoel door het feit dat je 
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u als groep niet met elkaar identificeert, jongeren zijn op dit moment niet zoiets als een groep, dit blijkt 
bijvoorbeeld uit het feit dat er nog geen sterke jongerenpartij bestaat. De verschillen zijn er zeker, tussen 
allochtonen en autochtonen, tussen rijken en armen, tussen jongeren die kunnen genieten van de steun van 
hun ouders en jongeren die dit niet kunnen, tussen nieuw samengestelde gezinnen en gezinnen die nog 
origineel zijn. Want de solidariteit tussen kinderen van gescheiden ouders en hun ouders is anders dan de 
solidariteit van kinderen die nog hun twee ouders samen hebben. Er is een heel grote heterogeniteit tussen de 
groep jongeren. Maar dit geldt ook voor de ouderen. En ik denk dat dit vandaag één van de redenen is 
waarom er niet zoiets bestaat als een partij of een beweging waar de jongeren zich echt mee identificeren, 
omdat er te grote verschillen zijn tussen de jongeren onderling.  
 
 
Denkt u dat die intragenerationele solidariteit belangrijker is dan de intergenerationele solidariteit en 
gemakkelijker of moeilijker te bereiken? 
 
Van nature uit, al is het maar omdat we allemaal opgevoed worden door onze ouders, door de eventuele 
onderhoudsplicht naar ouders toe als ze zorgbehoevend zijn, zit er is ons leven sowieso intergenerationele 
solidariteit ingebakken. Intragenerationele solidariteit, de solidariteit van jongeren onder elkaar, hier zijn zoveel 
parameters die het doorkruisen zoals verschillende klassen, rijk en arm, verschillende beroepen, verschillende 
ideologieën als dit nog bestaat, dat ik me afvraag of dit nog wel haalbaar is. Ik denk dat de nadruk toch wel 
sterker ligt op intergenerationele solidariteit, onder andere ook door ons sociale zekerheidsysteem. Dus de 
solidariteit tussen de mensen die actief zijn, die eigenlijk in de twee richtingen actief zijn, naar hun kinderen 
toe en naar hun ouders toe, iedereen passeert deze fase, en iedereen geeft solidariteit en kan genieten van 
solidariteit. Dit is het idee van het sociale zekerheidsysteem. Maar intragenerationele solidariteit is veel minder 
verankerd. Ik zie hier ook weinig incentives vanuit de overheid om dit te bevorderen. 
 
 
Een laatste vraag over de positie van jongeren. U zei dat ouderen zich meer gaan richten op jongeren, 
met rimpelrock als sterk voorbeeld , ze komen meer op facebook enzovoort. Denkt u dat dit een 
invloed heeft op de positie van jongeren, voelen jongeren zich bijvoorbeeld bedreigt in hun positie? 
 
Ik zie dit eerder positief. Als je het sociologisch bekijkt, en je kijkt naar de beginselen van de solidariteit, dan is 
nabijheid, het zich kunnen identificeren met elkaar, een heel belangrijke basis en voedingsbodem voor 
solidariteit. In scholen wordt wel eens gezegd ‘we gaan naar een bejaardenhuis en we gaan er met die 
mannen hun karreke rijden’  maar van nature uit zal je meer verbondenheid voelen met die fitte zestiger waar 
je samen mee tennist, dan met de mensen uit het bejaardenhuis. Dit werkt in twee richtingen. Enerzijds heb je 
het gevoel dat die hoogbejaarde mensen de solidariteit harder nodig hebben dan die fitte zestiger. Anderzijds 
heb je toch meer verwantschap met iemand die nog wat dezelfde interesses heeft, die met dezelfde zaken 
toch nog bezig is. Dit geeft een bepaalde voedingsbodem voor solidariteit. Iedereen weet dat het stadium van 
jong zijn een tijdelijk stadium is, maar ik denk toch niet dat iemand zich aangevallen voelt in zijn jong zijn door 
oudere mensen die zich meer op hun terrein gaan begeven. Je kan er misschien wel eens mee lachen, maar 
voor de rest is dit zeker niet storend. 
 
 
We maken in dit onderzoek een duidelijk onderscheid tussen positie en status van jongeren. Als je 
kijkt naar de status van jongeren, hoe ze erkend en gewaardeerd worden door de maatschappij, 
samenhangend met hun positie, hoe zie je dit? 
 
Het is moeilijk om te verankeren of je van de persoon voor wie je zorgt of je daar respect voor krijgt al dan 
niet. Dit is individueel bepaald, microsociologisch. Als je kijkt op macroniveau, en hier is het pensioensysteem 
een heel belangrijke uiting van solidariteit, dan vraag ik me af of die erkenning er wel voldoende is. Kan dit iets 
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bijdragen tot het in stand houden van het systeem? Zal ik op jaarbasis 8000 euro meer betalen aan uitgaven 
in de sociale zekerheid omdat iemand laat blijken dat hij blij is dat ik het doe? Ik vraag me af of dit wel sterk 
genoeg is als signaal.  
Nog andere dingen? Veel geïnterviewden hebben bijvoorbeeld aangegeven dat in de media alles draait 
om jong zijn, dat iedereen jong wil zijn, maar dat op zich jongeren toch vaak worden gezien als 
lastposten en hangjongeren, zitgeneratie en noem maar op. 
 
Dit is ook zo. En je hebt ook het ‘kippers’-idee; ‘kids in parents pockets eroding retirement savingsystems’ of 
zoiets. Het gaat over de jongeren die altijd maar langer studeren, altijd maar langer thuis blijven wonen tot 
grote ergernis van die fitte ouders die eigenlijk liever op reis zouden gaan of hun geld eigenlijk liever aan 
andere dingen zouden spenderen dan aan het onderhouden van hun zoon die maar geen lief vindt. Effectief 
denk ik dat dit wel speelt. Als studietijden verlengen en jongeren blijven langer thuis wonen, dit is een evolutie 
die toch wel duidelijk is, dat dit wel wat irritatie kan opwekken en weegt op de status van jongeren. Ik denk dat 
dit zeker het geval is. Maar positief gezien kan dit soms ook wel de band wat versterken.  
 
 
Het onderzoek kadert binnen het thema intergenerationele solidariteit, wat betekent dit juist voor u? 
 
Solidariteit is het bewust verlenen van hulp aan mensen die nood of behoefte er aan hebben, dit kan breed 
gaan. Pure solidariteit gaat gepaard met een zeker bewustzijn, hoewel dit bijvoorbeeld in het pensioenstelsel 
niet altijd gebeurt. Men is zich niet bewust van hoeveel ze afdragen. Intergenerationele solidariteit is een 
brede waaier van acties, handelingen en zo verder van een generatie naar andere generaties toe. Een 
complex verhaal van allemaal pijlen die door elkaar lopen. 
 
 
En kan deze solidariteit samengaan met een zekere vorm van eigenbelang? 
 
Absoluut. Dit is één van de vier vormen van solidariteit die we hebben gedefinieerd, de utilitaristische vorm. Er 
is een solidariteitsvorm die vooral gebaseerd is op medelijden, bijvoorbeeld de 80 plusser die sterk 
hulpbehoevend is. Een solidariteitsvorm die sterk gericht is op ruil. Ik geef je dit en ik krijg dan dit terug, een 
eerder economisch motief. En dan de solidariteit vanuit een  vriendengevoel, of een gelijkenis op één of ander 
vlak. En dan is er nog een soort van geïnstitutionaliseerde solidariteit, omdat je deel uitmaakt van een 
maatschappij. Heel vroeger was dat de horde, waar de solidariteit door de groep werd opgelegd, je moest 
participeren anders kon je niet overleven. De welvaartstaat is een moderne versie hiervan, maar allemaal veel 
anoniemer en minder bewust. En daarmee is dit ook een beetje een zwak solidariteitsverband. In een horde 
was iedereen gelijk en iedereen deed hetzelfde. Maar nu is er een veel grotere diversiteit en daarom is het 
moeilijker om je te identificeren met een grote groep.  
 
 
En hoe denkt u dat jongeren tegenover ouderen staan?  
 
We zitten vandaag op een ‘key-punt’. In een aantal debatten die ik gedaan heb in de tijd zaten er ook altijd 
een aantal mensen bij van okra, en die wezen er altijd op dat de ouderen op zich ook niet bestaan. Op dit 
moment klopt dit. Je hebt een generatie senioren die net op pensioen gaan, en dan de vooroorlogse generatie 
die een heel ander profiel hebben dan de nieuwe ouderen. Op termijn zullen die mensen van de vooroorlogse 
generatie er allemaal tussenuit gaan en dan worden we geconfronteerd met een ander soort ouderen dan we 
tot hiertoe gehad hebben. Heel veel mensen van mijn generatie die hun grootouders nog hebben uit een 
vooroorlogse generatie hebben grootouders die heel hulpbehoevend zijn en die het niet altijd breed hebben. Ik 
identificeer die mensen op geen enkele manier met de 60 plusser, zoals mijn vader, die het veel breder heeft, 
die actief is, die gezond is. Het beeld van de ouderen is dus in de jaren heel sterk veranderd. Het beeld van 
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de hulpbehoevende oudere die onze hulp nodig heeft evolueert naar het beeld van heel dynamische mensen, 
actief zijn, gezond en die onze hulp niet nodig hebben en dit is natuurlijk gevaarlijk. Zeker voor het 
pensioenstelsel waar die mensen toch nog wel wat worden uitbetaald en dan denk je als jongere dat ze het 
eigenlijk niet nodig hebben. Een nieuwe studie van CoViVe die zeggen dat ouderen een laag pensioen 
kennen, maar we zijn wel bij de welvarendste van Europa. En dit is ook iets wat jongeren wel zien natuurlijk. 
Een laag pensioen misschien wel, maar ze hebben ook nog een huis en wel wat vermogen.  
 
 
Denkt u dat de samenleving al mee is met dat beeld van de ‘geëmancipeerde’ oudere? Want uit een 
interview bleek dat veel ouderen wel een duidelijkere rol willen opnemen in de maatschappij, maar dat 
ze niet mogen. Ze worden nog altijd heel snel afgeschreven. 
 
Effectief, maar de macht van de grote getallen gaat hier wel verandering in brengen. Ik denk dat we nu in een 
overgangsperiode zitten, waar nog heel vaak bijvoorbeeld in bedrijven gezegd wordt van die mensen zijn oud 
en we gaan die niet meer nemen. Maar die generatie van de babyboomers gaat dit niet meer aanvaarden. Ze 
zijn met heel veel en dat zijn de mensen die op freelance basis als ze 65 zijn nog wel blijven werken, er zijn 
mensen die niet kunnen en willen blijven stil zitten. En ik ben er ook van overtuigd dat de ervaring van die 
ouderen heel belangrijk is. Maar ze gaan zeker niet langs de kant blijven zitten, dat gaan ze niet aanvaarden. 
Ze gaan met een hele shock het beeld veranderen, zoals ze met een hele shock ook al andere dingen hebben 
veranderd. Ze is opgegroeid met de pil, studentenrevolutie, het is een heel speciale generatie, een grote 
generatie. Een generatie die de maatschappij dus altijd sterk heeft beïnvloed en nog zal beïnvloeden.  
 
 
Hoe zien jongeren, volgens u, hun rol binnen de solidariteit?  
 
Op microniveau zal dit afhangen van wat ze zelf hebben mogen ontvangen van solidariteit van hun ouders of 
familie. Als ze als kind en nu nog als jongere zelf veel ontvangen hebben van hun ouders dan voelen ze zich 
verplicht om ook iets voor hun ouders terug te doen. Maar hier ligt wel een moeilijkheid bij nieuw 
samengestelde gezinnen. Meestal is de band met één  van de ouders veel minder sterk, en ook de band met 
de nieuwe partners van de ouders is verschillend. 
Op macroniveau is er een geïnstitutionaliseerde solidariteit van jongeren naar ouderen. Jongeren gaan niet 
het systeem opblazen, want ze beseffen dat het ook voor hen nog belangrijk zal zijn later. Maar als de kosten-
batenanalyse niet positief uitdraait zal deze solidariteit niet rekbaar blijven. Door de demografische evoluties 
zijn de ‘spelregels’ verandert. Er zijn nu veel meer ouderen dan vroeger, en een kleinere groep jongeren moet 
hier voor instaan, en dit is niet wat er vroeger afgesproken werd. Bovendien is het lang niet zeker dat de 
jongeren nu een zelfde mate van solidariteit zullen kennen later als de ouderen nu. Als de jongeren zich 
hiervan bewust worden en ervoor gaan nadenken ontstaat er misschien wel een ideologische beweging, 
intragenerationeel, dus die de verschillen tussen de jongeren overstijgt. Een beweging die in vraag gaat 
stellen of ze wel die zware lasten willen blijven dragen. Dit kan leiden tot activering.  
 
 
Zijn jongeren eigenlijk wel bezig met het thema?  
 
Ik denk het niet. Een mooi voorbeeld hiervan is dat ik op een politiek forum op facebook ooit eens een 
discussie over intergenerationele solidariteit gelanceerd heb, en niemand heeft er op gereageerd. Dus zelfs bij 
politiek bewuste jongeren leeft dit thema niet. Het blijft een ‘ver van mijn bed’-show. Daarom moeten volgens 
mij ook al de surveys die peilen naar de bereidheid tot solidariteit van jongeren en dergelijke in een ander licht 
bekeken worden. Vragen of ze nog bereid zijn tot zich solidair opstellen zal een heel ander resultaat geven 
dan vragen ‘Ben je bereid om het sociale zekerheidssysteem in stand te houden als je weet dat in 2050 8000 
euro meer per persoon zal moeten afgedragen worden?’.  
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Of als je bedenkt dat wij door de schuldenlast beleidsmatig sterk beperkt zullen worden, dan stel ik me toch 
ook vragen. In 2050 zal ¼ van het BBP moeten gespendeerd worden aan pensioenen en gezondheidszorg. 
Dan schiet er niet meer veel over om andere dingen te doen.  
Welke vormen van solidariteit kunnen er tussen jongeren en ouderen ontwikkeld worden? 
 
De solidariteit van jongeren naar ouderen is anoniem, geïnstitutionaliseerd. Jongeren weten zelfs niet hoeveel 
ze afbetalen voor de sociale zekerheid. De solidariteit van ouderen naar jongeren is een keuze. De solidariteit 
van ouderen naar jongeren gebeurt niet op macroniveau, maar hangt af van de familiale banden, zeker in de 
nieuw samengestelde gezinnen. 
Senioren krijgen nog teveel voordelen die ze eigenlijk niet meer nodig hebben of nog niet nodig hebben als 
actieve senior. De ouderen van nu zijn niet meer de ouderen die ze vroeger waren. Bijvoorbeeld de 65 
plussers kunnen nu gratis met het openbaar vervoer. Dit zou moeten opgetrokken worden tot 75+, want de 65 
plussers hebben deze maatregelen nog niet nodig. Door deze symbolische zaken gaat men ervoor zorgen dat 
het beeld van jongeren op ouderen vertroebeld worden. De solidariteit tussen de jonge ouderen en de oud 
ouderen moet meer gestimuleerd worden. Zo kan men komen tot een verdeling van de lasten. Vanuit 
intergenerationele solidariteitsstandpunt moet de schok van de vergrijzing door alle generaties opgevangen 
worden. Er kunnen nog andere maatregelen genomen worden. Jongeren hebben bijvoorbeeld het geld en 
ouderen hebben vrije tijd. Dus jongeren zitten op de arbeidsmarkt en betalen de pensioenen en ouderen 
zorgen voor de kleinkinderen. Een flexibele loopbaan kan ook een oplossing zijn. Zo krijg je meer toenadering 
tussen jongeren en ouderen. Ze komen elkaar meer tegen, er is meer contact, ze zien elkaar op straat, de 
tijdsbesteding van jongeren en ouderen loopt meer samen. Maar hiervoor is onder andere een verhoging van 
de pensioenleeftijd nodig.  
Dit is het ‘walhalla’: meer mensen activeren, meer mensen die kunnen bijdragen aan de sociale zekerheid. 
Dus moeten er ook meer ouderen op de arbeidsmarkt blijven. Maar bedrijven én de ouderen moeten dit willen. 
Men moet de mensen responsabiliseren. Er moet bijvoorbeeld ook een omslag in het anciënniteitsysteem 
komen om hiertoe te kunnen komen. Ouderen kosten nu teveel in vergelijking met hun productiviteit en zeker 
in vergelijking met jongeren. Dus geeft jongeren meer geld aan het begin van hun loopbaan en ouderen 
minder aan het einde. Er is altijd een omslagpunt dat je niet meer productiever wordt en dat de productiviteit 
misschien zelfs wel daalt. Dan moet je ook niet meer gaan verdienen. 
De pensioenen moeten ook aangepast worden. Het is beter om het pensioen te berekenen op het gemiddelde 
van de hele loopbaan. Nu wordt er nog teveel nadruk gelegd op die laatste paar jaren en dan  gaan de 
ouderen vanzelfsprekend niet bereid zijn om net dan minder te gaan verdienen.  
 
 
Denkt u dat ouderen tot dit alles bereid zullen zijn? 
 
Mijn vader zegt bijvoorbeeld dat hij ook heel zijn leven gewerkt heeft en pensioen heeft betaald. Maar de 
ouderen moeten beseffen dat ze met veel meer zijn dan vroeger. Deze groep moet dus zijn 
verantwoordelijkheid opnemen. Maar het is ook een politieke verantwoordelijkheid. Maar vanaf de 
‘babyboomers’ uit de politiek stappen, vindt dan maar eens een politicus die tegen deze groep, met zo een 
numeriek overwicht, durft in te gaan.  
 
 
Moet de solidariteit van de ouderen naar de jongeren ook meer geïnstitutionaliseerd worden? 
 
Dit is heel moeilijk realiseerbaar. Misschien moeten er meer overheidsuitgaven naar de actieven gaan in 
plaats van naar de ouderen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een huis. Maar dit is helemaal niet 
gemakkelijk.  
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We zitten ook met een pensioenleeftijd die eigenlijk te laag ligt. We leven nu tien tot vijftien jaar langer dan in 
de tijd deze pensioenleeftijd werd ingesteld. De pensioenleeftijd zou dus eigenlijk opgetrokken moeten 
worden. Of de pensioenen zouden kunnen verlagen. 
Maar hier komen we ook weer bij die intragenerationele solidariteit. Bij algemene maatregelen die getroffen 
worden voor een bepaalde leeftijdsgroep wordt er altijd voorbijgegaan aan de diversiteit van de leeftijdsgroep. 
Maar zou men bijvoorbeeld alleen de hoogste pensioenen kunnen verlagen. Vanuit intergenerationeel 
standpunt zou dit een heel goede zaak zijn. Maar voor de mensen die nu al met een heel laag pensioen 
moeten rondkomen zou dit een heel slechte zaak zijn. Dus moeten alleen de hoogste pensioenen verlaagd 
worden. De mensen met een hoog pensioen zullen hier wel niet tevreden over zijn, maar wat zullen de 
jongeren op lange termijn doen als ze een blijvende druk voelen van die grote groep ouderen? En men moet 
de ouderen toestaan bovenop hun pensioen nog bij te kunnen verdienen. Wel met de voorwaarde dat hier ook 
een sociale bijdrage van afgehouden wordt. 
 
 
Welke voorwaarden stellen jongeren aan de solidariteit? 
 
Ze verwachten dat ze van en zelfde solidariteit gebruik gaan kunnen maken als de ouderen nu. Ze 
verwachten steun in solidariteit naar hun kinderen toe. En ze willen niet substantieel meer moeten betalen dan 
de vorige generaties. 
 
 
Welke beleidsaanbevelingen zou u nog doen in verband met vergrijzing/ontgroening en 
intergenerationele solidariteit? 
 
Het belangrijkste is de begroting in het oog houden rekening houdend met wat ik daarnet heb gezegd. In het 
zilverfonds zou bijvoorbeeld niets inzitten. En als ¼ van het BBP in 2050 zal moeten gespendeerd worden aan 
pensioenen en gezondheidszorg, dan schiet er niet veel meer over voor andere beleidsdomeinen.  
 
 
Tot slot nog drie stellingen. Ten eerste ‘stel dat de technologie nog verder zou toenemen, dan zullen 
de mensen liever door een robot verzorgd worden.’ 
 
Nee, zeker niet. Het belang van menselijke warmte primeert. Zelfs niet voor logistieke steun, ik denk dat het 
juist op momenten als met de rolstoel ergens naar toe gebracht worden dat er tijd is voor een babbeltje. 
 
 
Het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving. Ouderen die niet 
meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen moeten hun plan dan maar trekken. 
 
Ik hoop dat we in een samenleving leven waar plaats is voor intergenerationele solidariteit, we mogen het 
zover niet laten komen. Bijvoorbeeld de onderhoudsplicht. Dit kan destructief werken op gezinnen. Het kan 
een serieuze impact hebben op het eigen gezinsbudget. Je kan alleen maar hopen dat jongeren die vroeger 
goed verzorgd werden door hun ouders nu ook iets voor hen terug willen doen. Maar meer op macroniveau is 
er volgens mij minder solidariteit. Bijvoorbeeld jongeren nu staan minder snel op om ook oudere mensen te 
laten zitten in de bus of tram. Op macro is het een eigen keuze voor wie je solidair wilt zijn en dan ga je 
meestal kiezen voor mensen die je kent en waar je een band mee hebt. Bewust kiezen is de sterkste vorm 
van solidariteit.  
 
 
De laatste: leeftijd is een discriminerende factor, naast gender, etniciteit enzovoort. 
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Onmiskenbaar. Het is een nieuwe trend. Nu gaat het in de samenleving over of je nog mee kan of niet. 
Ouderen werden vroeger meer gewaardeerd. Maar als je nu niet meer meekan, dan val je buiten de 
maatschappij. Jongeren worden volgens mij minder gediscrimineerd. Op de arbeidsmarkt wordt nu nog wel 
vaak ervaring gevraagd maar bedrijven gaan dit in de toekomst niet kunnen volhouden omdat ze simpelweg 
veel minder keuze gaan hebben later. 
 
 
Ok. Bedankt!  
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4.12 Interview Christelijke Mutualiteit, Raf Mertens 
 

 
 

Interviews Intergenerationele Solidariteit 
 
Raf Mertens – 9 maart 2009. 
 

 

Ik zal gewoon beginnen en dan zien we. U bent hoofd van de studienst bij de christelijke mututaliteit? 
Dat Klopt?  

 

Ja dat klopt.  

 

Kunt u nu misschien kort zeggen hoe u deze taak invult wat het juist inhoudt en of u in dit verband al 
ervaring met vergrijzing en ontgroening hebt.  

 

Onze taak als studiedienst is eigenlijk om beleidsvoorbereidende studies te doen, dus omdat de mutualiteiten 

ook deelnemen aan het beleid in allerlei overlegorganen, ter hoogte van het  RIZIV, en andere structuren en 

dus in dat kader zijn we zeker bekommerd met het thema vergrijzing, omdat dat toch een impact heeft op de 

stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg met name wat onze insteek is in de sociale zekerheid. En in 

die zin hebben we daar eigenlijk al formeel studiewerk rond gedaan en bekeken welke eigenlijk het deel van 

de vergrijzing is of het deel van de stijging van de uitgaven dat rechtstreeks aan vergrijzing toe te schrijven is. 

En als je zegt over de jaren heb je een stijging van gemiddeld zes procent in bedragen dan, inflatie 

bijgerekend per jaar van de uitgaven dan kan je zeggen dat een zesde daarvan, iets minder zelfs, maar een 

percent of zelfs iets lager rechtstreeks toe te schrijven is aan de vergrijzing.  

 

En de andere procenten komen door...? 

 

Die komen door een veelheid van factoren, waarvan de belangrijkste zijn: stijging in de consumptie as such, 

dus de medicalisering in onze maatschappij, de stijging van de personeelskost, in tegenstelling tot andere 

sectoren kan je in een zorgsector zoals de gezondheidszorg weinig productiviteitswinsten boeken, omdat dat 

zeer arbeidsintensieve sector is, dus je kan mensen zelden door machines vervangen. En dan een andere 

zeer belangrijke factor is een factor prijs voor gelijkaardige problemen zal de diagnose of de behandeling door 

stijgende technologie duurder uitvallen dan bijvoorbeeld een decennium geleden. 

En u zegt dus maar een procent van de stijging in de gezondheidszorgkosten is te wijten aan vergrijzing 

rechtstreeks. Een procent van de zes procent, dat is een zesde. 
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En vindt u dat dan dat vergrijzing eigenlijk niet zo’n grote invloed heeft op de stijging van de uitgaven. 

 

Bwa, een zesde dat is... 

 

Wat is uw stelling daar rond, vindt u dan dat mensen de vergrijzing en gezondheidszorg niet moeten 
problematiseren bijvoorbeeld. Dat ze daar niet moeten een doemscenario in voortbrengen. 

 

De vergrijzing is in de eerste plaats goed nieuws. Voor mensen die al een beetje grijs zien zoals ik. Dat wilt 

zeggen dat we langer gaan leven en het blijkt ook uit de cijfers dat we gemiddeld langer gezond leven en dus 

wat dat betreft is dat goed nieuws en is dat zeker geen probleem, we moeten wel rekening houden dus dat dat 

meer kost in termen van pensioenen, in termen van gezondheidszorg zien we daar te wijten aan de vergrijzing 

ook een stijging, maar die is zeker niet de grootste  factor in die stijging, inderdaad dus. Neen dat moet niet 

geproblematiseerd worden, men moet daar gewoon objectief rekening mee houden en de nodige stappen 

zetten om daarop voorbereid te zijn.  

 
Zoals ik al eerder heb vermeld, onze focus ligt dus op jongeren binnen heel vergrijzings -en 
ontgroeningsverhaal. Bij het begrip jongeren waar denkt u dan spontaan zelf aan. 

 

Spontaan zelf. Ik heb vier jongeren die wel het huis uit zijn, maar die dus tussen de twintig en de dertig zijn, 

dus ik denk aan hen en ik denk terug natuurlijk aan de tijd toen ze nog wat jonger waren en ik zie hoe die 

mensen proberen hun weg te maken en dat dat toch wel iets minder evident is dan toen ik hun leeftijd had, 

toch wel dat . Wat betreft het verwerven van, of gewoon wonen en het verwerven van een eigen woning dat is 

toch minder simpel geworden. De tijd dat ik solliciteerde had ik keus tussen drie jobs en ik had dus veel 

mogelijkheden, dat is nu wel wat minder, zeker nu in tijden van crisis moeten ze toch wel soms een beetje hun 

hart vasthouden of dat ze hun job wel gaan kunnen behouden want ze hebben intussen geleend en dus, het is 

niet evident.  

 

Maar dus jongeren dat is voor u zeker ook tot en met de dertig, niet alleen min achttienjarigen, 12 tot 
18?   

 

Hoe ouder ge wordt hoe meer jongeren dat er zijn. 

 

En de termen vergrijzing en ontgroening wat beteken die zo voor u? 

 

Vergrijzing is, er zijn meer ouderen in de maatschappij. Ontgroening is er zijn minder jongeren in de 

maatschappij en dat zijn twee fenomenen die we eigenlijk gecumuleerd observeren in onze westerse 

maatschappij. 

 

Maar het zijn dus wel twee uitzonderlijke begrippen voor u. U stelt ze niet gelijk aan elkaar? 

 

Neen, ze zijn niet gelijk aan elkaar. De ontgroening heeft te maken met een dalend geboortecijfer. Wat nu wel 

gestabiliseerd lijkt en misschien zelf een lichte trend tot toename kent. De vergrijzing heeft te maken met de 

betere levensverwachting. Dat zit aan de andere kant van het leven.  
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Als u algemeen naar de samenleving kijkt welke evoluties of verschuivingen ziet u dan door die 
toenemende vergrijzing en ontgroening? 

 

Dat wil zeggen dat het percentage actieven in de bevolking daalt en dus dat de financiering van de sociale 

zekerheid zoals wij ze kennen, die gebaseerd is op bijdragen hoofdzakelijk, dus door minder mensen moet 

gedragen worden, maar hetzelfde zou gelden als je het financiert door belastingen, want minder actieven 

betekent ook minder belastingen. Dus sowieso is dat een factor die de sociale zekerheid onder druk zet qua 

financiering enerzijds, anderzijds zeker die vergrijzing, dat hebben we al gezien, is een factor van meer 

uitgave. Dus je krijgt minder inkomsten, meer uitgaven, dat is iets waar onze maatschappij rekening moet 

houden en dat leggen in het hele prioriteiten van het pakket van de overheidsuitgaven. 

 

En ook op het vlak van zorg, gezondheidszorg, welke evoluties heeft u daar gezien door die 
toenemende vergrijzing? 

 

Wel we zien een zekere toename in het gebruik van ouderenzorg en al wat met afhankelijkheid te maken 

heeft en die toename je kan dat mathematisch berekenen die zal nog verder plaatsvinden in de komende 

decennia. We gaan dus naar een strek toegenomen zorgvraag in de komende decennia met niet alleen nood 

aan infrastructuur en nieuwe woon-zorgvormen, maar ook nood aan verzorgenden en dat is zeker niet minder 

problematisch, want nu al zitten we met een relatieve schaarste van verpleegkundigen, verzorgenden in de 

zorgsector in de welzijnssector.  

 
Denkt u dat bijvoorbeeld de jong-ouden, de zestig plussers, daar ook een taak in kunnen opnemen?  
Zijn de zorgenden dan niet echt op arbeidsmarkt, maar op vrijwilligerswerk zien voort doen? 

 

Wel, vanuit CM zijn wij zeker zeer sterk begaan met de rol van vrijwilligers,  van mantelzorgers zoals men dat 

noemt, wat niet hetzelfde is en bijvoorbeeld CM-ziekenzorg heeft meer dan 10.000, ik geloof dat er 15.000 

vrijwilligers zijn die dus allerlei taken op zich nemen om ze te bezoeken, maar dat gaat vaak ook verder dan 

gewoon bezoeken. Dat is een stukje voor die mensen iets doen, een boodschap doen en zelf wat zorgtaken. 

Anderzijds is er natuurlijk ook de mantelzorg van waarbij voornamelijk familieleden, kinderen in het meeste 

geval voor hun ouders zorgen wanneer ze afhankelijk worden voor kleine of belangrijke aspecten van het 

dagelijkse leven en dat kunnen ook buren zijn, dat kunnen ook vrienden zijn en dat is zeker een element in het 

zorgaanbod dat je niet kan wegcijferen en niet mag wegcijferen, omdat anders het hele systeem helemaal niet 

meer mogelijk is. 

 

Met dit onderzoek willen we een zicht krijgen op de positie van jongeren binnen de samenleving. Met 
positie bedoelen we eigenlijk de rol of functie die jongeren opnemen binnen de maatschappij en 
daaraan gekoppeld een hele verzameling van taken, rechten, plichten en verantwoordelijkheden die 
jongeren hebben. Het is ook, hun positie van jongeren bepaalt ook de verhouding tot anderen, dus 
bijvoorbeeld tot ouderen. Hoe ziet u zelf de positie van jongeren binnen een vergrijzende en 
ontgroende samenleving. 

 

We zijn zeker qua samenleving sterk geëvolueerd de voorbije generaties. Daar waar in het begin van de eeuw 

het nog logisch was dat generaties bleven samenwonen, dat grootouders met hun kinderen en kleinkinderen 

onder hetzelfde dak bleven, toch in een substantieel percentage van de gevallen, is dat gaandeweg minder en 

minder geworden. er is een toenemende individualisering in onze maatschappij, wat niet noodzakelijk iets 
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negatiefs is. Mensen hebben meer autonomie gekregen en meer vrijheid daardoor, maar dat wil ook zeggen 

dat die band, die automatische band tussen de generaties minder evident geworden is. Jongeren verlaten het 

huis en willen alleen wonen. Er is een ander element, dus dat toenemende mate opgetreden is in de twintigste 

eeuw dat is dat men naar twee-verdieners gezinnen gaat, dus waarbij het weekschema van beide partners in 

een huwelijk en later van beide ouders in een gezin behoorlijk vol zit en waarbij er dus minder tijd, fysiek 

gewoon minder tijd over is om zorgtaken nog op te nemen voor zorgbehoevende ouders bijvoorbeeld. En dat 

is een gegeven wat ik bij mijn eigen kinderen zie. Die zijn allemaal druk druk en zeker als ze zelf kinderen 

hebben is daar eigenlijk niet veel ruimte meer om nog veel zorgtaken op te nemen, als ze nog zelf wat 

ontspanning willen hebben naast hun dagtaak en naast hun huishoudelijke taak bezig zijn met hun eigen 

kinderen. 

 

En specifiek de sociaal-economische positie van jongeren, hoe ziet u deze? Economisch, op de 
arbeidsmarkt, financieel. 
 

De sociaal-economische positie van jongeren is veranderd in die zin dus dat men veel, bijna veralgemeend 

zelf twee verdien -gezinnen heeft wat dus andere kosten meebrengt dan weer voor kinderopvang. Men 

spendeert waarschijnlijk ook meer aan taken of aan diensten die men bijvoorbeeld als thuisblijvende moeder 

was dat in het verleden toch toen zelf deed. Ik denk aan poetsen, ik denk aan het bereiden van maaltijden. 

Dat gaat gepaard met een grotere consumptie lijkt me. En ik vraag me af of voor eenzelfde aanvaardbaar 

maatschappelijk comfort niveau, want men vergelijkt zich met anderen, wat nu veel hoger is dan vroeger, men 

toch niet harder moet werken en dat eigenlijk de facto om zich te handhaven in een maatschappij en niet af te 

steken als zijnde toch iemand die het niet breed heeft dat dat niet een zwaardere druk legt op de mensen 

vandaag dan zeg twee generaties geleden. Weliswaar werd er toen langer gewerkt per week, duidelijk, maar 

vaak was dat maar door een van beide ouders in een gezin, de man in casu.  

 

Heeft dat een invloed op de zorg dat ook de vrouw meer gaan werken is? 

 

De vrouw die buiten huis werkt heeft toch een zeer druk weekagenda, want het is niet zo dat ze alle 

huishoudelijke taken kan afstoten daardoor, integendeel. Mannen nemen meer huishoudelijke taken dan 

vroeger, maar toch niet in die mate om dat evenwicht volledig gelijk te of dat volledig in evenwicht te brengen 

lijkt me voor hetgeen ik daar al over gelezen heb. Maar dat wil dus zeggen dat er minder tijd over blijft voor 

andere zorgtaken buiten huis. Dat lijkt nogal evident voor mij. 

 

Denkt u dat de druk op jongeren is toegenomen na, u zegt dat ze moeten voldoen aan een zekere 
standaard, wat dat iedereen verwacht, tweeverdieners, druk van sociale zekerheid? 
 

We leven in een maatschappij van commercialisering en van enorme reclame druk. We worden bestookt 

langs alle kanten door reclame met een onderliggende boodschap van je moet deze dingen hebben om een 

gelukkig persoon te zijn. We weten wel dat geluk voor een stuk te maken heeft met rijkdom en met zekerheid 

financieel, vooral financiële zekerheid is een objectieve geluksfactor, daarnaast zijn er anderen zoals 

gezondheid, sociale contacten, zingeving, maar dus die commerciële druk en die druk om zeker mee te zijn 

wat betreft het soort televisie wat je thuis hebt, het soort vakantie wat je neemt is iets wat hun dwingt om echt 

hard te werken om dat allemaal te kunnen betalen. Het is misschien wat karikaturaal wat ik zeg, maar het is 

zeker een toename ten opzichte van wat er een of twee generaties geleden was. Toen was druk, kwam die 

eerder waarschijnlijk vanuit een conformiteitsdruk op andere vlakken, meer moreel en hoe je je gedraagt 
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volgens de normen van het dorp of de wijk waar je woont en van je familie en nu is het meer extern als druk. 

Men gaat je vergelijken met wat er op televisie te zien is in de commercials.  

 

En als de vergrijzing en de ontgroening blijft toenemen, welke invloed zal dat hebben op de positie 
van jongeren? 
 

Wel daar zal zeker geen verlichting komen van de sociale zekerheidsbijdrage in de lonen in die zin is dat iets 

wat toch mee een factor is op onze concurrentiepositie ten opzichte van lagere loonlanden, waar men nog niet 

zulk een sterk uitgebouwde sociale zekerheid heeft. En dus de jongeren gaan hoe langer hoe meer met dat 

aspect van de mondialisering te maken krijgen en dus gaat er een druk zijn op onze tewerkstelling en gaat 

hun in die zin ook blootstellen aan het gevaar van werkloosheid, dat zal waarschijnlijk niet afnemen, zeker niet 

in tijden van economische crisis. We zullen er niet op een paar jaar uit krabbellen zeggen de experten ons. 

 

Ziet u dan eigenlijk een negatieve evolutie voor jongeren de komende jaren? 

 

Dat is een aspect wat in hun leven wat minder evident zal worden wellicht. Er zijn veel positieve evoluties voor 

de jongeren nu ten opzichte van een twee generaties geleden in de zin dat er veel meer vrijheid is, veel meer 

ontplooiingskansen, zeker voor meisjes, voor vrouwen dat zijn de positieve kansen. De keerzijde van die 

medaille is dat ze in een wereld terechtkomen waarin iedereen met iedereen in concurrentie is nu. 

 

We hebben het nu over de jongeren, natuurlijk is er een grote diversiteit binnen die groep. Ge hebt 
allochtonen, autochtonen, laaggeschoolden, hooggeschoolden, ja mannen, vrouwen. Ziet u daar 
verschillen tussen de positie in verband met vergrijzing, bijvoorbeeld ja tussen jongeren? 

 

Ik zie verschillen in positie, maar of het tussen verschillende groepen jongeren,...welke de rechtstreekse band 

met de vergrijzing is, is me niet zo duidelijk. Wat ik denk is dat jongeren die laaggeschoold zijn veel 

kwetsbaarder op de arbeidsmarkt staan vandaag. Zowel wat betreft het risico op werkloosheid als het risico 

gewoon op stabiliteit in jobs zelfs al kunnen ze snel een andere job vinden en hoeven ze niet in de 

werkloosheid te vervallen. Toch ziet men met de herstructureringen, wat momenteel meer de regel dan de 

uitzondering is dat die laaggeschoolden zeer vaak met honderden te gelijk en op korte termijn op straat gezet 

worden. Wat betreft de allochtonen is daar natuurlijk een immens probleem van scholing, omdat de school zelf 

vaak problematischer verloopt, omdat ze al van heel jonge leeftijd eigenlijk een achterstand blijken op te lopen 

in school en dus dat is zeker een uitdaging voor onze maatschappij denk ik om dat scholingsprobleem, zeker 

van allochtonen en kansarme jongeren aan te pakken 

 

Ziet u er dan een belangrijke rol in voor onderwijs, want in een ander interview werd gezegd van in 
tijde van ontgroening kunt ge het u niet permitteren om een hele groep jongeren niet te laten 
doorstromen in het onderwijs omdat we alle jongeren gaan nodig hebben. Dus op een goed 
scholingsniveau en dat daar onderwijs eigenlijk de belangrijkste rol in te spelen heeft. 
 

Ja in tijden van globalisering en delokalisering van vooral manuele arbeid naar lagere  loonlanden, is onze 

sterkste troef hier in het Westen de kennismaatschappij ondersteunen met goede scholen en goede 

opleidingen en dus is dat inderdaad een cruciale factor. Maar daarmee kan je niet natuurlijk het gemiddeld IQ 

van een bevolking opdrijven. Dus dat heeft ook bepaalde grenzen, maar dan nog kan je binnen de manuele 
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beroepen toch zoeken naar degenen die meerwaarde creëren, die op basis van een goede opleiding , op 

basis van een goede scholing. 

Of jongeren met een goed IQ die niet doorstromen, die op andere factoren botsen dan hun IQ. Wel 

opwaarderen eigenlijk.  

Ja jongeren die talent hebben en die niet doorstromen dat is natuurlijk maatschappelijk een enorm verlies en 

dat is net het probleem van kansarme groepen en allochtonen die niet noodzakelijk minder begaafd zijn, maar 

minder kansen hebben, ja de term zegt het, op basis van een veelheid van sociale factoren, familiale factoren, 

drempels die blijkbaar voor hen bestaan, culturele drempels, maatschappelijke drempels. 

 

We maken ook een duidelijk onderscheid tussen de positie van jongeren, dus de rol, de functie en de 
status die daaraan gekoppeld worden. Hoe zou u de status van jongeren nu in de samenleving 
omschrijven? 

 

De status van de jongeren heeft te maken met een cultureel verschil ten opzichte van vroeger, vroeger in de 

negentiende eeuw, in de tijd van de verlichting of zelf in de oudheid, waar de status van de ouderen hoog 

aangeschreven stond als de persoon die de wijsheid bezit en die dus het vermogen bezit om een voorbeeld te 

zijn, terwijl we nu in een maatschappij leven waar jong, rijk, mooi, succesvol zijn als hoge waarden staan 

aangeschreven. Dus de jongeren hebben een heel andere status gekregen, dat heeft ook te maken met het 

bestaan van een aantal beroepen waar blijkbaar de beste prestaties worden geleverd op jongere leeftijd, 

bijvoorbeeld topinformatici die presteren het best voor hun dertig en daarna vermindert het en dus men heeft 

daarmee gepaard gaand wel een hogere status bij de jongeren dan vroeger het geval was. Je ziet ook op hoe 

langer hoe jongere leeftijd mensen met dure leasing wagens rondrijden, dat zijn ook statussymbolen, die 

belangrijk geacht worden. Dat wordt natuurlijk aangemoedigd door fiscale maatregelen, maar dat is iets wat 

op het verlanglijstje staat van kandidaat werknemers bij een sollicitatie, zeer duidelijk. 

 

En bij een toenemende vergrijzing zullen jongeren numeriek eigenlijk in de minderheid zijn, heeft dat 
een invloed op de status die ze zullen hebben. 
 

De status als een numerieke minderheid, kan ik mij niet direct iets bij voorstellen eigenlijk, wat de invloed 

daarvan zou kunnen zijn heb ik geen idee. Er zijn al twee modellen, het ene is dat jongeren doordat ze 

numeriek in de minderheid zijn op politiek vlak minder van belang zullen zijn, omdat de wet van de grote 

getallen heerst binnen de politiek en dus de ouderen dat zullen bepalen. Of een andere is dar ze economisch 

juist een schaars goed zullen worden wat dan weer hun positie of status zal bevorderen, omdat iets dat 

schaars is, gewild is en ja bijzonder is. 

De werkende bevolking, dat zijn niet alleen jongeren, maar de werkende bevolking is natuurlijk de sterkste 

consument ook, heeft het meeste koopkracht, dus in die zin geeft dat ook wel wat maatschappelijk belang 

voor de hele economische sector. Wat betreft de politiek zie ik dat men bij de verkozenen of degenen die men 

op verkiesbare plaatsen naar voren schuift dat men eigenlijk ingaat op dat waardemodel van jong en mooi, 

dus dat je zeer veel jonge politici krijgt, vrouwen ook die op verkiesbare plaatsen worden gezet, wat 

maatschappelijk natuurlijk niet slecht is, maar het is misschien soms ook ingegeven door, hoe zal ik het 

zeggen, het commerciële aspect van een jong en aantrekkelijk persoon eerder dan op het dossierkennis 

aspect van een ervaren rot in de politiek, omdat natuurlijk politiek iets is wat gestuurd wordt door een publieke 

opinie. Hoe je het ook draait of keert. Het is ook een feit dat de ouderen als groep belangrijker worden en ook 

zelf commercieel belangrijker worden. Je ziet een groeiende markt zich toespitsen op zeker de jong 
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gepensioneerden als kapitaal krachtige consument. Politiek zal zich dat ook vertalen in een beleid dat hoe 

langer hoe meer met die mensen zal moeten rekening houden. Dat is ook terecht. 

 

In een vorig interview waarschuwde iemand zelf voor gerontocratie in de politiek. Dat die alle macht 
naar hun toe zouden trekken en hun postjes zo lang zal behouden, dat ze er niet meer weg te denken 
zijn. 

 

Je kan gerontocratie in de politiek op twee manieren verstaan, hetzij dat je oudere politici hebt die zich blijven 

vastklampen, maar daar speelt de trend van jong en succesvol en mooi tegen om mensen verkozen te krijgen. 

Je kan het ook zien als de ouderen als groep kiezers aan de macht, maar ja, dat is het normale spel van een 

democratie waar de grootste groepen het voor het voor het zeggen hebben.  

 

Ziet u verschillen tussen de verschillende groepen binnen jongeren en hun status? 
 

De status van jongeren, maar ik denk dan altijd terug aan jong werkenden spontaan, omdat mijn eigen 

kinderen in die leeftijdscategorie zitten, maar die status hangt nauw samen met hun koopkracht en dus het 

soort wonen en ontspanning en kledij dat ze zich kunnen veroorloven. In onze maatschappij heeft status toch 

veel te maken met inkomen. En dus laaggeschoolden versus universitairen daar zit zeker verschil op, zeker 

migranten die hebben het toch wel moeilijk om zich te laten aanvaarden als een geïntegreerd deel van onze 

maatschappij. Ge ziet toch een neiging tot, zelfs al noemt het zo niet, tot gettovorming en blijvend isolement 

toch wel van die groep van de rest van het maatschappelijk gebeuren. Het is aan het verminderen omdat we 

in de tweede, derde generatie komen, waarbij de verschillen aan het wegvlakken zijn, maar we zijn er toch 

nog niet. Als ik hier in Schaarbeek rondloop maak ik mij toch dikwijls die bedenking dat het vrij gescheiden 

werelden blijven. 

 

Dit onderzoek kadert binnen het ruime thema solidariteit tussen generaties of intergenerationele 
solidariteit. Misschien eerst gewoon het begrip solidariteit, waar denkt u dan spontaan aan als u dat 
begrip hoort? 

 

Dat is dat degene die....Als ik aan solidariteit denk dan denk ik aan het mee verantwoordelijkheid nemen van 

diegenen die het goed hebben, die gezond zijn, die een inkomen hebben, die maatschappelijk aan de bak 

komen met mensen die ziek zijn, mensen die zorgbehoevend zijn, mensen die werkloos vallen. Het is een 

verantwoordelijkheid voor de ander, ook in tijden van tegenspoed. 

 

En zou u spontaan denken aan intergenerationele solidariteit of is dat omdat wij dit echt sterk hebben 
aangegeven dat hier nu over gaat? 

 

Dat is vermengd met gewone solidariteit tussen have’s en de have less’s of have nots, maar of dat dat op zich 

een speciaal, specifiek gegeven is dat weet ik niet. Dat is niet zo duidelijk voor mij.  
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Ik vraag dit omdat in een ander interview was er iemand die spontaan zei van ja waar… uiteindelijk 
over intergenerationele solidariteit is absoluut niet de belangrijkste of de moeilijkste vorm van 
solidariteit en solidariteit tussen allochtonen en autochtonen zou bijvoorbeeld veel moeilijker in stand 
te zijn, of te blijven houden of te bewerkstelligen zelf, omdat het er nu niet is, dan solidariteit tussen 
jong en oud. 
 

Solidariteit is iets wat problematischer wordt naarmate de afstand tussen de subjecten, tussen wie solidariteit 

veronderstelt naarmate die afstand toeneemt en die afstand dat kan culturele afstand zijn. Dus allochtonen ligt 

zeker moeilijker dan eigen volk, als ik die  term mag gebruiken. Solidariteit naar ouderen, daar kunnen we ons 

allemaal iets bij voorstellen, omdat we allemaal ouders hebben, per definitie. En dus dat is iets dat weer 

spontaan, vrij gemakkelijk kan liggen in de mentaliteit. Solidariteit naar soortgenoten die een probleem 

hebben, en ik noem dan mensen van onze eigen leeftijd, maar die pech hebben om ziek te worden, zijn ook 

dingen die gemakkelijker liggen. We kunnen allemaal  zelf ziek worden, dus we kunnen ons de dingen 

voorstellen bij onszelf die de andere overkomen zijn en dus in die zin kunnen we daar ook inkomen dat er 

voor ons zou gezorgd worden in dezelfde situatie. We weten ook dat we allemaal gaan oud worden, het speelt 

dubbel zelfs. En niet alleen zien we rondom ons mensen waarbij we spontaan solidair zijn, vanuit 

familiebanden of vriendschapsbanden, maar we kunnen ons voor een aantal situaties voorstellen dat we er 

zelf gaan in terecht komen en zelf zouden wensen beroep te doen op die solidariteit inderdaad. 

 
Dus familiale solidariteit is sowieso gemakkelijker omdat er verbondenheid is en solidariteit van 
jongeren naar ouderen meer algemeen gezien is het omdat ze zichzelf in de positie van de ouderen 
kunnen stellen, omdat ze later ook oud gaan worden. 

 

Ja, ik denk dat ik dat daarjuist gezegd heb. 

 

Ja, het is gewoon een bevestiging opdat ik het juist heb begrepen. En wat verstaat u juist onder de 
term intergenerationele solidariteit?  
 

Intergenerationele solidariteit daaronder versta ik dat men het normaal vindt als werkende, als jongere, dat 

een deel mijn sociale zekerheidsbijdrage met name of de belastingen die ik betaal, gebruikt wordt voor 

ouderen die behoefte hebben aan maatschappelijke ondersteuning, dus aan ondersteuning door 

overheidsmiddelen. 

En van ouderen naar jongeren, of ziet u dat maar in een dimensie? 

Het is in die richting, het is in de richting van jongeren naar ouderen dat in onze maatschappij die 

intergenerationele solidariteit het meest vloeit, toch in macro-economische termen, dus spontaan denk ik aan 

die richting, ja. 

 

En ziet u vormen van ouderen naar jongeren en solidariteit of...? 

 

Je ziet enorm veel solidariteit van ouderen naar jongeren op gezinsniveau of op familiaal niveau er zijn 

tienduizenden, honderdduizenden grootouders die voor hun kleinkinderen zorgen en dat ook graag doen en 

zo een stuk hun eigen kinderen helpen. Je hebt ouderen die hun kinderen op weg zetten financieel,. Ouders 

die hun kinderen op weg zetten financieel om bijvoorbeeld een stukje bij te springen als er moet geïnvesteerd 

worden in een woning om maar iets te noemen. Je hebt natuurlijk de normale solidariteit van elke ouder naar 

zijn studerende en opgroeiende kinderen, dat is iets wat in ons instinct ligt, dat is gewoon heel evident. Als 
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groep ouderen naar jongeren toe, wat we zien in creatieve nieuwe woon-zorg vormen, bijvoorbeeld in 

Scandinavische landen, maar ook elders, is dat men probeert geïntegreerde structuren te bouwen waarbij 

jonge gezinnen ouderen serviceflats tot rustoorden, wat nu gewoon zorgcentra noemt, in een geïntegreerd 

geheel functioneren en waarbij zelfs ouderen voor een stuk mee instaan voor kinderopvang en de jongeren 

dan weer boodschappen gaan doen voor de ouderen of met hun animaties beleven en dus dat er een grote 

verstrengeling is tussen de generaties waarbij culturele activiteiten voor alle leeftijden georganiseerd worden 

in zulke geïntegreerde centra. Waar ook de bezoeken en het contact tussen de generaties maximaal 

gefaciliteerd wordt. 

 

U bedoeld dan (kangoeroe) wonen en intergenerationele huizen en dergelijke? 

 

Ja, maar ook op wijk niveau, niet alleen op individueel woonniveau maar zelfs op wijkniveau dat men denkt 

aan integratie van jonge gezinnen, ouderen, instellingen, thuisverzorging, toegankelijkheid, dus werkelijk 

wijkplanning of stadsplanning. 

Er gaan heel veel stemmen op dat de ouderen inderdaad moeten aangesproken worden op hun 

verantwoordelijkheid ook binnen de intergenerationele solidariteit omdat ze nu eenmaal met meer zijn en dat 

ze moeten beseffen dat niet alles op zich kunnen dragen. Vindt u dat ouderen al genoeg doen of vindt u dat 

ouderen best wel nog wat meer mogen aangespoord worden? 

Ik denk dat in onze maatschappij er een permanente aansporing moet zijn op alle niveaus om te participeren, 

omdat dat deel uit maakt van levenskwaliteit en dus objectiveerbaar geluk dat kan gemeten worden. 

Participatie is een factor van welzijn en dus in die zin denk ik dat dat niet alleen voor ouderen geldt, maar ook 

voor ouderen, dus dat die participatie in de maatschappij zou worden gestimuleerd. En dat men ze inderdaad 

niet gaat isoleren in een bepaalde sector die dan op zichzelf gaat draaien. 

 

En denkt u dat ouderen daartoe bereid zijn? 

 

Ouderen zullen daartoe bereid zijn  als ze daar zelf ook de voordelen van kunnen ondervinden, en als dat 

gefaciliteerd wordt en als dat ze daar iets voor terugkrijgen ook, met name bijvoorbeeld een gevoel van erbij te 

horen. 

 

Er zijn er ook die zeggen dat de solidariteit van jongeren naar ouderen duidelijker is, dus 
geïnstitutionaliseerd via pensioenen, de sociale zekerheidsbijdrage..., maar dat van ouderen naar 
jongeren dat dat te onzichtbaar is, te onduidelijk en niet geïnstitutionaliseerd zoals vrijblijvende 
kinderopvang van kinderen door de grootouders of giften aan de jongeren die niet duidelijk zijn. 

 

Ja, de grootste vorm van intergenerationele solidariteit in een maatschappij is die van de ouders naar hun 

kinderen als ze van kleins af opgroeien tot zelfs volwassen. Dus dat is iets dat je altijd hebt in een 

maatschappij, maar dat is op individueel vlak, dat zit gewoon in onze genen ingebakken en daarna hebben 

een aantal ouderen zeker zo iets van, OK, nu heb ik wat meer tijd voor mezelf en ook dat is wellicht legitiem. 

Ik spreek voor mezelf, ik vind dat op zeker moment, als de kinderen volwassen zijn, ja dan kunnen ze zelf wat 

op eigen benen staan, dan moeten ze niet om de haverklap bij ons ouders komen aankloppen. Ik denk dat dat 

maatschappelijk aanvaard is, maar opnieuw is dat op individueel vlak. Op institutioneel vlak is dat inderdaad 

zo dat  al de werkenden mee betalen voor scholen, voor gezondheidszorg, voor vaccinaties bij kinderen dus 

die stroom is er ook op maatschappelijk vlak. Wat betreft de mensen die ouder zijn, die gepensioneerd zijn, ja, 

die hun financiële draagkracht neemt een stuk af en velen van hen leven op dat moment vanuit de solidariteit 
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waar ze ook zelf aan gebouwd hebben natuurlijk en dan wordt het ook minder evident, vanzelfsprekend, om 

die stromen nog in een andere richting te doen vloeien, allez dat lijkt niet logisch als je het mij vraagt. 

Om de druk op jongeren wat weg te nemen, door de vergrijzing, zeggen er ook veel dat er ook meer 

intragenerationele solidariteit moet zijn, dus tussen de ouderen zelf, bijvoorbeeld de hoogste pensioenen die 

zeggen ik neem een lager pensioen en de allerlaagste pensioenen krijgen een beetje meer of zorg, zoals ik 

daarjuist al heb gezegd, van de jonggepensioneerden naar de ouderen toe, dus dat meer binnen de eigen 

groep, omdat dat een heel diverse groep is, meer binnen de eigen groep ook gaan opvangen. 

Intragenerationele solidariteit of als men het heeft over het meer gelijkschakelen van pensioenen, bij ouderen 

bijvoorbeeld, is as such, zelfs los van vergrijzing maatschappelijk aanbevelenswaardig uit een bepaalde 

gezichthoek die ik deel....bij..vanuit onze organisatie zeker vinden wij het logisch dat men eigenlijk voor een 

stuk solidair is met mekaar en het verlengstuk daarvan is dat men ook inkomen solidair is. Trouwens die 

inkomenssolidariteit die is al ingebakken in onze sociale zekerheid, de hoogste inkomens betalen beduidend 

meer bijdragen dan de laagste inkomens. Een verkleining van de spanning tussen groepen qua inkomen is 

een objectieve factor van welzijn in een land, er zijn studies die dat aantonen, dat de loonspanning 

bijvoorbeeld omgekeerd evenredig is met het bruto nationaal geluk als je het zo mag noemen en dat dat dan 

intragenerationeel wordt geoperationaliseerd, dat dat gerealiseerd wordt, dus binnen groepen van dezelfde 

generaties is maar logisch, omdat het toch is met uw eigen leeftijdsgenoten dat je jezelf gaat vergelijken en 

dus dat die te grote spanning als die er zou zijn tot een onwel bevinden leidt bij diegenen die aan het laagste 

eind van het spectrum zitten. Ik kan er best mee leven dat er, of ik kon er als jongere goed mee leven dat 

mensen aan het einde van hun carrière meer verdienden dan ik, maar ik kan er minder goed mee leven dat 

mensen van mijn leeftijd enorm veel meer zouden verdienen dan ik terwijl ik even hard werk. Dus je vergelijkt 

je met je peers, met je leeftijdsgenoten met name. 

 

En hoe denkt u dat jongeren tegenover ouderen staan in...bij een toenemende vergrijzing en 
ontgroening? 

 

Ik zou geen algemene uitspraak durven doen over hoe jongeren tegenover ouderen staan in de context van 

de vergrijzing. Dat heeft enorm veel te maken met eigen beleving, van zijn eigen jeugd, van zijn eigen contact 

met ouderen, van de beleving in de buurt waar men is opgegroeid, de contacten die men gehad heeft in de 

loop van zijn eigen jeugd. Op maatschappelijk vlak heeft men toch wellicht die trend naar minder respect 

automatisch en het verlenen van minder autoriteit aan de ouderen, omdat we in maatschappij leven waar jong 

en dynamisch zeker op het voorplan treden. 

 

Jullie hebben met de CM een enquête gedaan onder jongeren, de solidariteitsenquête, en daar zijn wel 
positieve resultaten uit voortgekomen? 

 

Wel, grosso modo kunnen we zeggen dat op basis van onze CM enquête gegevens dat er nog een grote 

bereidheid tot solidariteit is en dit is zeker het geval wat betreft de ziekteverzekeringen, omdat men duidelijk 

ziekte ziet als iets wat totaal onvrijwillig is en wat mij ook zou kunnen overkomen. Iets minder uitgesproken 

voor wat betreft werkloosheid, omdat men wellicht toch ook voor een stuk de mening toegedaan is dat je daar 

zelf een stuk verantwoordelijkheid in hebt in werkloosheid. Hoe intensief je naar een job zoekt en hoe 

kieskeurig je bent om een nieuwe job op te nemen. Dat vertaalt zich in een iets mindere solidariteit wat dat 

betreft, ja. 
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En dan solidariteit specifiek naar ouderen toe? 

 

Ik weet het niet meer. Ik weet niet meer wat de resultaten waren van de studie, ik weet het zo niet van buiten. 

 
Maar u denkt dat ze wel bereid zullen zijn gewoon op basis los van de studie? 
 

Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat de solidariteit, in de mate dat solidariteit beter of evidenter is met 

personen tot wie men zich nabij voelt, denk ik dat de solidariteit naar ouderen toe wel gedragen zou kunnen 

worden door hun eigen beleving van hun persoonlijke solidariteit naar zijn eigen ouders toe enerzijds, maar 

ook naar het beeld dat men heeft, ik zal later ook ouder zijn en moeten beroep doen op solidariteit. 

 

In een vorig interview was er iemand en die zei, nu zijn jongeren zeker nog bereid tot solidariteit, maar 
de vraag wordt fout gesteld in enquêtes, dus als ge vraagt aan iemand ben je bereid tot solidariteit, ja. 
Als je vraagt, ben je in 2010 zelfs al bijvoorbeeld of binnen tien vijftien jaar zal er 8000 euro meer 
moeten betaald worden aan sociale zekerheidsbijdrage per persoon, ben je daartoe bereid? Dat is een 
heel andere vraagstelling en mensen zijn zich gewoon niet zo bewust van wat ze eigenlijk moeten 
afdragen en dat jongeren dan zullen zeggen dat weet ik niet of daarop eigenlijk niet. 

 

Zullen jongeren bereid zijn om binnen 10, 15 jaar een substantieel percentage meer van hun inkomen af te 

dragen? Ik weet het niet. Ik denk dat een van gelukkige elementen in onze sociale zekerheid is dat ze redelijk 

onzichtbaar gebeurd. Dat het afdragen van sociale bijdragen eigenlijk aan de bron voor een heel stuk 

gebeurd, zonder dat mensen in hun eigen portemonnee moeten tasten om die bedragen te betalen. Zou dat 

wel het geval zijn, zou dat maatschappelijk waarschijnlijk toch iets minder gemakkelijk liggen. En dus in de 

mate dat de solidariteit niet maand na maand gevoeld wordt, rechtstreeks als een uitgave of als een bedrag 

dat van de eigen bankrekening afgaat is daar wat rek op. Mensen weten dat wel en ze aanvaarden dat ook, 

maar het zou pijnlijker zijn moest het onmiddellijk zichtbaar zijn in de portemonnee en dus de 

solidariteitsbereidheid zou daar wel onder lijden vrees ik. 

 

En specifiek naar gezondheidszorg of naar zorg toe, hoe staan jongeren daar tegen over? 

 

De jongeren zijn spontaan minder geneigd om rekening te houden met het ziekterisico omdat hun eigen risico 

ook zoveel lager ligt en dus het is iets wat verder van hun bed ligt, ziektebed in dit geval, maar toch hoor ik of 

zie ik weinig weerstand tegen bijvoorbeeld die nominale bijdrage voor een zorgverzekering. Dat is een beperkt 

bedrag, maar ik hoor daar niet veel problemen mee, die vorm van solidariteit. En globaal gezien heeft men in 

België natuurlijk de indruk dat de belastingsdruk hoog is, maar bekijk dat in een globaliteit en ik hoor daar 

vanuit de publieke opinie an sich niet echt stemmen die zeggen, de bijdrage voor gezondheidszorg specifiek 

is te hoog. Men weet in het algemeen niet hoe groot die bijdrage is, noch wat een gemiddelde Belg aan 

gezondheidszorg eigenlijk kost en dat is jammer want dat zijn zeer grote bedragen en dat zou wel is een 

ruggensteun kunnen zijn voor die solidariteitgedachte. 
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En iets duidelijker dan is echt de zorg opnemen voor iemand, door thuiszorg. Hoe staan jongeren daar 
tegenover? 

 

Jongeren hebben zelf een zeer druk leven, omdat hun situatie meestal een tweeverdiensituatie is. Er is toch 

wel een ander fenomeen met de vergrijzing, dat is dat de zorgbehoevende ouders hoe langer hoe ouder 

worden en het is pas rond de 40, 50, 60 jaar dat kinderen, las ik het nog zo mag noemen, geconfronteerd 

worden met zorgbehoevende ouders. Terwijl dat vroeger op een jongere leeftijd kwam, maar ook dan zitten ze 

meestal nog in een beroepssituatie, maar ja dan hebben we het niet meer over jongeren. 

 

Dus op vlak van gezondheidszorg is het voor jongeren, meer kosten binnen de gezondheidszorg, 
maar de echte specifieke zorg opnemen dat is eigenlijk denkt u bij jongeren nog niet aan de orde 

 

Wel dat zijn gewoon statistische gegevens. Als je een generatiebreedte neemt van dertig jaar en mensen 

worden nu 80, ja dan ben je vijftig als je ouder tachtig is en zorgbehoevend wordt. We zien dus dat dat 

opgeschoven is. 

 
En ziet u verschillen tussen groepen van jongeren, ook hier, bijvoorbeeld allochtone jongeren kennen 
over het algemeen wel grotere gezinnen waardoor de zorg door meerdere personen kan opgevangen 
worden? 

 

Ik heb daar geen zicht op. 

 
Of tussen laag en hooggeschoolden? 

 

Ik heb daar geen zicht op. 

 

U zegt dat door de twee-verdieners situatie de zorg moeilijker kan worden opgevangen. Ziet u 
mogelijkheden voor een betere combinatie tussen arbeid en gezin of tussen arbeid en zorg, die dat 
een beetje gemakkelijker zouden kunnen maken? 

 

We hebben in toenemende mate in onze ziekte-invaliditeitsverzekering mechanismen die toelaten om zorg op 

te nemen. Zowel voor de allerkleinsten, ik denk aan zwangerschapsverlof, borstvoedingsverlof, 

ouderschapsverlof als sociaal verlof voor het opnemen van mantelzorg, als bijvoorbeeld palliatief verlof voor 

het verzorgen van een familielid of iemand die aan zijn levenseinde is. Dus dat zijn toch wel voorzieningen die 

nu wel al bestaan en die zeker een pluspunt zijn ten opzichte van het verleden. Is dat voldoende, dat is 

natuurlijk een moeilijk te beantwoorden vraag, daar is een grens aan, wat economisch haalbaar is en uiteraard 

is het vanuit de zorgbehoevenden en degenen die ervoor zouden willen zorgen beter dat er nog meer 

mogelijkheden zijn, maar ik weet niet in hoever we daarin nog kunnen gaan. Er zijn zeker nog verbeteringen in 

door te voeren en dat is iets wat best uit...eruit wordt geknipt denk ik... 
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Andere stemmen gingen op omdat het eigenlijk een heel onrechtvaardig systeem was omdat mensen 
die geen professionele zorg kunnen betalen moeten zelf de zorg opnemen voor de ouders, maar dat 
wordt nog niet gelijkgesteld aan pensioenjaren. Dus bijvoorbeeld als ik pak vijf jaar tijdskrediet op dan 
wordt dat maar een jaar gelijkgesteld voor pensioen en de rest is eigenlijk verloren, dus dan hebben 
die later nog eens een lager pensioen, wat dan eigenlijk een soort van cirkel in stand houdt, omdat die 
dan ook weer armer zijn, ook geen professionele zorg kunnen betalen enzovoort. 

 

Het feit dat de jaren tijdens dewelke men gezorgd heeft voor een ziek familielid bijvoorbeeld, maar voor een 

vijfde doortellen in het pensioen is natuurlijk een zwaar minpunt en er zeker nog iets dat daaraan verbeterd 

kan worden. Maar goed, er zijn misschien nog wel grotere prioriteiten als we het dan hebben over de zorg en 

invaliditeitsuitkeringen bijvoorbeeld. Wat men vandaag ziet is dat mensen door de uitkering zelf al dreigen 

onder de armoedegrens te zakken, omdat die uitkeringen eigenlijk de welvaart niet gevolgd hebben en dat is 

iets waar we momenteel actie rond aan het voeren zijn, omdat dat toch echt een prioriteit is. Andere dingen 

zijn zeker behartenswaardig, maar misschien moeten we toch eerst naar de belangrijkste dingen gaan om die 

gerealiseerd te zien. 

 

Dus gelijkstelling van een vijfde naar iets meer is geen prioriteit? 

Dat gaat ge mij niet doen zeggen. 

Wat is uw mening ten overstaan van meer sociale verplichting of meer sociale controle en solidariteit 
tussen generaties, bijvoorbeeld ik heb het dan over de onderhoudsplicht of het generatiepact? 

 

Ik ken daar niet genoeg van om daar iets zinvol over te zeggen. 

 

En dan los van de onderhoudsplicht, vindt u dat...staat u daar achter dat er bijvoorbeeld vanuit 
ouderen naar jongeren toe, dat er dingen worden opgelegd qua solidariteit?  

 

De onderhoudsplicht dat is als je een zorgbehoeftige ouder hebt dat je moet in het onderhoud van u ouders 

voorzien. Financieel? Ik heb er eigenlijk nooit niet over nagedacht. Ik heb daar zelf niet direct een opinie 

over...Nee dat is goed, ja dat is wel goed. Spontaan onderhoudsplicht, ik zou het mijn eigen kinderen toch niet 

graag aandoen. Dat ze voor mij moeten opdraaien op mijn oude dag. Ik denk dat dat eigenlijk in een 

maatschappij waar mensen toch heel hum professionele carrière hebben bijgedragen aan een sociale 

zekerheid dat dat toch niet nodig zou moeten zijn eigenlijk. Dat is mijn spontane mening daarover. 

 

En omgekeerd, stel dat ze u zouden opleggen om een dag in de week voor uw kleinkind te zorgen? Ik 
spreek nu ook maar los uit... 
 

Ik vind niet dat ik mijn kleinkind niet genoeg zie, maar mij opleggen om een dag per week voor mijn kleinkind 

te zorgen daar zou ik onder bepaalde voorwaarden mee kunnen leven. Als daar genoeg soepelheid inzit en 

als dat op een aanvaardbare manier kan gebeuren. Daar zijn verschillende vormen van, van voor uw kleinkind 

te zorgen. 
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Zo ver de jong ouderen, dus mensen die net met pensioen zijn, dat wordt soms de ski-generation 
genoemd, spending your kids inheritance. Wat denkt u daarover, vindt u dat een juiste term of...? 
Omdat ze veel gaan reizen, nog luxueus leven. Het is nu aan hen, die gedachte. 

 

Ik verwachtte niet echt van mijn ouders dat ze zouden rekening houden met mijn erfenis als het moment zo 

ver was. Ik denk dat ik meer een attitude heb van het is hun gegund. Het is misschien omdat ik zelf dichter bij 

die leeftijd kom dat ik die reflex heb, maar nee ik denk niet dat dat een verplichting is die je aan ouderen moet 

opleggen om te zorgen voor een goede erfenis voor hun kinderen. Ik denk dat het fijn is als een stuk van die 

spending ook kan gebeuren om kinderen wat op weg te helpen, maar in de mate dat de pensioenstijd 

proportioneel langer wordt ten opzichte van de arbeidsjaren is het natuurlijk logisch dat er dan op het einde 

van de rit wat minder overblijft om de kinderen te laten erven. Ik zie dat niet als een probleem. 

 

En jongeren he denkt u dat die daar tegenover staan? 
 

Die, hoop ik, zitten niet te wachten op een erfenis. Dat is een hoop, dat is geen kennis. 

 

En welke uitdagingen ziet u nog in de gezondheidszorg bij een toenemende vergrijzing en 
ontgroening? 

 

De uitdaging in de gezondheidszorg bij toenemende vergrijzing en ontgroening is te zorgen dat er voldoende 

handen gaan blijven om al die zorg die er nodig zal zijn te verstrekken. Daarbij zullen we niet alleen op 

professionele krachten kunnen terugvallen. Dus maatregelen die het vergemakkelijken om een mantelzorg op 

te nemen zijn zeker uiterst belangrijk naar toekomst toe, inderdaad. 

 

In een vorig interview met een professor economie sprak die over dat de gezondheidszorg een van de 
belangrijkste uitdagingen zou zijn. Gezondheidszorg en multiculturaliteit binnen de vergrijzing, allez 
binnen de samenleving eigenlijk. Vindt u dat ook? 

 

Als ik weet van wie dat het komt ga ik dat niet tegenspreken...De gezondheid en de zorg ervoor is een enorm 

belangrijke welzijnsfactor, geluksfactor. Een maatschappij die zich een welvaartmaatschappij noemt kan het 

zich niet permitteren van mensen die ziek zijn niet adequaat te verzorgen. Mensen die zorgbehoevend zijn 

aan hun lot over te laten. Dus dat is inderdaad meer dan een uitdaging dat is bijna een maatschappelijke 

plicht, dat zijn we aan onszelf verplicht als maatschappij die beweert van zichzelf een welvaartsmaatschappij 

te zijn...en het andere was? 

 
Multiculturaliteit 

 

Multiculturaliteit daar ga ik niks over zeggen. 

 

Maar vindt u dat ook een grote uitdaging de gezondheidszorg of zegt u van ja, dat zal wel lukken. 

 

Uitdaging in de zin van we gaan moeten ons best doen om het te doen lukken, inderdaad, ja. Als we niet pro-

actief die toekomst voorbereiden dan gaan we toch wel een probleem krijgen. 

En hij zij ook dat om de solidariteit in stand te houden was het heel belangrijk om aan de mensen duidelijk te 

maken dat de grootste stijging in de kosten niet te wijten was aan de vergrijzing. 
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Het is heel belangrijk om aan de mensen uit te keggen dat inderdaad die vergrijzing an sich maar voor een 

zesde in de stijging van de uitgaven van de gezondheidszorg verantwoordelijk is, maar dat het andere 

factoren zijn, zoals die toegenomen technologie en de kostprijs van de zorg, de loonkost van al die handen die 

nodig zijn voor zorg te verlenen en de toegenomen zorgconsumptie ook, zelfs bij gelijke gezondheid gaat men 

nu dingen gaan verzorgen die honderd jaar geleden niet verzorgd werden of niet verzorgd konden worden of 

waarvan men vond dat ze niet verzorg moesten worden, dus die medicalisering zijn drijvende krachten van de 

stijging van de uitgaven van de gezondheidszorg, inderdaad. 

 
Nog eens eventjes over de positie van jongeren...Bij een toenemende vergrijzing en ontgroening en de 
gezondheidszorg, hoe ziet u de positie van jongeren daarin? Welke rol moeten ze daarin opnemen? 

 

Er is zeker nood aan een sterke toename in het aantal mensen die in een zorgberoep stappen en dus voor 

jongeren moet men ervoor dat die beroepen aantrekkelijk blijven of worden. Als we dat maatschappelijk een 

uitdaging en belangrijk vinden dan moeten we daar ook de consequenties voor willen nemen en dus 

inderdaad dat waarderen, ook op financieel vlak. Maar ook nadenken over herverdeling van taken tussen de 

verschillende types zorgberoepen. 

 

Kunt u dat laatste meer verduidelijken? 

 

Bijvoorbeeld dat we nadenken in welke mate welk type zorg nog wel door een arts, dan wel door een 

verpleegkundige kan gebeuren en mutatis mutandis, verpleegkundige zorg ook niet door andere types 

verzorgenden kan opgenomen worden mits adequate begeleiding en opleiding. Men moet ook niet alles willen 

professionaliseren en er is een stuk de mantelzorg faciliteren met opleidingen, met premies, met 

tegemoetkomingen met maatregelen die tijdelijk opschorten van beroepsactiviteit mogelijk maken, zijn 

evenzoveel factoren die uiteraard ook voor jongeren niet onbelangrijk zijn als ze geconfronteerd worden met 

een zorgvraag in de omgeving.  

Ik ben net naar een studiedag geweest en mantelzorg is daar ook besproken en daar werd gezegd dat er 

eigenlijk een veel te grote druk lag op mantelzorgers, dat ze taken moesten opnemen die eigenlijk een 

verpleegster zou moeten doen, maar omdat er geen familiehulp of zo kon komen dat ze dachten van de 

mantelzorger zal het wel op zich nemen, maar eigenlijk is die daar helemaal niet voor opgeleid. 

Het feit dat mantelzorgers taken moeten opnemen waarvan men zegt eigenlijk zou dit door een 

verpleegkundige moeten gebeuren is natuurlijk iets wat de mantelzorger onder druk zet, inderdaad. Wat 

kunnen we daaraan doen, we kunnen niet in een handomdraai zo veel duizenden verpleegkundigen meer 

gaan op de arbeidsmarkt gooien, dat vraagt tijd en men is eigenlijk toch nog aan een inhaalbeweging bezig. 

Wat dat betreft gaat dat niet onmiddellijk opgelost worden. Dus zal men toch andere benaderingen moeten 

vinden, misschien door het aanbieden van een stukje ad hoc specifieke opleidingen voor mantelzorgers om 

hun te leren bepaalde verpleegkundige handelingen uit te voeren, anderzijds moeten we ook niet overdrijven 

met het medicaliseren van zorg. Mensen hebben de hele geschiedenis lang voor mekaar gezorgd zonder dat 

dat daarom opleidingen en medische titels of verpleegkundige titels voor nodig waren. Dus men is soms ook 

wel bang van dingen te gaan doen, bang om fout te doen, terwijl het misschien niet zo essentieel is dat dat 

allemaal volgens de regels van de kunst gebeurd, als het maar liefdevol en met de nodige comforten en 

aanvaardbaarheid voor de verzorgde gebeurd. 
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U zegt van, ja we kunnen niet zomaar ineens 1500 verpleegsters op de arbeidsmarkt sturen. Wat denkt 
u van migratie in verband met dit, ook om de ontgroening tegen te gaan. Zorgen voor meer allochtone 
jongeren die dan ook meer in de dienstverlening ingezet kunnen worden. 

 

Er zijn twee verschillende dingen, allochtone jongeren in de dienstverlening inschakelen lijkt mij helemaal 

logisch en in de mate dat je tweede, derde generatie jongeren hebt is dat ook...in welke mate kan je nog van 

allochtonen spreken. Wij zitten toch in met onze zo Belgische situatie met allochtonen van de derde generatie 

nu en ja waar is het verschil nog, er zijn wel culturele verschillen, maar er zijn toch ook wel heel veel dingen 

mogelijk geworden die niet meer problematisch zijn. Wat betreft migratie, Roemeense verpleegsters gaan 

aantrekken naar Brussel, ik denk dat dat hetzelfde maar omgekeerd is als de delokalisatie van handenarbeid 

naar lage loonlanden. Ik denk dat we daarmee niet goed bezig zijn, want we creëren een probleem in het land 

van oorsprong van die mensen. Bijvoorbeeld Polen heeft massaal verpleegkundigen geëxporteerd naar 

Ierland en is zelf nu Oekraïense verpleegkundigen aan het importeren dus waar zijn we dan mee bezig. Dit is 

eigenlijk een van de perversies volgens mij van de mondialisering. Dit creëert maatschappelijk spanning, 

zeker in het land van oorsprong omdat je daar een schaarste op hun eigen markt gaat organiseren op basis 

van een oneerlijke concurrentie voor de werknemers. Ik noem dat oneerlijke concurrentie omdat het tenslotte 

niet om een zuiver economisch goed gaat het gaat over iets wat een mensenrecht is, gezondheidszorg. Daar 

kan je niet zomaar met je koopkracht gaan wegkapen op een andere markt wat je zelf denkt nodig te hebben, 

dat is...lijkt me niet ethisch.  

 

Meer over beleid nu. Welke beleidsaanbevelingen zou u doen in verband met vergrijzing en 
ontgroening. 

 

De allerbelangrijkste beleidsaanbeveling vanuit onze optiek is te zorgen dat een sterke, solidaire, verplichte 

ziekte-invaliditeitsverzekering blijft, omdat dit toch wel de bouwsteen is van die sociale zekerheid wat betreft 

dan de gezondheidszorg en de arbeidsongeschiktheid, invaliditeit. Dus dat is voor ons zeker een centraal 

gegeven, ja. 

 
En nog andere? 

 

Ja, daarnaast is het belangrijk dat de gezondheidszorg toegankelijk blijft en dat bijvoorbeeld 

gezondheidsongelijkheden worden aangepakt in onze maatschappij. Wij hebben daar onlangs nog studiewerk 

rond verricht. Die zijn toch wel aanzienlijk en dat is iets wat niet langer aanvaardbaar zou moeten zijn in een 

welvaartsmaatschappij dat er groepen ziek worden wegens minder kansen, wegens lager op de sociale 

ladder. Dat heeft niet alleen met gezondheidszorg te maken, dat is daar maar een beperkte determinant van 

maar wat die determinant betreft zeker zorgen dat de toegankelijkheid tot een performante gezondheidszorg 

ook voor die groepen mogelijk is en verzekerd is en dat de uitkeringen die men geeft aan mensen die dan in 

ziekte of chronisch ziekte terechtkomen dat die toch gelijke tred houden met de welvaart is voor ons een 

belangrijk gegeven. Dus het optrekken van uitkeringen voor gezinshoofden, we hebben ook een eis rond het 

vakantiegeld voor invaliditeitsuitkering, dat die mensen zich ook eens wat anders kunnen permitteren. Wij 

hechten er belang aan dat er binnen de gezondheidszorg dat het geld goed gespendeerd wordt. Dat is zeker 

een moeilijk punt in ons land. Als er toenemende uitgaven zijn, zoals vergrijzing er een van de factoren van is, 

dan moeten we toch zien dat we ook geen inefficiënte uitgaven creëren, dus dat er...daar is zeker nog een 

grote efficiëntiewinst te boeken in ons land wat betreft het doorvoeren of het niet-doorvoeren van nutteloze 

onderzoeken, het kiezen voor een kosteneffectieve behandeling, het gebruik van goedkope generische 
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geneesmiddelen. Dat zijn allemaal factoren die toch nog wel beter kunnen in ons land. Ook de bewaking van 

de kwaliteit van de zorg as such is in ons land nog niet goed geregeld. Dat vraagt toch ook een veel sterkere 

structurele aanpak. 

 

Tot slot nog drie stellingen die we u zouden willen voorleggen. De eerste heeft u eigenlijk al 
aangehaald: Stel dat technologie nog verder toeneemt dan zullen de mensen liever door een robot 
verzorgd worden. 

 

Stel dat de technologie nog verder toeneemt, zou ik dan liever door een robot verzorgd worden? Soms 

wel...als het mistig is heb ik liever dat het lijnvliegtuig waar ik in zit door de automatische piloot aan de grond 

gezet wordt. Dat is een robot. Sommige dingen worden beter gedaan door robotten dan door mensen. 

Vandaag zitten we met de introductie van robotten in de zorg, maar een recente studie van het kenniscentrum 

heeft getoond dat die nog belangen niet kosten-effectief zijn als je het berekent. De kwaliteit is onvoldoende 

en zeker gezien de kostprijs. De kwaliteit zelf is nog problematisch, dus daar is een dubbel probleem, maar 

binnen afzienbare tijd zullen er zeker een heel aantal handelingen gebeuren die door robotten gedaan 

worden. De bepalingen van klinische biologie, dus de bloedonderzoeken, worden vandaag door robotten 

uitgevoerd, volledig. Die zijn veel beter dan de laborant met zijn pipetjes, die kwaliteit is veel beter. Of iemand 

door een robot gaat willen gewassen worden of een wondverzorging zal willen krijgen lijkt mij een ander paar 

mouwen en er is in de zorg altijd een menselijke factor die essentieel is voor de kwaliteit en dat kan je niet 

door machines vervangen. 

 

Tweede: het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de maatschappij en 
ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen die moeten hun plan dan maar trekken.  

 

De sterkte van onze Westerse modellen of Europese modellen van sociale zekerheid is dat ze eigenlijk niet 

gebaseerd zijn op eigen keuze. Daarom verdedigen wij ook de verplichte ziekteverzekering. Noch het 

onderschrijven van die verzekering, noch het bijdragen tot die verzekering is een eigen keuze. En dat maakt 

haar sterker en dus is dat een stelling die ik met klem zou willen tegenspreken. Dit is de foute richting, want 

dan komen we in psycho toestanden, zoals de film van Michael Moore aanduidt, waar je in het Amerikaans 

systeem mensen zich vrijwillig verzekeren en ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen aan hun lot 

worden overgelaten. Dat is iets wat wij vanuit onze maatschappelijke keuze als CM absoluut, zeker niet 

onderschijven.  

 

De laatste: leeftijd is een discriminerende factor, naast gender, etniciteit enzovoort.  

 

Elke verschilfactor kan discriminerend zijn en is dat ook tot een zekere hoogte, omdat men als menselijk 

wezen vooral solidair is met zijns gelijken. Vooral opkomt voor de eigen groep. Dat is een normaal menselijk 

verschijnsel, dus in die zin is het een normaal menselijk verschijnsel dat een verschilfactor zoals leeftijd, zoals 

geslacht, zoals ras een discriminerende factor is. De uitdaging voor een humane cultuur, een menselijke 

cultuur is van daartegen in te gaan. Dus tegen die normale, bijna biologisch gedetermineerde reflex een 

tegenkracht te zetten die vanuit een utopie van een goed leven voor iedereen  vertrekt. 
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En u zegt leeftijd discrimineert, in welke richting bedoeld u dat dan, van jongeren naar ouderen, van 
ouderen naar jongeren. 

 

Dat hangt ervan af op welk gebied. Vroeger werden jongeren zeker gediscrimineerd, omdat de macht bij de 

oudsten in de pre-moderne maatschappij lag. Nu nog in de mate dat de ouderen economisch meer macht 

hebben omdat ze tijdens hun carrière hebben kunnen sparen, kapitaal vergaren of rijkdom vergaren, kunnen  

zij vanuit die macht discriminerend optreden naar jongeren. Vice versa zitten we in een maatschappij waar de 

waarde van oud en behoeftig zijn zeker lager ligt dan die van jong en mooi en succesvol. Dat is niet veel 

waard mijn antwoord.  

 

Vragen Gustaaf: Ik heb ook een aantal vraagjes naar jou toe. De RIZIV inkomsten... 

 

Wij zijn eigenlijk niet voorgesteld geweest...blabla...welke is uw rol in dit gebeuren eigenlijk? 

Ik neem het interview op en ik luister ondertussen en dan heb ik dat soms dat ik nog denk van ah daar en 

daar zit nog wel reactie op. Dus voel u niet bedreigd. 

Nee, nee ik voel mij niet bedreigd, maar het is handig van te weten tegen wie je praat...blabla... 

 

Die RIZIV inkomsten koppel jij nog altijd aan het loon, aan de wedde? Is dat niet iets waar dringend 
een ander gedachtenpiste moet op gezet worden dat die inkomsten van ergens anders komen?  

 

Het is niet onbelangrijk dat de inkomsten van de sociale zekerheid gekoppeld blijven of toch voor een 

substantieel stuk gekoppeld blijven aan de lonen aan de weddes omdat ze daardoor de facto beheerd worden 

door het algemeen beheer van de sociale zekerheid, dus door de sociale partners en dus daardoor de facto 

voor een stuk afgeschermd worden van politieke schommelingen die veel heftiger kunnen zijn dan de 

schommelingen die je in het sociaal overleg krijgt en dat is een essentiële factor om te vermijden dat men 

plots, wat ons betreft dan zou verglijden naar een totale privatisering van stukken van de sociale zekerheid als 

politiek plotseling het zwaartepunt in die richting doorslaat. En dus in die zin vinden wij dat essentieel 

inderdaad.  

 

Maar anderzijds is het zo dat het patronaat constant mee afkomt dat daardoor onze loonkosten te 
hoog worden. Je hebt zelf aangehaald dat de mondialisering maakt dat we door juist die sociale 
verworvenheden soms moeilijk op de markt liggen, dus we moeten daar ergens een compensatie 
hebben. Betekent dat dan dat we een mondiale sociale strijd moeten hebben? 

 

De enige levensvatbare solidariteit op lange termijn voor deze planeet is een mondiale solidariteit. En dat is 

niet in de eerste plaats op het vlak van sociale zekerheid, dat is in de eerste plaats op het vlak van milieu en 

de hulpbronnen van de aarde, de ertsen, de energiebronnen,...,het drinkwater om zo maar iets te noemen. Dit 

is op lange termijn de enige houdbare solidariteit, want alle andere solidariteit heeft een grens en aan die 

grens krijg je conflicten met andere groepen die hun eigen solidariteit verdedigen en solidariteit wordt dan een 

bron van conflict. Ik denk dat ik daarmee geantwoord heb, het begin van uw vraag ja daar heb ik nog iets op 

te zeggen, maar ik ben het kwijt.  
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Het ging vooral over het feit dat de wetten die aangevallen worden door het patronaat. 

 

Ja, nu...het geld voor ziekteverzekering en sociale zekerheid as such moet altijd ergens vandaan komen en 

het is niet omdat het niet langer van de wedde komt dat daarmee de druk op de loonlast vermindert want ja 

gaat dan de facto een hogere druk krijgen langs de belastingskant of langs de uitgave kant, via taksen en btw 

en dat soort toestanden.  

 

Moet er toch niet eventjes gezorgd worden, als we het hebben over de zorg, dat er meer gekeken 
wordt naar waar er effectief besnoeid kan worden. Het is niet waar de zorg besnoeid wordt, maar wel 
de kostenprijs. Ik denk aan bijvoorbeeld de generische geneesmiddelen... 

 

Ik heb het daarover gehad heh. 

 
Ja, maar dat maakt toch een groot verschil uit? 

 

Ja, ja, moet ik dat nog eens ontwikkelen? Nee, nee, prima........Is het niet zo dat ouderen ook de evolutie van 

jongeren kunnen blokkeren, door juist dat zij zelf stagneren? Ouderen die de macht hebben die stagneren en 

die niet meer de evolutie van de jongeren willen toelaten. 

Bijvoorbeeld? 

 
Maatschappelijk gezien kun je niet ontkennen dat ouderen meer en meer ook naar die macht blijven 
grijpen, we zien het momenteel in de politiek, waar men de oude krokodillen terug oproept, zo van er 
is iets mislukt door de jongeren en dan komen die aanzetten als de grote redders. 

 

Ja... 

 

Ik zal het anders stellen, kan het niet mogelijk zijn dat wij op een bepaald moment te oud worden? Er 
is een nieuw onderzoek, dat dokter LeCompte bijna achterna holt dat zegt dat we gemakkelijk in de 
loop van de komende eeuwen duizend jaar zouden kunnen worden. 
Is het zo dat we te oud aan het worden zijn en dat we daardoor een stuk de jongeren paralyseren in 
hun ontwikkeling?  
 

Ik zou daar een andere vraag willen tegen over stellen. Moeten we niet oppassen in onze maatschappij dat 

we ouderen op een zeker moment gaan doen verstaan, nu is het tijd om eruit te stappen en dus dat de 

euthanasiedruk gaat toenemen bij de ouderen om maar geen last te zijn voor de jongeren. Ik denk dat we dan 

terug aan het afglijden zijn van een solidair model naar een ieder voor zich model. en dat dat eigenlijk 

minstens even groot gevaar is in onze maatschappij dan het omgekeerde.  

 
Je had het daarstraks over het respect van de ouderen, het leek mij een beetje van dat je zei vroeger 
was er meer respect, was dat positiever en de dag van vandaag is dat evidente respect er niet meer. Je 
moet respect bijna elke keer weer verwerven en het wordt niet omdat je zestig bent dat je respect 
krijgt.  
 

Men heeft van Mei 68 gezegd c’est la revolution contre les papas, dus tegen God de vader, tegen ouderen als 

vaderfiguur, tegen de eigen vader, het vrijvechten en dus het individualisme ten opzichte van de 
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gehoorzaamheid voor de ouderen. Gehoorzaamheid en het daarbij horende respect voor de ouderen. Dus het 

verlies van het evidente respect op basis van het status als oudere is maar de keerzijde van de toegenomen 

emancipatie van het individu. En dus inderdaad is het een fenomeen van de tijd dat natuurlijke, traditionele 

respect wegvalt en dat men dus in een situatie zit waar respect moet verdient worden. Wat mij als zijnde een 

kind van die tijd niet onlogisch lijkt.  
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4.13 Interview advocate Liliane Versluys 
 
 

 
 
 
Interview Intergenerationele Solidariteit. 
Liliane Versluys – woensdag 11 maart 2009 
 
 
U bent advocate en auteur van onder andere de boeken ‘Je rechten in je relatie bij huwelijk en 
samenwonen’ en ‘Huwelijksmoeilijkheden’. Heeft u in dit verband al een eerste ervaring met 
vergrijzing en ontgroening en solidariteit tussen de generaties? 
 
Wanneer men trouwt verenigt men eigenlijk twee families. Het Burgerlijk Wetboek voorziet een 
onderhoudsplicht, bepaalt een onderhoudsplicht tussen schoonouders en schoonkinderen. Dit is iets wat 
weinig mensen weten, maar het staat in de wet. Wanneer je trouwt word je onderhoudsplichtig ten overstaan 
van je schoonouders en omgekeerd ook, die verplichting gaat in de twee richtingen. De gekende verplichting 
is die tussen ouders en kinderen, de minder gekende die tussen aanverwanten, dus ten overstaan van 
aangetrouwde familie. Dit is een evidente solidariteit die door de wet geschapen wordt. Ze bestaat niet voor 
samenwonenden, ook niet voor wettelijk samenwonenden.  
 
Heeft u het dan over de bekende onderhoudsplicht dat jongeren moeten betalen voor hun ouders als 
ze in het rusthuis komen?  
 
De algemene onderhoudsplicht houdt in dat we wanneer we moeten zorgen voor de ouders en de 
grootouders wanneer die behoeftig zijn. Dit is een onderhoudsplicht die in de twee richtingen gaat. Ouders 
moeten hun kinderen uit de rats helpen als ze aan lager wal zijn geraakt en behoeftig. In eerste instantie kan 
een kind natuurlijk naar het OCMW gaan om hulp aan te vragen, maar het OCMW kan zich keren naar de 
onderhoudsplichtige ouders. De meer gekende versie van de onderhoudsplicht is die van grootouders of 
ouders die opgenomen worden in een ziekenhuis of rustoord en die met hun pensioen daar de kosten niet van 
kunnen betalen. Het OCMW springt bij en dan vraagt het OCMW van alle kinderen en schoonkinderen een 
kindsdeel, volgens een vaste schaal die voor alle OCMW’s dezelfde is. Dit is de onderhoudsplicht waarmee 
men het vaakst wordt geconfronteerd, en leidt tot veel wantoestanden. Het loutere bestaan van die 
onderhoudsplicht kan er toe leiden dat ouders zich niet laten opnemen hoewel het heel hard nodig is opdat ze 
hun kinderen niet tot last zouden zijn. Het kan ook zijn dat ze voor ze opgenomen worden in een ziekenhuis of 
rustoord alles verkocht hebben, dus hun huis verkocht en verdeeld onder de kinderen, en zo geen geld 
genoeg meer hebben om de kosten te dragen. Dan schiet dus die onderhoudsplicht in werking, maar het kan 
dan zijn dat de kinderen zeggen dat ze ook niets hebben want men moet boven een bepaalde inkomensgrens 
boven uitschieten vooraleer men kan aangesproken worden door het OCMW.  
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En hoe zit het dan bij nieuw samengestelde gezinnen? 
 
Wanneer men trouwt met iemand die al een kind heeft, of wanneer ik zelf al een kind zou hebben en ik trouw, 
dan voorziet de zogenaamde wet Valkeniers van 22 april 2003 dat ik in mijn huwelijkscontract kan schrijven 
dat ik mijn erfrecht tegenover mijn echtgenoot beperk tot het vruchtgebruik van de gezinswoning en van de 
huisraad daar aanwezig. Dus dat ik vrijwillig afstand doe van de rest. In principe heb ik als echtgenote het 
recht op de hele nalatenschap van mijn echtgenoot. Door me in mijn huwelijkscontract te beperken tot het 
vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad geef ik meer rechten aan het kind van mijn echtgenoot. Dit 
is de oplossing die men gevonden heeft voor nieuw samengestelde gezinnen, wel alleen voor mensen die 
hertrouwen. Wanneer men niet hertrouwt is er eigenlijk geen erfrecht, behalve voor de wettelijk 
samenwonende partner. Sinds augustus 2007 heeft die ook een erfrecht van de gezinswoning en het daar 
aanwezige huisraad. Dat is wat je erft wanneer de andere wettelijk samenwonende partner geen testament 
heeft gemaakt in een andere richting. Als die wettelijk samenwonende partner een testament heeft opgemaakt 
waarin staat dat aan zijn wettelijk samenwonende partner niets moet toekomen, dan heeft die niets. De  
gewoon samenwonende partner erft niet, daar is geen erfrecht voor opgenomen in de wet tenzij de andere 
partner een testament heeft gemaakt. Dus de rechten van de kinderen worden sowieso beschermd door het 
Burgerlijk Wetboek, ze hebben een voorbehouden erfdeel of een reserve.  
 
En kunnen de kinderen erven van hun stiefouder? 
 
Nee, alleen als die stiefouder een testament opmaakt in hun voordeel. Maar er is geen erfrecht van kinderen 
tegenover stiefouders. Er is ook geen erfrecht van de schoonfamilie. De onderhoudsplicht tegenover de 
schoonfamilie vindt eigenlijk zijn oorsprong in het feit dat als mijn man erft van zijn ouders ik daar mee van 
profiteer. We kunnen dan een grote reis maken, een grotere auto kopen, verbouwingen doen, onze tuin laten 
aanleggen. Dus ik geniet daar mee van. En van daaruit heeft de wetgever gezegd: als je er mee van kan 
genieten dat je ook wel kan opdraven als die mensen in de problemen zitten. Maar ik heb geen recht om van 
hen te erven. Dus als mijn man overlijdt, dan erven de kinderen in zijn plaats van zijn ouders. Dit noemt men 
de plaatsvervulling. De kinderen nemen zijn plaats als erfgenaam in. Heeft mijn man nu nog een broer en een 
zus, dan erven onze kinderen van zijn ouders één deel en die broer en die zus elk een ander deel.  
 
En de kinderen van die broer en zus erven nog niets, maar de neven of nichten ervan wel. 
 
Ja, omdat hun vader overleden is. 
 
Dit onderzoek gaat over vergrijzing en ontgroening, wat ook zal blijven toenemen de komende jaren. 
Onze focus ligt op jongeren. Bij het begrip jongeren, waar denkt u dan aan? 
 
Ik denk in eerste instantie aan mensen die hun leven starten, die gaan samenwonen. Want de bedoeling van 
de meeste jongeren is toch een gezin stichten, gaan samenwonen en kinderen krijgen en dan een vast dak 
boven hun hoofd. Het is niet dat ze persé willen een huis hebben, maar toch een vaste woonst, dus je koopt 
dat dan. Dat is het project waar de meeste jongeren voor staan. 
 
En wordt er binnen de rechten een speciaal statuut of definitie aan jongeren gegeven. 
 
Eigenlijk niet. De meerderjarigheid op 18 jaar is ingevoerd in 1987. Voordien duurde het tot 21 jaar. Maar 
vanaf 18 jaar doet een jongere exact wat hij of zij wil. Het heeft natuurlijk zijn keerzijde. Ouders die kinderen 
hebben die moeilijk zijn thuis kunnen vragen aan de kinderen om te vertrekken uit de gezinswoning. Ouders 
met een kind dat bij hen gedomicilieerd is kunnen last hebben met de schuldeisers die komen aankloppen. 
Die schuldeiser van een kind mag alles opschrijven wat zich in de woning bevindt. Die kan er van uitgaan dat 
alles wat in de woning staat eigendom is van de schuldenaar en dus in beslag mag genomen worden en 
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verkocht. Dat is wel lastig. Dan moet de ouder eigendomsbewijzen verzamelen van alles, de lamp, de 
televisie, de eettafel, de buffetkast, … Alles wat in beslag mag genomen worden moet de ouder dan gaan 
terugvorderen via een procedure bij de beslagrechter, echt heel vervelend. Dit komt doordat de jongere 
meerderjarig is, dus de ouder denkt dat hij voor de schulden niet meer moet instaan. Maar de schuldeiser 
denkt ‘die woont samen met een ouder, die kunnen we onder druk zetten’.  
 
Zijn ouders verplicht om te betalen voor de studies van hun kinderen? 
 
Ja, dit staat ook in het Burgerlijk Wetboek. Ouders zijn verplicht om hun kinderen bij te staan als ze behoeftig 
zijn en te zorgen voor de passende opleiding. Daarover hebben we af en toe wel een procedure dat ouders 
zeggen dat hun kind al een diploma verpleegster heeft en nu wil ze toch nog psychologie gaan studeren en 
dat kunnen wij niet betalen. ‘Dat kan onzen bruinen niet trekken’ zeggen ze dan. Het is gewoon te duur. En 
dan zal de vrederechter oordelen of het inderdaad te duur is of niet. Naargelang de mogelijkheden van de 
ouders en of die verpleegster ijverig gestudeerd heeft en of ze de mogelijkheden heeft om die universitaire 
studies af te maken, of die ouders ook twee diploma’s hebben en al zo een zaken zullen meegenomen 
worden door de vrederechter in zijn appreciatie.  
 
Wordt dit vaak gedaan dat jongeren hiervoor naar de vrederechter stappen? 
 
Het is altijd de vrederechter. De vrederechter is bevoegd voor alles wat onderhoudsgeld aangaat. Als het 
alleen over onderhoudsgeld gaat is het de vrederechter, gaat het over minderjarige kinderen hun verblijf en de 
onderhoudsbijdrage dan is het de jeugdrechter. 
 
Maar gaat dit niet een beetje ver dat ik naar de vrederechter zou stappen als mijn ouders niet voor mijn 
tweede diploma wilden betalen? 
 
Tja… als niemand je wil sponsoren en je ouders zwemmen in het geld… dan vind ik het normaal dat dit de 
eerste persoon is aan wie je het zou vragen, eerder dan aan het OCMW of aan studietoelagen.  
 
Maar leidt dit dan niet tot ruzies tussen ouders en kinderen? 
 
Ja, maar moet de maatschappij daar dan voor opdraaien? Het is eigenlijk de familiale solidariteit die zoiets 
mag oplossen.  
 
En jongeren die een huis willen kopen en hier niet genoeg geld voor hebben, zijn de ouders dan ook 
verplicht om hier in bij te springen? 
 
Het staat uitdrukkelijk in de wet dat ouders niet verplicht zijn om hun kinderen ‘een stand te verschaffen’. Ze 
zijn niet verplicht om een trouwfeest te betalen, of om een uitzet te kopen, ze zijn ook niet verplicht om te 
helpen bij de aankoop van een grond, de vernieuwing van een krotje dat je gekocht hebt, absoluut niet. Ze zijn 
daartoe helemaal niet verplicht.  
 
Maar als je behoeftig bent of zorg nodig hebt, dan wel. 
 
Ja, dan zijn ze wel verplicht om bij te springen. 
 
 
 
 
 



 

300 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

De begrippen vergrijzing en ontgroening, wat zeggen deze u? 
 
Ontgroening doet me denken aan de doop van studenten. Eigenlijk zegt me dit niet zoveel, in de juridische 
sfeer zegt dit niet zoveel. En vergrijzing… ik denk dat we toch naar een grotere solidariteit binnen de 
samenleving zullen gaan. Waar nu de OCMW’s terugvorderen van de onderhoudsplichtigen zijn er toch al een 
heel deel OCMW’s die dit niet meer doen, gemeenten die beslist hebben van dit niet te doen. Dan denken we 
aan Oostende, Herentals, Menen, dat zijn er die ik direct voor de geest kan halen. Dit omdat de kosten van de 
terugvordering groter zijn dan de winst. Dus het zal een keuze blijven tussen maatschappelijke solidariteit en 
individuele of familiale solidariteit. Ik denk dat men hier het juiste midden in zal moeten vinden. Het gaat niet 
op dat wanneer ouders die hun huis verkopen, alles uitdelen en met een superklein pensioentje in een 
rustoord gaan zitten, te zeggen dat nu de maatschappij mag bijpassen. Dat lijkt niet fair, want die kinderen zijn 
al langs de kassa gepasseerd. Die hebben al de solidariteit in de ene richting gekregen, dus het zal ook 
passen als ze in de andere richting werkt. Het erfrecht speelt hier een heel grote rol in. Bij ontgroening denk ik 
er ook aan dat er wel voldoende kinderen zijn in gezinnen die niet van Belgische origine zijn. En dat je die 
allemaal zult moeten herwaarderen. Er zijn wel genoeg jongeren en kinderen, maar ze zijn niet wit – wit. Dus 
hier zullen we eens naar moeten kijken. 
 
Bent u dan meer voor individuele solidariteit? 
 
Ik ben voor solidariteit tussen mensen die dicht bij elkaar staan. Ik ben dus ook voor solidariteit tussen 
gewoon feitelijk samenwonenden. Die zijn dit wettelijk niet verplicht. De ene kan perfect rijk worden en aan de 
andere niets moeten geven. Daar ben ik tegen. Ik ben voor solidariteit tussen mensen die dicht bij elkaar 
staan, tussen samenwonenden, tussen familieleden, aangetrouwden, die dan een reëel contact hebben met 
elkaar. Of gehad hebben met elkaar. Als ik ooit van mijn schoonouders een grond heb gekregen, we hebben 
daarop gebouwd en we hebben met hen ruzie gemaakt, maar ik heb wel nog de solidariteitsverplichting 
tegenover hen. Hebben ze nooit naar mij omgekeken, verzuipen ze in de drank en zijn die alleen maar met 
zichzelf bezig dan is het een ander verhaal. Dan mag de maatschappij hen helpen. 
 
 
Er spreekt een groot rechtvaardigheidsgevoel uit. 
 
Ja, ik denk dat je dat wel aanvoelt. En zoals het nu is oordeelt het OCMW ook wel of sommige kinderen 
kunnen verplicht worden om bij te springen voor ouders die nooit omgekeken hebben of die hen slecht 
behandeld hebben. Het is niet zwart – wit als op het eerste gezicht lijkt.  
 
Met het terugvorderen van onderhoudsgeld door het OCMW bedoelt u toch dat jongeren die niet 
betaald hebben en het OCMW heeft voor hen betaald en het OCMW stapt dan naar de jongeren om het 
geld terug te vorderen. Dat wordt bijna nooit gedaan. Dus eigenlijk kunnen jongeren gemakkelijk 
zeggen van ‘laat maar waaien, ze komen toch niet’. 
 
Dat weet ik niet. Als ze veel gekregen hebben van hun ouders gaan die kinderen niet ontsnappen aan het 
OCMW.  
 
Wat denkt u van de term ‘ski-generatie’, spending your kids inheritance? Dus ouders die heel de 
erfenis van hun kinderen opsouperen. 
 
Ik denk dat dit echt uitzonderingen zijn. Dat komt voor. Maar ik denk dat de bedoeling van die generatie ook is 
‘niemand nodig hebben’. En dat ze daarom een hele berekening maken, geholpen door banken: ik verkoop 
mijn huis, ik zet dit kapitaal vast, dit brengt me zoveel op per maand, en bovenop mijn pensioen kan ik er juist 
komen. Die mogen dan geen zware tegenslagen hebben natuurlijk. Maar in principe is dit goed berekend, 
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behalve wanneer er één te oud wordt of te ‘krammiekel’ wordt. Maar ik denk dat die mensen het heel goed 
bedoelen, namelijk hun hoofddoel is niet afhankelijk te worden van hun kinderen, hun kinderen niet tot last te 
zijn. Je kan natuurlijk zeggen: ze profiteren ervan en maken alles op, dit is één manier om het te bekijken. De 
andere manier is trots zijn op hen dat ze aan niemand gaan hangen en voor zichzelf kunnen zorgen. En dit 
ook heel hard van plan zijn. Er zijn altijd twee kanten aan een medaille. Het is soms een beetje zuur om te 
denken van ze zitten fijn zes maanden in Spanje, en ze hadden ook kunnen helpen met onze ambetante 
pubers hier, maar ja, je kan niet alles hebben. 
 
U hebt daarnet al even aangehaald dat er wel voldoende kinderen zijn bij gezinnen met niet-Belgische 
origine. Wat denkt u in dit verband van migratie om ontgroening tegen te gaan? 
 
Ik heb nog geweten dat ze in de jaren ’60 allemaal met gejuich werden binnengehaald. Er was toen een echte 
rage van Arabischachtige liedjes. Dat was een mode. Die werden binnengehaald met gejuich om al het vuile 
werk te komen doen. En in ’74, amper 8 à 9 jaar later werden ze vergruisd, was er een immigratiestop, 
oliecrisis enzovoort. Dus ik ben er een beetje ongerust over. Van mij moeten ze dit soort experiment niet 
herdoen. Dat is toen echt beschamend afgelopen. Ze moeten daar afblijven. Laat de migratiestromen 
natuurlijk stromen zoals ze zijn. We krijgen een pak kandidaat – vluchtelingen binnen, laten we er over 
nadenken of we die niet aan het werk kunnen zetten als er mensen tekort zijn. Herschool die mensen, zet ze 
aan het werk. En bovendien hebben die allemaal kinderen. 
 
Stel dat er nu iemand naar hier immigreert, heeft die dan ook nog onderhoudsplicht naar zijn ouders in 
het andere land toe? 
 
Dat hangt af van de wetgeving in dat ander land. Onderhoudsplicht wordt bepaalt door wat wij noemen het 
personeel statuut. Dat is de wet van je land, van je nationaliteit. Dat wordt daardoor bepaald. En in feite de 
facto sturen de meeste mensen geld. Omdat het geld van hier daar veel meer waard is dan hier.  
 
Is migratie dan eigenlijk op zich geen verliespost voor België? 
 
Het is een herverdeling tussen arme landen en rijke landen. Zo kan je het ook bekijken. Het is precies mijn job 
om je tegen te spreken, maar alles heeft zijn voor –en zijn nadelen. Het werk wordt uiteindelijk toch wel 
gedaan.  
 
En welke invloed zal die vergrijzing volgens u hebben op de samenleving? Welke trends en 
verschuivingen ziet u hier? 
 
Ik kan me dit eigenlijk niet voorstellen. In de geschiedenis is het  nog niet voorgekomen dat we allemaal zo 
oud werden. Het is ook nog niet voorgekomen dat de mensen van mijn leeftijd, ik ben 57, zo vroeg stopten 
met werken. Dus het is iets totaal nieuws. We weten niet waar we voor staan. En vergeet niet dat wij niet de 
gemakkelijkste generatie zijn. We zijn de generatie van ’68. Als ik in Leuven toekwam werd er betoogd. We 
hebben alles op zijn kop gezet, dus wij gaan ambetante oudjes worden. Hou je maar klaar. Zo gemakkelijk en 
braaf zullen we niet zijn. Er komt iets nieuws. Ik hoop plezant. Met allemaal seniorenkoren en dergelijke 
dingen.  
 
In een ander interview werd ook al naar voor geschoven dat de babyboomgeneratie nu niet meer zal 
accepteren wat er met de vooroorlogse generatie is gebeurd. Dat het een mondigere generatie is. 
 
Je zegt dat natuurlijk wel nu. Nu ken ik de machthebbers, degene die het voor het zeggen hebben en de 
lakens uitdelen. Maar binnen tien jaar misschien niet meer en binnen twintig jaar nog minder. Dus ik weet niet 
hoe ik zal praten binnen twintig jaar. Want dan gaan de lakens uitgedeeld worden door mensen met andere 
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opvattingen, die misschien even opstandig zijn als wij vroeger. Dus je weet niet wat de toekomst brengt. Het 
enige wat we kunnen doen is kiezen voor een solidaire maatschappij. En zeggen ‘ik ga er niet tussenuit 
muizen naar Zuid-Frankrijk, in mijn chique huisje, mijn paleisje en bye regenland en problemen’. Wat mijn 
generatie moet doen is ter plaatse te blijven en mee blijven denken hoe we de dingen kunnen oplossen als er 
zich problemen aandienen.  
 
Iemand in een interview waarschuwde voor een ‘gerontocratie’. Dus ouderen die de macht 
krampachtig in handen blijven houden. 
 
Ik denk dat hier geen kans voor bestaat. Wij hebben ook een tijdje gedacht ‘waarom halen wij al die oude 
proffen van stal’, als we studiedagen organiseren of teksten maken. Ik denk dat dit altijd zo geweest is. Er zijn 
altijd oude wijze mensen geweest die toch bleven meedraaien en heel jonge die al afhaken, ook op 55. De 
helft van mijn generatiegenoten werkt niet meer. Dus het zijn die ouderen natuurlijk die opvallen. Maar zo 
talrijk zijn ze niet. Wat mij betreft zouden die veel talrijker mogen zijn, want er gaat heel veel expertise 
verloren. Ik denk dat de grijzen op de achtergrond gaan blijven meewerken, dat is altijd zo geweest. We zullen 
misschien wat met meer zijn, en hopelijk fitter en er niet te oud uit ziend.  
 
In dit onderzoek zouden we graag de positie van jongeren in een vergrijsde en ontgroende 
samenleving bekijken. Als u kijkt naar de positie van jongeren binnen de samenleving, hoe ziet u die? 
 
Ik heb daar zo mijn eigen opvattingen over. Ik denk dat jongeren zo lang ze financieel afhankelijk zijn eigenlijk 
geen echte stem hebben. En ik vind al dat gedoe over het horen van kinderen en inspraak en inbreng praat 
voor de vaak. Ik doe veel echtscheidingen en wat ik betreur bij jongeren is dat ze vanaf 18 jaar niet meer te 
pas komen bij de echtscheiding van hun ouders, terwijl ze toch vaak echt betrokken partij zijn. Ze wonen nog 
in dat huis, ze zorgen nog mee en zeker later voor de moeder die achterblijft. Zij komen er niet aan te pas, en 
dat vind ik heel erg. Ik zal niet zeggen dat een echtscheiding een drama is voor kinderen, maar het tekent je 
wel. Het stuurt je leven wel in een bepaalde richting. Het stoort me enorm dat het niet erkend wordt dat het 
toch een zekere hypotheek legt op iemand, een stuk onbezorgdheid of onbekommerdheid wegneemt voor 
jongeren. Daar heb ik met hen te doen. En onder de 18 is het zo dat als ze voorstellen doen dat ze toch liever 
bij de moeder of de vader willen wonen dat men bij de rechtbank vaak zegt dat ze opgemaakt zijn. Al 
naargelang wordt hun standpunt ernstig genomen of niet.  Vaak wordt gezegd dat ze dan opgestookt zijn. Hoe 
jonger ze zijn hoe groter de kans dat men zegt dat ze opgemaakt zijn. En dat hun stem dus niet gehoord 
wordt, hoewel die kinderen daar vast op rekenen. Die gaan met de rechter praten en de rechter zegt dat het in 
orde komt, dat er voor gezorgd zal worden, en het gebeurt dan toch niet. Ik blijf het fout vinden om de 
afhankelijkheid van kinderen ten opzichte van hun ouders te verdonkeremanen en dan te doen alsof het 
opgelost wordt door inspraak en door rechten. Dat is niet waar. Kinderen zijn eeuwig afhankelijk van hun 
ouders. Mijn ouders zijn gescheiden en het is pas toen de ene overleden was dat we vrijmoediger tegen de 
andere konden praten. Ze bleven vragen dat we heimelijk of stilzwijgend partij zouden kiezen. Dat is heel 
vervelend.  
 
Denkt u dat de familiale solidariteit onder druk komt te staan door de toenemende echtscheidingen? 
 
De toenemende echtscheidingen zijn zelf een uiting van het stoppen van het ophouden van schijn, niet van 
het afbrokkelen van het samenleven. Iedereen blijft samenleven en trouwen en kinderen maken. Tot 100 tot 
120 jaar geleden hadden de mannen twee levens. Ze hadden een gezinsleven en ze hadden een caféleven, 
een café –en hoerenkot leven. Giacometti, de heel gekende beeldhouwer bracht zijn nachten door in een 
bordeel. Dat was toen zo. Hij had een partner Annette en daar maakte hij prachtige beelden van. En zijn 
nachten bracht hij door in het bordeel. Dat is nu gedaan. De mensen kruipen ’s nachts niet meer weg in een 
bordeel, of toch niet zoveel meer, maar willen een ander soort leven. Ik ben niet meer gelukkig bij A dus ik ga 
het proberen met B. Er komt een andere zichtbaarder manier van omgaan met relaties. Men moet niet gaan 
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denken dat de mensen zich niet meer engageren, scheiden, gaan uit elkaar. Het is altijd zo geweest. Het is 
alleen opener, wat schaamtelozer. Vroeger waren er ook onechte kinderen en bastaards en noem maar op. 
Dat is nu anders, die kinderen hebben godzijdank gelijke rechten gekregen. Vroeger was alles meer 
verborgen achter de gevels, voor de rijken, de bourgeoisie dan toch. De anderen die deden er maar op los, 
die trouwden zelfs niet. Die begonnen er zelfs niet aan, die gingen van A naar B en dan hadden ze een heel 
nest kinderen.  
 
Maar als kinderen aangeven dat ze bijvoorbeeld alleen bij de moeder willen wonen en het contact met 
de vader verwatert. Dan zijn de gevoelens van verbondenheid met de vader veel minder, wat invloed 
heeft op de bereidheid om er later voor te zorgen. 
 
Dit is altijd zo geweest en die kinderen zullen wel erven van de vader. Daar zullen ze niet neen tegen zeggen, 
tenzij hij schulden heeft. En dan zal het OCMW wel zeggen: voor die kerel die nooit heeft omgezien moet je 
niet betalen. Dat is een correctief, het is geen hakbijl dat je ook voor een mottige vader of een spilzieke 
moeder moet gaan betalen. Dat is niet zo. Het OCMW beslist hierover en als je niet akkoord gaat kan je 
beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.  
 
Nog andere ideeën over de positie van jongeren? 
 
Wat ik betreur is dat ze zo bang zijn om te trouwen. Spijtig. Want samenleven is veel ingewikkelder en het 
uiteen gaan als je samenwoont leidt je naar vijf rechters, terwijl als je getrouwd bent zijn het er maar één of 
twee. Het is heel ingewikkeld. Mensen denken dat als ze samenwonen ze ook tegenover elkaar rechten 
hebben, maar die hebben ze niet. Dus je kan beter trouwen. Eens je financiële engagementen hebt tegenover 
elkaar door bijvoorbeeld een huis te kopen, trouw dan, dat is veel simpeler. Ook voor de families die daarin 
willen investeren, want ze gaan niet mee naar de notaris om de aktes op te maken dus die weten niet wat 
daar in staat. Dus of ze investeren niet en als ze investeren zijn ze heel bang en zeggen ze ‘waarom doe je 
niet gelijk iedereen, dan weet ik tenminste dat je het terugkrijgt als je uit elkaar gaat’. Bij samenwonen lopen 
ze veel meer risico en staan ze er veel slechter voor.  
 
En een samenlevingscontract dan? 
 
Dat lost niet veel op, want in een samenlevingscontract durven de meeste mensen niet spreken over geld. 
Nochtans is dit het enige wat aan bod zou moeten komen. Een vergoeding wanneer de ene in een rolpatroon 
stapt, wanneer de man bijvoorbeeld thuisblijft en voor de kinderen zorgt zou er meteen moeten gezegd 
worden dat er per jaar hij dit doet hij recht heeft op een vergoeding van zoveel, want hij heeft zijn carrière 
gestopt. Er moet dan op voorhand afgesproken worden dat je rechten hebt op een  ziekte-uitkering of op een 
werkloosheidsuitkering. Dit zou je vooraf moeten regelen, in plaats van er in een romantische floue sfeer aan 
te beginnen. Dit is geen reactionair standpunt, maar er wordt te weinig over gesproken. Het is zoals iemand 
een brandverzekering verkoopt, zo verkoop ik het huwelijk. Daar is diep over nagedacht, aan geprutst en aan 
gevijzeld tot het zo rechtvaardig mogelijk was. Het staat in het Burgerlijk Wetboek, het is automatisch op je 
van toepassing, ook als je geen huwelijkscontract maakt. Het is niet perfect, niets menselijks is perfect. Er zijn 
raketten die niet naar de maan geraken, hoewel daar heel veel geld en expertise is in gestoken. Maar neem 
dan toch dit instituut huwelijk, het staat daar. Stap er in, dat is veel veiliger dan zelf beginnen knutselen. Je 
kent er zelf eigenlijk niks van. Je maakt uw auto toch ook niet zelf. Mensen kopen blindelings een auto, er van 
uitgaand dat die motor draait, dat die in orde is, maar trouwen nee, dat gaan we niet doen, dat durven we niet. 
In een samenlevingscontract staat meestal in ‘hij brengt mee een fiets en twee boxen en zij brengt mee een 
frigo en een eetkamer’. Want in het begin heb je nog niks. Je zou eigenlijk een contract moeten maken telkens 
je situatie verandert. Je krijgt een grond, maak dan een contract op over die grond, je gaat bouwen en je vult 
dat contract aan. We hebben de regeling voor de grond al, nu gaan we de regeling voor het huis uitwerken. 
We hebben twee kinderen, we bouwen daar aan dus er komt een regeling voor de kinderen, enzovoort. Je 



 

304 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

moet voor mij geen contract afsluiten als je met elkaar op kot gaat zitten, je moet een contract opstellen als je 
samen een huurcontract afsluit. Dan moet je er aan denken hoe je het gaat doen als het scheefloopt. Dus bij 
zo een momenten zou je bijna modulair contractjes moeten opmaken. Of één contract waarop je verder bouwt 
op maat van je concrete project.  
 
En heeft het invloed op je kinderen en de erfenis als je getrouwd bent of niet? 
 
Nee, het verschil is afgeschaft in 1987.  
 
En de sociaal-economische positie van jongeren, hoe ziet u deze? 
 
De weddes zijn veel te laag om te kunnen huren. Ik vraag me af hoe de jongeren het doen, de huur is veel te 
hoog: 700 euro of 800 euro en ze verdienen 1300 euro. Dat gaat niet hé. Mensen gaan twee jobs moeten 
doen, zoals in het Oostblok vroeger. Die mensen hadden dikwijls drie jobs. En wij gaan daar ook naar toe. Of 
je moet ‘samenslaan’ om alles te kunnen betalen. Ik vind het niet slecht hoor dat mensen om praktische 
redenen gaan samenwonen. Het mag ook gezegd worden dat het een groot voordeel is van samenwonen dat 
je iets meer kan veroorloven. Dat je bijvoorbeeld samen een huis kan bouwen, begin daar maar eens alleen 
aan. Een mens mag ook wel praktisch zijn in het leven.  
 
Dat er nu meer tweeverdieners zijn heeft ook zijn invloed op kinderopvang, minder tijd voor de zorg 
voor de ouders en dergelijke. 
 
Er zijn grootouders die voor de kleinkinderen zorgen en er zijn grootouders die dit niet doen. Dat is altijd zo 
geweest. De statistieken zeggen dat er nu minder grootouders instaan  voor de kinderopvang en dat er meer 
crèches zijn. Voor mij zijn die crèches prima. Ik vind dit een heel goede oplossing. We zouden nog meer 
collectieve wasserijen, restaurants en dergelijke mogen hebben, een soort kibboetsachtig iets.    
 
Waarom vindt u dit? 
 
Omdat iedereen nu in zijn eigen infrastructuur zit te prutsen en te koken en te werken. Het zou fijner zijn als dit 
een beetje meer verdeeld werd. Zoals die cambio-auto’s. Er zouden veel meer collectieve voorzieningen 
mogen zijn.  
 
Bent u dan ook heel sterk voor cohousen of samenhuizen? 
 
Ja, absoluut.  
 
Is hier al iets rond opgesteld in de wet? 
 
Nee, dit is de mede-eigendom die speelt. Dit is niet zo eenvoudig, het is nog moeilijker dan samenwonen. Niet 
alleen omdat het praktisch niet eenvoudig is, maar je kan natuurlijk niet in een heel mooie woning zitten. 
omdat je moet bijbouwen, afbouwen, ruimtes moet kunnen veranderen van functie. Je woont veel meer basic 
dan in een schone gezinswoning uit de boekskes.  En dan moet je ook klaar zijn voor de complicaties op 
relationeel vlak. In mijn jeugd zijn er heel wat communes geweest. Die mensen veranderen daar van partner, 
hadden samen kinderen, voedden die samen op. De ene is al wat moederlijk of vaderlijk dan anderen. Maar 
uiteindelijk eindigt dit toch in groepjes van twee. Of met alleenstaanden, mensen die alleen overschieten. Je 
moet daar klaar voor zijn dat dit niet voor eeuwig is. En ik denk dat mensen dit moeilijk vinden.  
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Vergelijkt u nu cohousing met een commune? 
 
Dit vind ik helemaal hetzelfde. Het is niet omdat cohousing op het eerste gezicht comfortabeler is omdat je 
meer eigen ruimtes hebt dat het geen commune is. Je loopt in elkaars weg. Niet iedereen is daar geschikt 
voor, ik zou het bijvoorbeeld niet kunnen. Ik wil niemand zien ’s avonds, behalve de kinderen, mijn partner, 
wat familie en een paar vrienden. 
 
En denkt u dat de samenleving openstaat voor cohousing, want tegen communes leven toch veel 
vooroordelen? 
 
Cohousing klinkt veel hipper, dus zullen ze er wel voor open staan.  
 
De moderne commune. 
 
Voor mij wel. In mijn begrip is dit zo. Het is eigenlijk een groot gemeenschapshuis. Je moet je daar geen 
illusies over maken, het is allemaal niet zo gemakkelijk. Je hebt in plaats van één partner met wie je moet 
overleggen over de wasverzachter tien partners. En je moet dan de meerderheid minderheid aanvaarden.  
 
Maar u denkt wel dat het op maatschappelijk vlak een positieve rol kan spelen? 
 
Ja, alleen al ecologisch. Beeld je in. Je hebt veel minder machines nodig, je kan passieve huizen maken van 
hier tot ginder. Je kan auto’s delen. Ik vind het super.  
 
En op vlak van solidariteitsgevoelens. 
 
Ja.  
 
En minder kosten voor de samenleving, omdat ouderen minder snel professionele zorg moeten 
vragen. 
 
Ja. We zullen zien hoe het evolueert, maar het gaat zeker die kant op. Ik heb al gehoord van projecten rond 
‘Bed and Breakfast’ die zich speciaal richten op ouderen die zorg nodig hebben. Die kunnen dan daar een 
soort vakantietje doorbrengen. 
 
En bij een toenemende vergrijzing en ontgroening, ziet u daar evoluties in de positie van jongeren? 
 
Ik zie dit zo niet. Ik heb twee jonge kinderen, een zoon van 20 en een dochter van 17, ik ben dus eigenlijk een 
redelijk oude moeder. Maar ik zie niet of dit op hen een invloed heeft. Ze leiden hun leven, ze zitten vooral in 
hun groep, en die grijzen staan op de achtergrond. Ik denk dat het belangrijk is dat we fit blijven en goed 
gezond en niet tot last zijn. Daar verschil ik niet met de generatie voor mij. Ik zie niet hoe de jongeren daar 
onder gebukt zouden gaan.  
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Denkt u dat er meer wettelijke bepalingen zullen komen, bijvoorbeeld dat ouderen ook meer een rol 
gaan moeten opnemen, meer hun verantwoordelijkheid zullen moeten opnemen. Dat ze bijvoorbeeld 
verplicht zullen worden om één dag in de week de kleinkinderen op te vangen? 
 
Dit zie ik niet gebeuren. Stel je voor dat dit verplicht wordt, dat het opgelegd wordt aan grootouders die dit niet 
willen doen. Dat is toch een gevaar. Je gaat je kinderen daar nooit achter laten. Dit is hetzelfde als de 
bezoekplichtproblemen. Dus vaders die hun bezoekrecht niet uitoefenen, je kan die niet dwingen. Stel je voor 
dat je de kinderen daar zomaar zou gaan afzetten. Dat is een risico. Daar is eigenlijk geen oplossing voor. 
Financiële boetes gaan opleggen lost niets op, dan zit je in het zelfde straatje, dan gaan ze het doen om die 
financiële boetes niet te hebben. Je kan dit niet oplossen.  
 
Bent u in het algemeen tegen sociale verplichting mbt intergenerationele solidariteit? 
 
Het heeft allemaal zijn keerzijde. Die oude mensen die daar in het home in Anderlecht zaten zonder eten, hier 
was een schandaal over in september 2008. Een home met veertig mensen die nauwelijks eten en drinken 
kregen en echt verwaarloosd werden en die durfden niet reclameren omdat hun kinderen dan last zouden 
hebben. Dus schep verplichtingen en je maakt de zwakkeren monddood. Het enige wat je kan doen is een 
sfeer scheppen waarin solidariteit beloont wordt. Hoe kan je dit doen? Door bijvoorbeeld kangoeroewoningen 
aan te moedigen. Je gaat hier ook misbruiken in hebben, je zal mensen hebben die een kangoeroewoning 
zullen zetten om hun ouders daar te zetten om hun pensioen op te strijken en er niks voor doen. Maar kan je 
omwille van die 5% misbruikers, ik zeg maar iets, een heel goed systeem geen doorgang laten vinden. Moet 
je daarom inspecteurs op elke hoek van de straat zetten? We weten het niet.  
 
En hoe kan de overheid kangoeroewonen meer bevorderen? 
 
Van sociale woningen kangoeroewoningen maken. Daar hebben ze de beurs in handen.  
 
Moeten sociale huisvestingsmaatschappijen dan mee op de kar springen? 
 
Ze zouden mogen het voorbeeld geven. De sociale huisvestingsmaatschappijen zouden mee op de kar 
mogen springen van de kangoeroewoningen. Eigenlijk zouden zij het voortouw kunnen nemen. En zou dit 
voor veel mensen heel welkom zijn.  
 
Ziet u verschillen tussen jongeren, autochtoon allochtoon, mannen vrouwen en dergelijke? 
 
Ik heb wel nog maar 6 minuten, heb je nog veel te vragen? 
 
Ik zal het inkorten. Dan over naar de status van jongeren. Hoe ziet u deze binnen een vergrijsde en 
ontgroende samenleving? 
 
Het is heel moeilijk om hier zicht over te hebben. Ik zit er nochtans nog middenin, met mijn kinderen en ik rij 
mee op de fiets tijdens de uren dat de kinderen naar school fietsen, ik zit soms op de trein met studenten. Ik 
weet het niet. Ik heb de neiging om te zeggen wat mijn grootmoeder vroeger over ons zei, de jeugd heeft het 
nu veel moeilijker, omdat de keuzes veel groter zijn. Aan de ene kant heerst er de illusie alles kan, langs de 
andere kant en wat mij zorgen baart is dat de jongeren vandaag de dag heel prestatiegericht moeten zijn. Het 
is niet genoeg van handig te zijn of iets goed te kunnen. Je moet een diploma hebben, nog beter zijn twee 
diploma’s. Jongeren moeten ‘streberig’ zijn, maar een bepaalde groep van jongeren zet zich hier tegen af. 
Daar wordt mee gelachen, ‘het is een seutige streber’ zegt mijn dochter dan over sommige mensen van haar 
school, en dat willen ze zeker niet zijn. Voor degene die minder talent hebben om te studeren zullen er niet 
veel handberoepen meer zijn. Want alles gaat naar Zuid-Korea, samen met de Opelfabrieken. En daar maak 
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ik me wel wat zorgen over. Dit wordt ook zo ondergewaardeerd dat de jongeren van hier dit niet willen doen. 
Dus men spreekt dan van import van migranten. Maar dan maak ik me zorgen over het feit dat die dan de 
vuilbakjobkes doen. Dit is niet zo best dat de handarbeid zo ondergewaardeerd is en zo slecht betaald. En dat 
men daarvoor dan bijvoorbeeld Poolse metsers invoert en Turkse straatwerkers, dit vind ik een slechte 
evolutie. Zodanig dat jongeren die minder goed studeren daar niet mee geassocieerd willen worden. Dat is 
eigenlijk het probleemveld. Dus als ik een allochtone jongere van de tweede generatie was, ik zou het ook wel 
weten. Je bent dan droevig omdat je geen advocaat kunt worden of manager en dan zeg je maar foert. Het 
gaat hier dus over solidariteit tussen slimme mensen en minder slimme mensen, daar zou wel wat meer over 
gezegd mogen worden. Niet iedereen is David Bowie. Hij studeerde schrijnwerkerij en zelfs dat kon hij niet 
goed want hij had geen enkel talent. Maar niet iedereen kan het zonder diploma maken. Daar maak ik me 
zorgen over en daar is eigenlijk geen oplossing voor.  
 
Hoe ziet u hier de rol van het onderwijs? Zoals democratisering van het onderwijs? 
 
Ja, en beeldvorming over bepaalde beroepen. Het ophemelen van economisch succes, die enorme bonussen, 
die waanzinnige lonen van bankmensen, dat is stuitend. En dat zal je nooit hebben als loodgieter. We moeten 
gaan naar een veel minder materialistische samenleving en de waanzinnige lonen moeten afgetopt worden in 
bepaalde sectoren. Zodanig dat iemand die eenvoudiger werk doet beter betaald kan worden en dat die het 
niet moet doen met 1300 euro maar met 1600 euro. Dat de huren lager worden. Een andere samenleving zie 
ik voor mij. Veel groener, veel minder prestatiegericht en consumptiegericht. 
 
Bedoelt u dan letterlijk meer groen? 
 
Ecologisch ja, met meer respect voor de mens en zijn omgeving.  
 
Hoe denkt u dat jongeren staan tegenover ouderen in een vergrijsde en ontgroende samenleving? 
 
Ik denk dat zij die niet zien staan. Voor mij in mijn jeugd bestond mijn omgeving uit mijn vrienden en 
vriendinnen vooral, want ik kwam uit een meisjesschool. En de volwassenen waren eigenlijk bordkartonnen 
figuren. Die waren precies niet echt.  
 
Denkt u dat het thema intergenerationele solidariteit en vergrijzing/ontgroening niet echt leeft onder 
jongeren? 
 
Die maken zich zorgen over hun eigen toekomst en niet over die van de ouders.  
 
En maken ze zich zorgen over hun eigen toekomst later door de toenemende vergrijzing? 
 
Ik denk dat dit hetzelfde is als in mijn jeugd. Pensioenen, daar lachten wij mee. Wie maakt er zich nu zorgen 
over het pensioen als je 23 bent. De wereld ligt aan je voeten. En waar je gaat eindigen, dat weet je toch niet. 
Zuid-Amerika of Zuid-Afrika in ik weet niet wat een tof project dat je kan doen tot het einde van je dagen. Maar 
wie maakt er zich nu zorgen om een pensioen? Ik kon me dit als jongere niet voorstellen. En ik zie het ook 
niet leven rondom mij. En nu ben ik zelfstandige, dus ik heb mijn loopbaan wel voor elkaar gekregen. Ik maak 
me geen zorgen over mijn pensioen. Ik zal altijd wel kunnen blijven werken en boeken schrijven hoop ik. Ik 
maak me wel zorgen over mijn gezondheid, want als die niet in orde is kan ik dat niet. Dan heb ik een 
probleem. Gezondheid is de grootste zorg van mensen van mijn generatie. 
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Als u kijkt naar de samenleving en naar solidariteit , denkt u dan dat intergenerationele solidariteit 
moeilijk zal zijn te behouden of zijn er andere vormen van solidariteit die meer de aandacht zullen 
vragen? 
 
Ik vind familiale solidariteit heel belangrijk. Maar dit mag dan ook geen familiaal egoïsme worden. En 
daarnaast vind ik de solidariteit tussen armen en rijken heel belangrijk. Tussen mensen met kansen en 
mensen zonder kansen. En intergenerationele solidariteit past hier automatisch in. Vroeger gingen wij rond de 
kerstdagen zingen met de scouts in een rustoord en wij vonden dat normaal. En dat blijft zo. Ik denk dat je 
jongeren niet kan verwijten dat ze met zichzelf bezig zijn. Dat is hun job. Als zij niet met zichzelf bezig zijn, wie 
dan wel. Hun ouders een beetje, maar zij moeten het toch maken. Dus ik zou het raar vinden als jongeren 
zich zorgen zouden maken over hun ouders. Het is een omgekeerde wereld. Wij moeten ons zorgen maken 
over hen. Ik zit nu in de generatie die zorgt voor haar ouders. En die zorg gaat toch een beetje vanzelf. Als je 
een heel goede band hebt gehad krijg je zelfs in een heel druk leven en werkschema daar tijd voor. Dat is 
heel merkwaardig, het is een speciaal soort genade die je over je krijgt om te snellen van rustoord naar 
ziekenhuis naar het opruimen van een appartement, pyjama’s gaan kopen. Dat gaat allemaal vanzelf. Als je 
familie voor jouw belangrijk is dan gaat het vanzelf. Dan heb je daar automatisch tijd voor.  
 
Denkt u dat jongeren daar toe bereid zijn om die rol op te nemen? 
 
Als je het hen nu vraagt niet natuurlijk, maar dat gaat langzaam. Jongeren vinden het heel akelig om vroeg 
hun ouders te verliezen. Daar wil je niet aan denken. Als jongere  wil je daar niet mee bezig zijn dat morgen je 
ouders dood kunnen gaan of ziek worden, je wil daar niet aan denken. En je kan dit de jeugd moeilijk 
verwijten. Ik zou me zorgen maken moesten ze daar mee bezig zijn. Je moet je pas zorgen beginnen te 
maken over je ouders als die boven de 70 jaar zijn. Of als ze ervoor ziek worden.  
 
En welke rol ziet u dan voor jongeren nu binnen intergenerationele solidariteit, 
 
Ik denk dat ze een rol opnemen door politiek actief te zijn. Ik denk dat ze dit automatisch doen. Als je u inzet 
voor de samenleving, je zet u in voor dieren, kinderen, jongeren, ouderen, gehandicapten, alles door elkaar, 
het milieu, dan is het wel aanwezig.  
 
En vindt u dit engagement bij jongeren groot? 
 
De wereldwinkels, in mijn tijd bestond dit niet. Die werken op vrijwilligers. De jeugdbeweging heeft nog nooit 
zo gefloreerd. Dus het zit wel goed.  
 
 
En zijn die vrijwilligers dan jongeren of uit de middengeneratie? 
 
Ik denk dat er ook veel jongeren tussen zitten.  
 
En welke voorwaarden koppelen jongeren aan die solidariteit? 
 
Zich amuseren, in een fijne groep zitten. Ze moeten niet uit plicht vanalles gaan doen. 
 
Rond beleid dan. Hebt u nog een aantal beleidsaanbevelingen die u zou doen ivm intergenerationele 
solidariteit en vergrijzing/ontgroening? 
 
Meer sociale huisvesting. Openbaar vervoer heel fel verbeteren zodat het voor de mensen gemakkelijker 
wordt om buiten te komen. Ik heb een tante van 80 jaar en die geraakt de tram niet op. De treden zijn te hoog. 
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En die komt dus niet meer buiten. Dat is heel jammer, want ze is heel sociaal. Dus het openbaar vervoer 
verbeteren en aanpassen aan minder mobiele mensen. Dingen organiseren overdag waar senioren 
gemakkelijker naar toe komen. Veel meer sociale huurwoningen bouwen. Kangoeroewoningen installeren. Ik 
heb heel veel voorstellen om het voor ouderen beter te maken, gezamenlijke woonprojecten ondersteunen, 
cohousing voor senioren. Er zijn er al een aantal specifiek voor senioren. Dat is het zowat. 
 
Tot slot nog drie stellingen. De eerste ‘stel dat de technologie nog verder zou toenemen, dan zouden 
de mensen liever door een robot verzorgd worden’. 
 
Dat denk ik niet. Ik ken een aantal bejaardenverzorgers met de mooiste glimlach ter wereld en ik zou dit niet 
willen missen. 
 
En alleen voor logistieke ondersteuning? 
 
Ik zou dan toch pleiten voor het ondersteunen van de mobiliteit van de senioren zelf. Betere karretjes, deuren 
die vanzelf open gaan als ik arriveer met mijn karretje, betere trottoirs, heb je de trottoirs hier in Leuven al 
eens gezien? Ik heb een skiongeval gehad en heb dan in een rolstoel gezeten. Dat is niet om te lachen, het is 
dus onmogelijk om eender waar naartoe te gaan. Zelfs in de gerechtsgebouwen, het was een schande. En de 
mensen zagen mij niet graag komen. In de cafés enzo zorgt dit voor extra last, ze moeten tafeltjes opzij 
zetten, ik nam met mijn rolstoel drie plaatsen in. Daar moet nog heel veel gebeuren. Ik ben er niet voor om de 
mensen in de wattekes te leggen in hun huis, ik ben ervoor om ze eruit te halen. Om ze op straat te laten 
komen, om ze te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven. Teveel voorstellen gaan nu richting ‘kom, 
ik breng je plateauke wel’.  
 
De publieke ruimte moet dus meer afgestemd worden op de vergrijzing/ontgroening en 
intergenerationele solidariteit.  
 
Ja, veel meer, door meer toegankelijkheid voor mindervaliden. En niet door te zeggen ‘druk op deze knop en 
dan komt iemand u helpen’. Of spreek op voorhand af met de NMBS. Ik heb dat gedaan, ik ben zo in Brugge 
gaan pleiten. Wat was dat, drie mensen moesten ze mobiliseren om mij daar in de trein te krijgen en van de 
trein terug af. Dat gaat niet. Ze sluiten mensen uit door dat soort zaken. Dat geldt zeker voor senioren die niet 
zo mobiel zijn. Die geraken niet op tijd van de trein. Ik denk soms al dat ik niet op tijd van de trein zal geraken, 
zeker op van die hoge treinen. Dan denk ik altijd ‘seffens is die deur toe’. Dus je moet niet vragen hoe het is 
als je werkelijk met een stok loopt. Daar moet heel veel gebeuren. Je ziet het aan oudere mensen, die zijn 
bang op straat. Die zijn bang om over te steken.  
 
Het is de keuze van de jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving of niet. 
Ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen moeten hun plan dan maar trekken. 
 
Dat vind ik niet. Maar ik vind ook niet dat je het kan verplichten aan iemand om voor ouderen te zorgen. Je 
kan het vragen en je kan het aanmoedigen. Maar je kan het niet verplichten. Net zomin als je de grootouders 
verplicht laat zorgen voor de kleinkinderen als die daar geen zin in hebben. Het is dus een keuze. 
 
Leeftijd is een discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit en dergelijke. 
 
Ja. Zeker voor mensen die werk zoeken. Of mensen die eigenlijk niet op pensioen willen gaan maar toch 
moeten omdat ze 65 zijn. Voor de meesten is dat een bescherming. Maar hef die verplichting op en je zal zien 
dat mensen die wel willen stoppen verplicht zullen worden om te werken tot hun 70. Dus alles heeft zijn 
keerzijde.  
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Gustaaf. 
Ik ga nog een vraag stellen. Je bent ook veel met vrouwenrechten bezig. Dus hoe zie je de positie van de 
oudere en de jongere vrouw binnen de maatschappij die nu komt, dus waar de grijze waarden momenteel een 
stukje de overhand zullen krijgen. 
 
Ik denk dat we nog altijd een groep redelijk stille vrouwen gaan hebben die thuis zijn gebleven en die niet 
gewoon zijn geweest aan het maatschappelijk  leven echt deel te nemen. De vrouwen die zich zullen laten 
horen zullen de vrouwen van mijn generatie zijn die gewerkt hebben. Die ga je niet monddood maken. Die 
gaan zich niet laten doen. Hoewel we eigenlijk nog zeer braaf waren.  
 
Denk je dat er een solidariteit zal zijn tussen die vrouwen die mondig zijn en die vrouwen die niet mondig zijn? 
Of gaan die mondige vrouwen het alleen maar voor zichzelf opnemen? 
 
Met de vrouwenbeweging is het gebrek aan solidariteit, elke vrouw in haar eigen huis, doorbroken. Maar het is 
nog wel sterk onder vrouwen. Vrouwen hebben de neiging elkaar te ondersteunen als het slecht gaat en de 
vrouwen met wie het goed gaat geen solidariteit te geven. Maar dat is ook wederzijds. Daar is nog wel een 
weg af te leggen. Er zijn nog teveel vrouwen die zeggen dat het goed met hen gaat en die zeggen geen last te 
hebben van discriminatie. Maar tot ze twee of drie kinderen heeft en haar man carrière maakt en zij haar 
loopbaan wel heeft teruggeschroefd voor die man en kinderen.  
 
Gaat die discriminatie harder aan te voelen zijn binnen die vergrijzing? 
 
Er is één factor die zeker gaat spelen en dat is dat al die vrouwen veel armer zijn dan mannen. Het pensioen 
voor vrouwen is vaak veel kleiner dan het pensioen van mannen. Behalve als weduwe. Dan kan het weer 
opgelost worden. Maar als je geen weduwepensioen krijgt… Dus je gaat een generatie arme vrouwen hebben 
die opgesplitst is tussen de arme huisvrouw en de rijkere werkende vrouwen. En die werkende vrouwen zijn 
nu in aantocht.  
 
Ok. Bedankt. 
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4.14  Interview Bond Beter Leefmilieu, Jan Turf 
 
 
 

 
 
 
Interviews Intergenerationele Solidariteit  
Jan Turf – Bond Beter Leefmilieu – 13 maart 2009 
 
 
U bent beleidscoördinator bij de Bond Beter Leefmilieu. Kan u kort even schetsen hoe u deze taak 
invult? 
 
Dit wil zeggen dat ik een ploegje leidt van zes, meestal jonge, mensen die elk een thematische of sectoriële 
beleidslijn volgen. Er is dus iemand die werkt rond klimaat en energie, iemand die werkt rond water, rond 
ruimtelijke ordening, landbouw, duurzame consumptiepatronen, duurzame productie en duurzaamheidsbeleid 
binnen de bedrijven.  Dat zijn zowat de domeinen waarop ze werken. Wat doe ik? Ik coördineer hun werk, op 
basis van mijn wat langere ervaring probeer ik hen ook strategisch wat te sturen en ik doe overkoepelend 
werk, vertegenwoordiging naar algemeen het bedrijfsleven toe, naar de vakbonden toe, naar de politiek toe. 
Dat soort zaken waarbij zij dan telkens specifiek op hun domein tussenkomen. De bedoeling is dat we er 
uiteindelijk in slagen het Vlaamse beleid, ik zou zeggen op vlak van leefmilieu maar het is natuurlijk ruimer, we 
zijn ook bezig met ruimtelijke ordening, mobiliteit, landbouw, economie, als je de diverse departementen 
bekijkt gaat dit echt zeer breed, te beïnvloeden zodat het milieu er beter uitkomt. Dat is de betrachting van 
onze ploeg. Maar binnen de Bond Beter Leefmilieu is dit maar één cel. Daarnaast hebben we ook een 
projectencel, een campagnecel die publiekscampagnes doet, die richten zich naar het publiek zelf. Wij richten 
ons toch veel meer naar de stakeholders, dus naar het beleid zelf. Hoe vul ik dit nu in? Eigenlijk zijn het hier 
stuk voor stuk mensen die een enorme bagage hebben qua inhoud, die een enorme verantwoordelijkheidszin 
hebben, ze gaan echt voor datgene dat ze doen, dus we werken eigenlijk participatief. In de hiërarchie sta ik 
formeel bovenaan, de dag dat ze vinden dat ze aan mij niets meer hebben dan is er een probleem. We 
overleggen zeer veel. Af en toe moet ik het laatste woord hebben, maar binnen zo een kleine ploeg is dit niet 
echt een probleem. 
 
Hoe zou u de vergrijzing en ontgroening en de intergenerationele plaatsen binnen de Bond Beter 
Leefmilieu? 
 
Het stuk van de vergrijzing en de intergenerationele solidariteit waar wij het over hebben in ons dagelijks werk 
is datgene wat je als duurzame ontwikkeling kan benoemen. Uiteindelijk zijn we vandaag een stukje aan het 
opsouperen waar de volgende generaties ook recht op hebben. We moeten dit tegengaan. We moeten ervoor 
zorgen dat wat we vandaag doen niet ten koste gaat van de generaties na ons. Het is natuurlijk een zeer 
algemeen begrip. Volgende week lanceren we iets rond ruimtelijke ordening en rond open ruimte. Eén van de 
kernideeën is dat er niet veel open ruimte meer is in Vlaanderen, we mogen het dus niet meer gratuit 
aansnijden. Het is moeilijk om te verhinderen dat er nog open ruimte verloren zal gaan, maar hoe het nu 
gebeurt is het vaak zonder nadenken. Dus zeggen wij dat voordat je nu nog de overblijvende open ruimte 
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aantast moet je toch een aantal inspanningen doen om te kijken of datgene wat je beoogd te doen binnen de 
grenzen van wat nu reeds aangetast is. En dat je dus zoveel mogelijk open ruimte openlaat voor toekomstige  
generaties. Ik denk bijvoorbeeld aan de woonuitbreidingsgebieden, die zijn voorzien om later nog plaats te 
hebben om huizen te bouwen. Nu is er de neiging om die gebieden al aan te snijden. Maar dat wil dus zeggen 
dat de volgende generaties die kans niet meer zullen hebben. Dat zijn ongeveer de soort zaken waar wij rond 
bezig zijn als je het hebt over relaties tussen generaties en voornamelijk voor de toekomstige generaties.  
 
U zegt dat de toekomstige generaties geen ruimtes meer hebben om te bouwen maar is  er ook niet 
een groot gebrek aan groene ruimte voor de huidige en toekomstige jongeren? 
 
Ja, dat is waar. Dan ga je hen dwingen om de keuze te maken. Nu zijn er een aantal ruimtes voorzien om te 
bouwen. Als je die vandaag opsoupeert dan zal de volgende generatie ofwel niet meer kunnen bouwen en 
ofwel weer verder de open groene ruimte moeten ingaan. Eigenlijk is het feit dat er vandaag meer dan 
voldoende bouwplaats is voor de huidige en de komende generatie, je moet nu niet beginnen met de 
bouwplaatsen op te souperen die eventueel nodig zou zijn voor de generatie die daar nog achter komt. En 
bovendien is het leuke aan die bouwplaats die daar ligt dat die vandaag groen is, ofwel landbouw ofwel 
natuur. Dus waarom zou je die nu gaan kapot maken. Mensen hebben nood aan open ruimte, hebben nood 
aan natuur. En hoe meer je dat aanknaagt, hoe minder er overschiet. Dat is een beetje dat spanningsveld. We 
hebben dat op tal van terreinen. Ik denk bijvoorbeeld aan nucleaire energie. Op 30 jaar tijd, want nucleaire 
energie bestaat niet langer dan dat, hebben we afval geproduceerd dat binnen 20000 jaar nog altijd actief zal 
zijn. Hoeveel generaties belast je hiermee, alleen maar om voor een heel korte periode in de menselijke 
geschiedenis van die energie te voorzien. Met dit soort zaken zijn we wel bezig.  
 
Er is ook heel veel leegstand. 
 
Dit is één van de interessante zaken. Men zegt constant dat er een tekort is aan plaatsen om te bouwen en te 
wonen. Maar er is helemaal geen tekort. Een medewerker heeft het berekend en hij zegt dat we nog tijd 
hebben tot 2050 tegen het huidige bouwtempo aan wat er nu nog overblijft aan huidige grond binnen de 
steden en de gemeenten en aan leegstand. Dus je kan hier gemakkelijk een beleid rond voeren. Dat wil niet 
zeggen dat je ieder stuk dat vandaag nog vrij is meteen moet opeisen, want vaak zeggen ouders vaak dat ze 
één of twee stukjes grond in reserve houden voor hun kinderen. En dan willen ze niet dat daar op gebouwd 
wordt. En wij vinden dat ook wel redelijk. Dat is iets anders dan ondernemingen die tientallen bouwgronden 
opkopen en daar op speculeren en het ook niet verkopen zolang de prijzen niet hoger liggen en dergelijke. Dit 
zijn twee verschillende dynamieken. Maar er is ook massale leegstand en dus enorm veel plaats om dingen te 
doen.  
 
We hebben het al even gehad over de jongere generatie. Het begrip ‘jongeren’, wat betekent dit voor 
u? 
 
Een stilaan ver verleden… ik heb daar niet meteen een beeld bij. Ik vind jonge mensen bijzonder leuk. Ik weet 
niet hoe dat is bij mijn generatiegenoten maar voor mij is dat nog altijd de lente van het leven. Er zijn dan nog 
enorm veel mogelijkheden en ik wil me daar niet teveel in mengen, niet teveel moeien. Toen ik jong was heb 
ik altijd gedaan wat ik in mijn hoofd had en ik heb me echt niets aangetrokken van wat de generaties voor mij 
daarvan vonden. Ik heb nu ook kinderen die wat ouder zijn, die hebben gewoon hun eigen weg gekozen en ik 
heb geprobeerd om voor een kader te zorgen dat ze hun eigen weg kunnen gaan. En ik denk dat jonge 
mensen dat potentieel hebben. Dus laat jonge mensen de ruimte om hun eigen leven in te richten, hun eigen 
visies te ontwikkelen. Ik ben een tijdlang voorzitter geweest van een schooltje, een Freinetschooltje in de 
Vlaamse Ardennen. We hebben dat uitgebouwd in de jaren ’80 en ’90 naar onze visie en vandaag heb ik 
collega’s, ouders van toen die komen klagen dat ze het schooltje toch aan het verprutsen zijn want dat ze een 
heel andere richting uitgaan. Dan denk ik so what. Ik heb toen nooit aanvaard dat mijn ouders en grootouders 
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bepaalden wat ik deed en wat ik dacht of vond. Je kan er wel mee discussiëren en dan is dat wel interessant 
zo van ‘tiens, waarom doen jullie dat, wij zagen het zo’. Maar het is hun keuze, zij zijn het aan het doen. Het is 
hun wereld binnenkort, ik ga er echt niet veel last van hebben. Dus geef jonge mensen de ruimte om zelf een 
wereld te bouwen. Ik weet niet of jongeren van vandaag ervaren dat ze dat hebben, dat weet ik niet. Wij 
hadden dat gevoel wel. Ik ben van de generatie na ’68 en wij hadden gevoel dat we de zaak in handen 
konden pakken, we doen het zelf wel en we zullen het wel beter doen. Ik weet niet of jonge mensen dat 
gevoel vandaag ook hebben. De jonge mensen met wie ik in aanraking kom, vanuit mijn job enzo, dat zijn 
meestal ook zeer geëngageerde mensen. Dus dat zie ik wel. 
 
U geeft dus heel veel vrijheid aan de jongeren om zelf hun samenleving te maken. 
 
Als ze dit willen, ja. Ik weet niet of ze dit doen. Soms denkt men dat de jongeren van vandaag altijd maar op 
internet zitten en voor de televisie. Het zou kunnen. En misschien is hier ook niets mis mee.  
 
U ervaart dit niet zo? 
 
Laat ons zeggen dat ik dit wel een beetje zo ervaar. Maar ik wil daar geen waardeoordeel aan hechten of het 
nu goed of slecht is. Ik herken me daar niet zo in. Maar waarom zou dat minder zijn als het hun keuze is. Dan 
wordt er gezegd dat ze gestuurd worden door de commercie. Maar dat was in onze tijd ook. Zeker. De 
generatie daarvoor heeft een bepaald beeld ontworpen en houdt zich daaraan vast. Ze heeft dingen die ze 
goed en slecht vinden, maar die gebaseerd zijn op de ervaring van de wereld op dat ogenblik. Maar de wereld 
evolueert. En een aantal evoluties volg ik wel en een aantal evoluties ook niet. Op vlak van informatica ben ik 
niet echt meer mee. Ik gebruik het wel en ik gebruik internet tamelijk intens. Maar tal van dingen die daarop 
gebeuren, zoals facebook en dergelijke, dat vind ik een gadget voor jongeren en voor kinderen. Maar daar 
blijken dan plots allerlei groepen op te zitten die debatteren over klimaat, internationale politiek enzo, terwijl ik 
dacht van kunnen ze daar nu tijd voor vrijmaken om hun eigen fotootjes op facebook te zetten. Mijn zoon zegt 
soms ook van ‘kijk, ik heb een foto op facebook gezet’ en dan denk ik van ‘hou jullie nu eens bezig met 
serieuze dingen’. Maar als ik dan hoor dat er allerlei interessante debatten op gevoerd worden, dan denk ik 
van ‘ah en dit en dat…’. Maar ik ga er toch niet mee beginnen werken. Vanuit mijn positie heb je iets te weinig 
beeld van waar die mensen mee bezig zijn en vooral een beeld dat gebaseerd is op je eigen denkkader. Maar 
jongeren zitten in een heel ander kader, dus niet teveel mee moeien.  
 
Wie definieert u als jongere?  
 
Ik herinner me in de tijd dat de jongerenpartij, in mijn tijd was dat de PPV-jongeren of de VLD-jongeren, de 
CVP-jongeren, de jonge socialisten enzo, en dat ging tot 35. In de tijd dat ik daar zelf mee bezig was toen was 
ik vooraan in de 20, tot half de 20 en toen dacht ik ’35, dat zijn geen jongeren meer’. En toen ik zelf 35 was 
werd dat bevestigd. Dus waar houdt het op? Ik denk dat je drie grote groepen hebt. Jongeren die nog bij 
kinderen aanleunen, tot ongeveer 14 à 15 jaar. Dat zijn ook jongeren. Daarna begin je te concentreren op 
hogere studies, je eigen weg te zoeken. En als die studies ofzo dan zijn afgelopen ga je beginnen denken aan 
het verdere leven, gezin, toekomst. Je wilt trouwen en kinderen of niet trouwen. Je hebt die drie groepen. Dat 
zijn drie totaal verschillende fasen met echte breuklijnen. Ik heb een tijdlang gewerkt voor Vrijwillige 
Internationale Actie, VIA. Die werken met jongeren en hier zie je die breuklijnen zeer duidelijk. Eén van de 
dingen die toen een betrachting was van we moeten die jongeren toch voor een stuk kunnen vasthouden. 
Maar zo werkt dat niet. Die komen naar bij ons in de tweede fase. En als die fase achter de rug was, dus toen 
ze net afgestudeerd waren maar nog aan hun persoonlijke ontdekking van de wereld bezig waren, toen die 
fase achter de rug was toen verdwenen die terug. Plots was je die kwijt, want die waren verliefd geworden en 
die gingen trouwen of kinderen. En dan was het gedaan. Dus ik zie echt die drie totaal verschillende groepen. 
Maar als je spreekt over jongerencultuur dat is moeilijker af te lijnen. Die beïnvloeding loopt daar wat door. 
Maar voor mij houdt dat toch ergens op voor de 30.  
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En de begrippen vergrijzing en ontgroening, wat zeggen die u? 
 
Weinig, het is het soort dingen waar ik me bijzonder weinig zorgen over maak. Omdat ik ook het gevoel heb 
dat we het teveel bekijken door de bril van de kosten. Als het gaat over de vergrijzing is het eerste altijd wie er 
de pensioenen gaat betalen. Maar wij zijn zo een rijke samenleving. Er zijn zoveel middelen over. Het zal 
misschien niet uit de pensioenpot komen en er zullen zeker mensen zijn die in de problemen geraken. Maar 
vandaag zijn er ook mensen die in de problemen geraken met hun pensioen. Maar, en daar speelt dan voor 
een stukje die intergenerationele solidariteit, je vangt dat toch op binnen je eigen familie, omgeving. Ouders 
hebben altijd dingen proberen over te houden voor hun kinderen, misschien gaan we naar een periode waar 
kinderen wat zullen moeten bijspringen voor hun ouders. Waarom zou dat niet gebeuren, waarom zou je u 
daar grote zorgen in maken. Ik weet het niet. Ik denk dat de pot waarop we zitten zo groot is dat we ons 
eigenlijk geen zorgen moeten maken. Tenzij we er niet in slagen om voor die pot een ordentelijk 
verdelingsmechanisme te vinden. Die heb je vandaag ook, de mensen die in zware armoede zitten. Maar naar 
mijn aanvoelen zal dat niet fundamenteel beïnvloed worden door het fenomeen van vergrijzing. Iets anders 
wat je ziet is dat we het deels al aan het opvangen zijn, de jobs waar ze geen mensen voor vinden gaan dan 
gaan ze de mensen zoeken in het buitenland. En dus die mensen zullen hier komen werken en zullen ook 
meer waarde creëren.  
 
Vindt u migratie een goede oplossing om tekorten in de jobs tegen te gaan en de ontgroening op te 
vangen? 
 
Ik weet niet of ik dit goed of slecht vind. Ik heb grenzen altijd totaal irrelevant gevonden. Men heeft de wereld 
opgedeeld in allemaal blokjes die men landen noemt. Maar so what. Als ik de grens met Frankrijk over ga dan 
word ik niet gezonder, niet rijker. Dus welke impact heeft dat. We zijn er in geslaagd van de grenzen in Europa 
te laten vervagen. Ik geef toe dat er grote problemen zijn qua intergratie tussen culturen die de voorbije eeuw 
een andere geschiedenis gehad hebben, dus die dingen gaan niet vanzelf. Maar eigenlijk hebben we er nooit 
een probleem van gemaakt dat we naar Amerika, Australië of Afrika gingen om te werken. Waarom kunnen de 
mensen zich niet gewoon over de wereld verspreiden naar daar waar ze het gelukkigst zijn of waar het hen 
het beste uitkomt. Dus op zichzelf vind ik het geen thematiek. Ik zeg niet dat er daar bij die verspreiding geen 
problemen kunnen opduiken. Dat is nog iets anders. Maar in termen van goed of kwaad, ik vind dit noch goed 
noch kwaad. Ik zie geen probleem. Dus als je kijkt naar die intergenerationele solidariteit, die zal je hebben 
binnen de families rechtstreeks en als hier te weinig mensen zijn om het werk dat moet gebeuren te doen dan 
zullen er andere mensen komen en die zullen dan bijdragen aan onze sociale zekerheid want die zullen hier 
werken. Een deel van de middelen zal dan natuurlijk terugvloeien naar hun land van herkomst. Dat is ook 
goed, daar is niets mis mee. Dan zal er een deeltje van onze rijkdom naar andere vloeien die het op dit 
moment slechter hebben, die minder rijkdom hebben. Dat is goed.  
 
U zei dat er goede verdelingsmechanismen gevonden moeten worden om die pot te verdelen. Denkt u 
dat de sociale zekerheid een goed verdelingsmechanisme is dat zal blijven bestaan? 
 
Een vorm van sociale zekerheid, eigenlijk een beetje gebaseerd op de principes van onze huidige sociale 
zekerheid, namelijk dat het zekerheid moet kunnen geven, omdat ik denk dat mensen die onzeker worden 
rare dingen doen. Zoals bijvoorbeeld mensen à la Dedecker verkiezen, zich vastklampen aan idiote verhalen 
en dergelijke en de zaak om zeep helpen. Dus je moet mensen een vorm van zekerheid geven, ze moeten 
geen schrik hebben voor hun oude dag, dat moet je kunnen bieden. Het moet sociaal zijn. Je moet zorgen dat 
iedereen er van kan genieten en voldoende van kan genieten om een correct leven te kunnen leiden in onze 
samenleving. Maar of het organisatorisch moet gebeuren zoals het nu vandaag gebeurt, dat is me veel minder 
duidelijk. Dus vandaag heft men inkomsten voor de sociale zekerheid op arbeid. Ik pleit er niet voor om dat los 
te koppelen, maar het is veel te beperkt als bron. Dus je hebt ook andere bronnen, en het wordt tijd dat we die 
aanspreken. Je hebt enorme rijkdom, mensen die supergrote vermogens bezitten. Die ze uiteindelijk ook maar 
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verworven hebben omdat anderen er voor gewerkt hebben. Laten we daar duidelijk over zijn. Dus de 
inkomsten uit de sociale zekerheid mogen wat mij betreft voor een stuk komen uit die grote vermogens. We 
moeten die vermogens natuurlijk niet plunderen. Op zich vind ik er niets mis mee dat mensen een vermogen 
hebben, maar dat ontslaat hen niet van een beetje solidariteit. Het is omgekeerd. En het andere, je zou ook 
inkomsten kunnen genereren voor de sociale zekerheid of voor de overheid, uiteindelijk zijn dit toch 
communicerende vaten, uit heffingen op vervuiling. Zodanig dat je daar twee vliegen in één slag kan slaan. 
Als je in plaats van arbeid, dus iets wat positief is niet belast en in plaats daarvan ga je belasten datgene wat 
vervuilend is, bijvoorbeeld met de auto rijden. Dus als je daarop belast, dan belast je op iets wat vervuilend is 
in plaats van iets wat positief is en daar genereer je inkomsten en tegelijkertijd zal men minder vervuilen 
omdat het duurder wordt. Dus twee vliegen in één klap. Dus het is aan de komende generatie om hier 
oplossingen voor te vinden, om te bedenken hoe ze zich willen organiseren. Laten we de grote vermogens 
buiten schot, blijven we druk zetten op arbeid, willen we vervuiling meer belasten en daar de juiste 
evenwichten in vinden? Ik denk dat het debat nu al een beetje gelanceerd is. Alleen kampeert men vandaag 
nog op zijn eigen posities. Vandaar dat ik zeg dat we rijk genoeg zijn, er is geen probleem, maar we moeten 
mechanismen vinden die gebaseerd zijn op de principes van de sociale zekerheid maar die toch iets anders 
zullen moeten functioneren.  
 
Ik denk nu even mee. Het is ook zo dat de actieven instaan voor de niet-actieven, omdat de sociale 
zekerheid voor een groot deel betaald wordt door de inkomsten gegenereerd uit arbeid. Maar als de 
groep actieven kleiner wordt dan de groep niet-actieven is dit toch op zich al een scheef 
verdelingsmechanisme. 
 
Als je het zo houdt kom je zeker in een moeilijke situatie. Binnen families kan je al een stuk doorstroom 
hebben, er kunnen jongeren bij instromen van buiten Europa, dus dat moet al wat gerelativeerd worden. Maar 
vooral het principe van de actieven moeten instaan voor de niet-actieven, dat is te eng. Iemand die een 
vermogen bezit is een niet-actieve, die kan daarnaast ook actief zijn maar eigenlijk is dat een niet-actieve. 
Maar die moet ook bijdragen. Er zijn dus mogelijkheden om de rijkdommen die we in overvloeden hebben om 
die zo in te zetten dat niemand tekort moet hebben.  
 
Als u kijkt naar de positie van jongeren in de huidige maatschappij, hoe zou u die omschrijven? 
 
Hier zit ik wel een beetje op de grens van wat ik durf vertellen. Ik heb het gevoel dat jongeren iets langer de 
kat uit de boom kijken, van wat is dit voor een samenleving en wat loop ik hier eigenlijk in te doen en wat zou 
ik er mee aanvangen. Voor onze generatie was dit iets duidelijker. Er was duidelijk links en rechts, buitenland 
en binnenland, West-Europa en Oost-Europa, je had Amerikanen en die zaten in Vietnam. De wereld was 
heel overzichtelijk en onze rol was ook heel eenvoudig. Als je links was dan ging je er tegenin en als je rechts 
was, maar dat waren er niet veel, dan probeerde je er van te profiteren. Dat was het ongeveer. Maar ik denk 
dat jongeren vandaag in een veel confuser geheel zitten en zich niet zomaar identificeren met links of rechts 
en pro en contra. Ik bekijk dit wel van op een iets te grote afstand om dit te kunnen vatten. Misschien zie ik 
gewoon een heleboel dingen niet die er wel zijn  of ik zie dingen die er niet zijn. Maar ik heb de indruk dat 
jongeren de komende tien jaar de generatie zal zijn die de zaken in handen zal moeten nemen en de zaken 
reorganiseren. Moeilijk, maar wel uitdagend. 
 
En denkt u dat ze hier toe bereid zullen zijn? 
Ja. 
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En denkt u dat ze hiervoor de kans gaan krijgen van de ouderen die numeriek met een veel groter 
aantal zijn en dus een overwicht zullen worden in de samenleving? 
 
Ja, omdat die ouderen er ook belang bij hebben dat die zaak verder draait. Stel je voor dat die zaak naar de 
voeten gaat, dan worden die ouderen zeer onzeker. Dus als er een generatie zou opstaan en zou zeggen van 
‘het zijn misschien niet de oplossingen die jullie voor ogen hadden maar we gaan de zaak hier wel in handen 
nemen en we zullen het wel oplossen en we gaan ons er op organiseren’, dan denk ik dat intuïtief in mee zal 
gaan. Ik geloof nogal sterk in de idee dat mensen, generaties op een bepaald ogenblik aanvoelen wat de 
soort laat overleven en wat de soort doet ten ondergaan. En als er concepten ontstaan die toelaten om vooruit 
te geraken, dat men zich daar wel bij aansluit. Ik weet niet of dit intuïtief aanvoelen waar is. Ik denk dat de 
ouderen er alle belang bij hebben dat jongeren het wat in handen pakken. Maar er zullen er wel zijn, 
bijvoorbeeld diegene die over een groot vermogen beschikken, op het moment dat ze beseffen dat ook hun 
vermogen een stukje wordt aangesproken, die zich zullen verzetten. Er spelen natuurlijk ook andere zaken, 
die hebben we tot nu toe een buiten beschouwing gelaten. Maar indien de klimaatcrisis zich echt doorzet, en 
dat risico is toch bijzonder groot, dan kunnen we ons vandaag heel moeilijk voorstellen in wat voor soort 
fysieke omstandigheden we onze samenleving zullen moeten runnen. Met de samenleving bedoel ik dan op 
wereldvlak. Welke migratiestromen zullen er ontstaan, die geen migratiestromen zijn van mensen die zoeken 
naar een plaats waar het goed leven is maar van mensen die op de vlucht slaan voor plaatsen waar het 
onleefbaar geworden is. Dat is dus veel moeilijker dan nu. Men spreekt over grote watertekorten. Ik weet dat 
het de risico’s zijn, maar ik kan me er zelf niets bij voorstellen. Het risico bestaat maar het gekke is dat mijn 
generatie en de generatie daarvoor ook altijd gedacht heeft dat de wereld om zeep ging gaan. Bij mijn ouders 
was het de atoombom, bij ons waren het kerncentrales en nu is het dus het klimaat. Dat zijn allen effectief 
zeer grote bedreigingen, maar iedere generatie heeft er al een oplossing voor gevonden. Er zijn 
atoombommen gevallen, er zijn kerncentrales ontploft, er zijn duizenden of tienduizenden doden bij gevallen, 
maar men heeft het op een bepaald moment wel kunnen beheersen. Men is een stukje teruggekomen van die 
wapenwedloop met kernwapens, men is gestopt met kerncentrales bouwen. Er gaan nu wel stemmen op om 
terug te herbeginnen, maar dat lukt toch niet. En nu zitten we in een situatie waarvan wij als milieumensen 
denken dat het probleem met de klimaatverandering op een  bepaald moment als een lawine begint te 
werken. En dan kan je het niet meer stoppen. Dus dit is wel moeilijker. Die atoombommen en kerncentrales 
hadden we als mensen nog zelf in handen, die natuur niet. Maar ik ga er van uit dat men altijd oplossingen zal 
vinden. Maar misschien komt er wel een zeer moeilijke overgangsperiode als de klimaatcrisis werkelijk 
toeslaat en dat zou dan binnen de 10 à 20 jaar kunnen gebeuren. Dan zullen jonge mensen in de situatie 
zitten dat ze allerlei problemen tegelijkertijd gaan moeten oplossen in zeer moeilijke omstandigheden en dan 
weet ik ook niet of het zal lukken.  
 
Wat zijn uw eigen verwachtingen naar die klimaatcrisis toe, dat die zich echt zal doorzetten? 
 
Ik kijk daar gewoon naar wat de wetenschap ons aanbrengt en die zegt ons dat het al zeer moeilijk zal zijn om 
het onbeheersbare gevoel van klimaatverandering te vermijden. Nu heb je naar ons aanvoelen langzaam, 
historisch gezien natuurlijk heel snelle, stijging van de temperatuur ten opzichte van de pre-industriële 
periode. We gaan naar anderhalve tot twee graden stijging. En de wetenschap zegt dat als je rond de twee 
graden geraakt dan zal je een aantal effecten hebben die niet meer lineair zijn maar exponentieel. Dus 
bijvoorbeeld de permafrost, dus het permanent bevroren deel van de wereld rond de polen, als dat begint te 
smelten dan komen daar enorm veel broeikasgassen los, veel meer dan datgene wat wij zelf produceren. En 
dan gaan we effecten krijgen waarvan we nu niet goed weten wat het zal zijn. Maar het zal wellicht zeer 
destabiliserend zijn voor het klimaat. En dan natuurlijk hoe ga je hier in leven. Dus mijn verwachting is dat er 
in elk geval zo een dingen zullen gebeuren, er zijn al zulke dingen aan het gebeuren, alleen kan ik me de 
grootteorde niet indenken en wat het dan betekent. Daar ben ik iets te weinig creatief in mijn denken voor. 
Maar men zegt dat dit wellicht voor grote volksverhuizingen zal zorgen en dan zullen degene die niet 
rechtstreeks getroffen worden angst krijgen voor die volkeren die op hen afkomen. Wat nu reeds een beetje al 
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het geval is. Ze gaan zich daar tegen verdedigen en dan krijg je een militarisering van een samenleving, zal 
men met water –en voedseltekorten kampen. Het enige wat we vandaag weten is dat het risico bestaat en dat 
we dus nog een kans hebben om dat tegen te houden. Dus wat wij doen hier in huis met onze kleine bijdrage. 
Maar eigenlijk heeft de politiek nu de verantwoordelijkheid om te zorgen dat men die stijging onder de twee 
graden houdt. En daar zijn mogelijkheden toe. Laat ons al die mogelijkheden aangrijpen. Misschien lukt dat. 
Over het algemeen ben ik alles behalve een pessimist, maar ik heb het gevoel dat we het niet gaan kunnen 
houden op die twee graden of dat er erge dingen gaan gebeuren alvorens die twee graden bereikt zijn. En dat 
we naar een periode van destabilisering over gaan, maar zelfs dan denk ik nog van ‘ok ja…’. Maar vanaf dan 
moet je de dingen wel terug in handen pakken.  
 
Denkt u dat zaken als klimaatverandering, opwarming van de aarde, grotere bedreigingen en uitdaging 
vormen dan vergrijzing en ontgroening? 
 
In alle geval een veel grotere bedreiging. Voor de vergrijzing en de ontgroening zijn we als samenleving rijk 
genoeg, we moeten alleen zien hoe we het verdelen. De generaties die nu dreigen geen generaties achter 
hen te krijgen om hun pensioen te betalen, die zitten er dik in. Dus die kunnen er eigenlijk tegen, als generatie 
in zijn geheel. Ik heb het niet over individuen afzonderlijk, je hebt mensen die in de problemen geraken. Maar 
eigenlijk hebben we een zodanig overschot dat we daar echt nog een tijdje mee voort kunnen. Dus dat is een 
organisatorisch probleem. Eén dat je kan beheersen, dat de verantwoordelijken, de huidigen en de 
toekomstigen zelf in handen kunnen nemen, dat de samenleving zelf kan beheersen. Maar 
klimaatverandering kan je niet beheersen. Als ik nu in een passief huis ga wonen, geen energie meer 
verbruik, het openbaar vervoer neem, geen vliegtuigen meer neem, alles doe wat mij wordt aangeraden om te 
doen, dat maakt voor mijn kinderen en kleinkinderen niet het minste verschil, want ik ben één van de zes 
miljard. Je kan dit dus alleen maar via heel grote systemen onder controle houden en bovendien is het zowat 
de wet van de zwaartekracht. Het is een fysisch systeem, het is geen politiek systeem. En een fysisch 
systeem, daar kan je beleid op voeren om de impact daarvan te beheersen, maar je kan niet via een besluit 
iets tegenhouden. Bijvoorbeeld de vogelpest op een bepaald ogenblik. Een paar jaar terug was er een 
epidemie van vogelpest uitgebroken in Nederland. En die kwam naar ons toe en de politiek werd 
verondersteld van dat de stoppen. Ik zat  toen op een kabinet bij de minister en die keek er naar en zei zelfs al 
heb ik een politieke meerderheid en stem ik daarover, die beesten trekken zich daar niets van aan. Dan is er 
gekeken naar wat er op het terrein gedaan kon worden. Wat is er beslist? Doordat ze uit Nederland komen en 
er een fysieke grens lag ter hoogte van het Albertkanaal is er politiek beslist om alle pluimveehouderijen 
tussen de Nederlandse grens en het Albertkanaal, om al die beesten te doden. Dat was een zeer zware 
beslissing. Maar hetgeen de vogelpest heeft tegengehouden was niet die beslissing, dat was het Albertkanaal. 
En dat is hetzelfde met het klimaat, die kan je niet bij wet tegenhouden. Maar je kan waarschijnlijk 
beslissingen nemen binnen een gegeven fysiek kader die toelaten van daarbinnen terug tot een situatie te 
komen die leefbaar wordt. Maar makkelijk zal het niet zijn. 
 
Even terug naar de positie van jongeren. U hebt zelf ook al aangehaald dat er een grote diversiteit is 
tussen de groepen van jongeren. Ziet u verschillen tussen allochtonen, autochtonen, mannen, 
vrouwen, laaggeschoolden en hooggeschoolden enzovoort, naar omgaan met solidariteit  en 
vergrijzing en ontgroening toe? 
 
… ik ben even aan het nadenken. Ik heb het gevoel dat de solidariteit binnen de migrantengemeenschap 
groter is dan in onze gemeenschap. In onze gemeenschap hebben we het in structuren gegoten, dus er is 
minder behoefte. Bij hen is dit toch nog anders. Daar zie ik wel een onderscheid.  
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Geldt dit ook nog voor de derde generatie allochtonen? 
 
Dat weet ik niet. Dat is iets te ver van mijn bed. Voor de rest durf ik hier niet teveel over zeggen, ik kan me 
nergens op baseren. 
 
En de sociaal-economische positie van jongeren, hoe ziet u deze? 
 
Nu hebben ze het weer even lastig. Maar wij hadden het in de jaren ’70 ook bijzonder lastig op een bepaald 
ogenblik. Hiertussen zit misschien een generatie die het echt gemakkelijk gehad heeft, die zich over niets 
zorgen moest maken. Een situatie van bijna volledige tewerkstelling. Als je juist je beroepsloopbaan moet 
beginnen en je professionele carrière begint als het crisis is, dan verlies je een aantal jaren. Dan heb je 
tegenslag gehad. Maar op dat vlak zie ik geen groot onderscheid tussen de jongeren van vandaag en van 
mijn generatie. Ik herken er zelfs redelijk wat in. Ik zie mensen die op zoek zijn naar een job en die een paar 
jaar geleden dachten dat ze meteen werk zouden vinden als ze afgestudeerd zouden zijn. En die dan nu niet 
meteen werk vinden en zich zorgen maken. De situatie bij ons was eigenlijk nog veel erger dan nu. Wij waren 
gewoon allemaal werkloos. Het waren bij ons de grote uitzonderingen die werk vonden.  
 
Naast positie heb je ook de status van jongeren, die verbonden is aan die positie van jongeren. Hoe 
ziet u de status van jongeren nu binnen de samenleving? 
 
Minder duidelijk afgescheiden van de status van ouderen.  Bij mijn generatie had je een duidelijk onderscheid 
van dit zijn jongeren en dit zijn ouderen. En die hadden heel duidelijk een aparte status. Die luisterden naar 
totaal andere muziek, die hadden helemaal andere opvattingen over seksualiteit, over ethische vraagstukken 
en dergelijke. Jongeren werden door ouderen beschouwd als niet al te verantwoordelijk. En ik heb het gevoel 
dat die grenzen vervaagd zijn. Dus dat je nu minder status hebt als jongere of als oudere. Ik zie ook geen 
spanningen tussen de generaties. In mijn tijd beschouwde ik 35 echt niet als jongere, maar als ik nu kijk dan 
zie ik dat jongeren wachten met grote beslissingen zoals trouwen, samenleven, kinderen krijgen totdat ze een 
stuk in de dertig zijn. Ze rekken hun jonge leven. En andere die op hun 25 al kinderen krijgen. Het loopt een 
beetje door elkaar.  
 
Denkt u dat jongeren zich soms binnen hun jong zijn aangevallen voelen door ouderen die meer op 
hun terrein komen, zoals ook een account op facebook, en dergelijke? 
 
Ik heb niet die indruk. Ik zou eerder het omgekeerde verwachten, dat ze het gevoel hebben dat ze de leiding 
hebben genomen, de oudjes volgen ons. Jongeren weten op een aantal vlakken meer dan de ouderen. 
 
Vindt u dan dat jongeren de leiding hebben binnen de samenleving? 
 
Binnen de samenleving op een aantal vlakken wel. Op vlak van technologie bijvoorbeeld. Er zijn zeker nog 
mensen van mijn generatie en de generatie net na mij die er nog zeer mee bezig zijn, maar als je kijkt naar 
degene die technologisch de zaak in handen hebben, niet alleen technisch technologisch maar ook 
maatschappelijk technologisch, die makers van facebook zijn bijvoorbeeld twee jonge gasten, Bill Gates is ook 
begonnen toen hij 22 was. Dat strookt totaal niet met de generatie voor mij. Wij zaten er een beetje tussen. 
Toen moest je alvorens je één of andere vorm van leiding of verantwoordelijkheid kon nemen in de 
samenleving zeker al ruim de 40 gepasseerd zijn. En het begon echt goed te gaan rond de 60. Dat is bij ons 
tamelijk spectaculair doorbroken door Guy Verhofstadt. Die kreeg de bijnaam ‘da jonk’ van de toenmalige 
voorzitter van het ACV, Houthuys. En dat spreekt boekdelen. Dat was heel symptomatisch van die generatie 
kon niet aanvaarden en het zelfs niet indenken dat jongeren de samenleving zouden kunnen leiden. Je kan 
met Verhofstadt van mening verschillen over veel zaken, maar hij heeft een enorme impact gehad op de 
ontwikkeling van de Belgische samenleving in de voorbije 15 à 20 jaar. Hij is er aan begonnen toen hij 20 was. 
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Hij zag toen zaken die heel die generatie voor hem totaal niet in de mot had. Dus ik denk dat jongeren 
vandaag veel meer de leidende kracht in de samenleving zijn, als ik het zo beschouw. Zeker naar informatica 
valt dat enorm op. En in de politiek, leeftijd is geen argument meer. Toen Freya Van den Bossche voor de 
eerste keer minister werd vonden ze het wel wat jong, maar ik denk dat ze er meer last mee hadden dat het 
een jonge vrouw was dan dat ze jong was. Want vrouwen kunnen dat überhaupt niet, een samenleving leiden 
(lacht). Die gedachte leeft zeker nog. Niet bewust, maar intuïtief. Ik merk dat nu ook met Caroline Gennez van 
de sp.a. Ik weet niet of ze haar werk goed doet of niet, maar je kan dit toch niet verwachten van zo een jonge 
vrouw dat die een partij kan leiden. Ik merk dat bij al die oude krokodillen, die denken dat echt. In hun reacties 
merk je dit. Het is heel herkenbaar. Men kon zich niet inbeelden dat jongeren het zouden kunnen, men kon 
zich ook niet indenken dat vrouwen het zouden kunnen, laat staan een jonge vrouw. Maar het is dus zeker 
niet waar. Misschien moest je vroeger ouder zijn om een samenleving te kunnen leiden, omdat de 
samenleving langzaam evolueerde en dat je met de opbouw van je kennis nog iets was toen je 60 was. Ik ben 
nog iets met de opbouw van mijn kennis om mijn ploeg te leiden, maar al niet meer zo heel veel. Omdat de 
wereld zo snel evolueert, dat wat ik aan kennis heb opgedaan voor een groot deel al achterhaald is. Dus je 
verliest het voordeel van de ervaring. Ik merk dat ook bij de industrie en de economie. De economie evolueert 
sneller, de technologie evolueert sneller, de concepten snel, de economie als mondiaal mechanisme evolueert 
snel. Wie daar gepokt en gemazeld in is en daar twintig jaar geleden ervaring in heeft, die begrijpt daarom niet 
wat er vandaag allemaal gebeurt. Terwijl die jongeren komen daarin, die pikken dat op, nemen dat als kader. 
Ze hebben misschien nog niet de skills om dat perfect om te zetten in werkelijkheid. Maar eigenlijk hebben ze 
nog weinig achterstand, misschien zelfs in tegendeel na  verloop van jaren. 
 
Denkt u dan dat er een verschuiving is gekomen van jongeren die vroeger niet veel te zeggen hadden 
naar nu de ouderen die eigenlijk geen betekenisvolle rol meer te spelen hebben in de samenleving? 
 
Als ik het zo zie wel ja. Vroeger had je bij iedere partij een jongerenafdeling, die bestaat nog. Maar nu heb je 
ook bij bijna iedere politieke partij een ouderenafdeling. Die voelen zich geroepen zich te organiseren om toch 
een klein beetje voor hun rechten op te komen.  
 
Welke rol ziet u dan voor ouderen? Wat kunnen ze dan nog betekenen? 
 
… dat is een goede vraag. Ik zit nu wel meer in het politieke. In de privésfeer vind ik het nog iets anders. In de 
privésfeer is het leuk dat de ouderen van vandaag nog een potje opzij hebben en dat ze daarmee hun 
kinderen en kleinkinderen een beetje vooruit kunnen helpen, misschien in een moeilijke periode die komt. Dus 
daar heb je een stukje die intergenerationele solidariteit die op privéniveau speelt. Maar in de samenleving ‘as 
such’… Het is schrijnend wat ik zeg. De ouderen hebben zogezegd ervaring die ze ten dienste moeten stellen 
van de samenleving, maar hoe relevant is die ervaring nog? Ik twijfel er aan of ze nog een grote rol gaan 
kunnen spelen. In sommige dingen misschien wel. Iemand die een zaak heeft , die goed heeft uitgebouwd, en 
het klappen van de zweep kent, zal zeker jonge mensen kunnen adviseren over hoe je dit doet. Een café 
runnen vandaag of tien jaar geleden zal wel niet zoveel verschillen. Een goede kok is een goede kok. Maar in 
maatschappelijke processen zie ik de rol van ouderen wel afnemen. 
 
En wat denkt u van meer intragenerationele solidariteit om de druk op jongeren wat weg te nemen. 
Bijvoorbeeld de medioren die nog goed zijn kunnen meer instaan voor de zorg voor de heel ouden? Of 
ouderen met hoge pensioenen die een deel van hun pensioen afstaan voor de lage pensioenen? 
 
Ik denk dat ouderen in een probleemsituatie terecht aan het komen zijn. Men vertelt ons heel de tijd dat we 
langer gaan moeten werken, maar eigenlijk is de kwaliteit van ons werk niet meer zo relevant voor de 
samenleving. We hebben minder vat op de gebeurtenissen, we begrijpen het minder. Men moet langer 
werken en bedrijven moeten oudere werknemers in dienst  houden, die kunnen toch hun ervaring ter 
beschikking stellen en dus krijg je een soort stigmatisering van mensen rond de 50 die zeggen dat ze stoppen 
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met werken, dat ze gedaan hebben wat ze moesten doen en hun pensioen hebben. Die hebben dus zin om 
wat uit te bollen. En dan zegt de samenleving dat het niet gaat, je hebt heel je leven hard gewerkt maar je 
moet nu nog tien jaar langer werken. En je gaat dus mensen stigmatiseren die eigenlijk de rol die ze gespeeld 
hebben eigenlijk nooit meer gaan kunnen spelen. Die dus alleen maar minder geapprecieerd werk gaan 
kunnen doen. En als je dat dan leuk kan combineren door te zeggen van ik ben jarenlang directeur geweest 
en nu word ik adviseur en voor de rest ga ik zes maanden per jaar naar Tenerife en ga ik in de winter gaan 
skiën. Maar als dat een bediende is die heel zijn leven op de boekhouding gewerkt heeft en die nu 
uitgerangeerd wordt en de post moet gaan triëren, ik vind dit niet heel ernstig. Dus ik denk dat je een risico 
loopt van mensen die heel hun leven gewerkt hebben om die in een zeer negatieve positie te zetten. Ook de 
bedrijven zijn geen vragende partij. De bedrijven willen hen niet. Een bedrijf is toch een rationeel ding. Als je 
iemand die 20 jaar jonger is op zo een positie kan zetten, die moet misschien nog een beetje leren maar die 
kost de helft. Dus ofwel moet die oudere het nog blijven doen, maar tegen de helft van het loon. Dus ik denk 
dat er daar toch problemen aan het ontstaan zijn. Een spanningsveld. En als je dan zegt of mensen met een 
hoger pensioen een deel zullen laten vallen voor mensen met een lager pensioen, no way. Hebbes is hebbes.   
Die zijn zeker bereid om daar een stuk van af te staan voor hun kinderen en kleinkinderen. Maar ze hebben er 
voor gewerkt van hun 25 tot hun 65, en dat is nu van hen. Ze hebben er voor gewerkt, en het was 
afgesproken dat ze in ruil het pensioen gingen krijgen. En als de andere er minder voor gewerkt heeft of die 
heeft een minder pensioen, dan is dat niet leuk maar ik heb nog nooit een rijke weten op te komen voor een 
arme.  
 
Denkt u dat ouderen zullen instemmen met de rol waarin ze worden geduwd? Want de 
babyboomgeneratie is toch een mondige generatie die voor zichzelf zal opkomen. En ook al heel veel 
verandering heeft teweeggebracht binnen de samenleving. 
 
Hetgeen ik daarnet beschreef was eigenlijk een proces van stigmatisering, maar inderdaad, waarom zouden 
wij ons laten doen. Op dit ogenblik, met het generatiepact enzo, doet men alsof er te weinig middelen zijn en 
dat er een generatie is die teveel profiteert. Dat is objectief niet juist. Er zijn middelen genoeg. En de 
werkzaamheidsgraad van onze bevolking lijkt voor economen bijzonder belangrijk te zijn. Maar het enige wat 
belangrijk is dat is de rijkdom van je samenleving. Mensen zeggen dat ook. Vroeger toen we de pensioenen 
hebben ingevoerd, was dat met het idee dat de mensen nog vijf jaar zouden leven. Maar tegenwoordig leven 
ze nog 30 jaar en dat is niet meer betaalbaar. Maar toen was die rijkdom voldoende om misschien die vijf jaar 
nog te dekken, ik ben er van overtuigd dat onze rijkdom nu voldoende is om geen 30 maar 60 jaar te dekken. 
Onze reserve is veel groter. Er wordt ook altijd maar één kant van het verhaal verteld, namelijk geef mensen 
de kans van zolang ze zich nuttig voelen en goed voelen in hun job om hun job te doen. Maar laten die 
mensen in hun tuin gaan werken, leg daar eens geen druk op. En mensen die als bouwvakker gewerkt 
hebben die hun rug is kapot, die zal niet veel meer doen. En mensen zoals ik die met duizend en één dingen 
bezig zijn die zullen altijd wel weten wat doen. Als ik zin heb om op mijn 60 te stoppen dan stop ik. Punt uit. 
Maar misschien werk ik op mijn 70ste nog, deeltijds. Dat ze van de Bond Beter Leefmilieu wat advies komen 
vragen. Maar je moet als mens wel de individuele vrijheid hebben om hiervoor te kiezen. Je belast de 
samenleving niet, je hebt ervoor gewerkt. Je hebt die rijkdom gegenereerd. Dus waarom zou je u laten 
stigmatiseren?  
 
Denkt u echt dat onze samenleving zo rijk is? We hebben toch een enorme schuldenlast? Financiële 
crisis? 
 
Bij een schuld is altijd iemand schuldenaar en iemand is schuldeiser. Dat is altijd nul samen. Dus we hebben 
als samenleving geen schuld. 
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Ik ben niet mee. 
Ik zit in de schulden. Tegenover mij staat iemand die mij dat geld geleend heeft. Samen is dat nul. Als ik mijn 
schulden afbetaal, dan sta ik quitte. Dus op het ogenblik dat je zegt ‘we hebben veel schulden’, dan vraag ik 
aan wie. Aan onszelf. Wij hebben geen schulden. We zitten op een enorme berg rijkdom. De staat heeft 
schulden. De overheid gaat lenen om haar uitgaven te dekken. Maar dat is een organisatorisch probleem. Als 
wij zeggen dat we nu iets meer belastingen gaan betalen dan de staat nodig heeft. We maken een goede 
afspraak, de staat heeft die en die taak en moet een aantal dingen realiseren tegen bepaalde data, heeft daar 
zoveel voor nodig en heeft zoveel tekort. Dan betalen we zoveel procent belastingen meer en het probleem is 
van de baan.  
 
En denkt u dat daar iemand toe bereid is? 
 
Dat is het eeuwige spanningsveld  natuurlijk en daardoor heeft de staat schulden. Maar de staatschuld moet 
niet te hoog oplopen, want vroeg of laat krijg je dat in je gezicht. Het is een eeuwig spanningsveld, de staat 
heeft schulden maar de samenleving heeft geen schulden.  
 
Wat verstaat u onder intergenerationele solidariteit? 
 
Dan kom ik terug op mijn definitie van duurzame ontwikkeling. Je kan niet opsouperen wat de komende 
generaties nodig hebben. En waarschijnlijk is er ook een verwachting van intergenerationele solidariteit 
omgekeerd, maar daarvan zeg ik dat dit zich vandaag niet stelt. Want het is een generatie die rijk is. Mijn 
generatie is bijzonder rijk, heeft veel meer opgesoupeerd dan eigenlijk redelijk is en mag tevreden zijn als ze 
er niet te zwaar voor wordt aangepakt door de komende generatie. Maar voor de rest is het de kwestie dat je 
fundamenteel niet opsoupeert wat voor de komende generaties is. Dat kan. Bijvoorbeeld bosontginning in 
Afrika. We hebben heel het bos opgesoupeerd, van aan de rand van het bos beginnen kappen tot er niets 
meer overblijft. Voor de volgende generatie blijft er geen sprietje meer over. Dit is een zeer onecologische 
manier van doen. Je kapt een heleboel dingen die je toch niet nodig hebt. Een andere methode is dat je een 
bosgebied neemt en je zegt die bomen regenereren op 30 jaar. Dan kan je het bosgebied indelen in zones en 
ik kap daarin gedurende 30 jaar maar nooit meer dan een afgesproken aantal. En als ik op 30 jaar rond ben 
dan herbegin ik gewoon. En je kan generatie na generatie blijven kappen. Dat zal een beetje druk zetten op 
de houtmarkt, omdat je minder snel aanvoer zal hebben van hout. Maar binnen 100 jaar volgens dit systeem 
zal men nog altijd hout ter beschikking hebben. En nu zijn we er in geslaagd om de voorbije twee generaties 
ongeveer 2/3 van het hout op te souperen die er in Afrika te vinden is. In Azië is het nog veel erger, daar is 
bijna alles opgesoupeerd. En nu zitten ze zwaar in de problemen. Dit is dus een vorm van intergenerationele 
solidariteit. Vanuit een visie van duurzame ontwikkeling moet je nu nadenken over wat de toestand zal zijn 
binnen 10, 30 en 100 jaar. En of je dus de aarde niet om zeep aan het helpen bent. Onze generatie en de 
generaties voor ons hebben daar echt niet in uitgeblonken. Er is niet nagedacht. Het denken is maar 
begonnen in de jaren ’70, 80, ’90. Toen ik jong was ben ik er ook totaal niet mee bezig geweest. Duurzame 
ontwikkeling was een begrip dat toen nog niet was uitgevonden. Maar het is eigenlijk een fundamenteel begrip 
als je de samenleving overeind wil houden.  
 
En wat moet er dan nu nog rond gebeuren? 
 
We zouden alles wat we doen moeten onderwerpen aan een ‘duurzame ontwikkelingseffect beoordeling’. 
Noem het gewoon een generatietoets. Zal wat we nu doen als we het zo doen de volgende generaties het ook 
nog altijd kunnen doen? Is dit gegarandeerd of zijn we nu aan het opsouperen wat zij zullen nodig hebben? 
De concepten bestaan maar in de politiek hanteert men ze niet. Men kijkt altijd naar wat er morgen en 
overmorgen zal zijn, een week is al wat verder, een maand, een jaar, vijf jaar… daar wordt niet aan gedacht. 
Ons politiek systeem is daar niet rijp voor, niet op georganiseerd, het aanvaarden dat er grenzen zijn aan 
dingen.  
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Denkt u dat de jongere generatie hier anders tegen aankijkt? 
 
Indien mijn inschatting juist is dan zal ze daar vanzelf toekomen zeker. Het probleem stelde  zich niet in de 
tijd. Wij kwamen daar niet toe omdat het probleem zich niet stelde. Nu begint het probleem zich wel stilaan te 
stellen. Men weet dat de olievoorraden beperkt zijn, maar men weet ook dat men eigenlijk binnen nu en 
enkele decennia een samenleving kan laten draaien zonder olie. Men begint die inzichten nu te verwerven. Er 
werd wat lacherig gedaan over hernieuwbare energie, maar ondertussen weten we dat binnen pakweg 50 tot 
100 jaar van hier, om misschien zelfs al wat sneller, dat we ongeveer alles gaan kunnen laten draaien op 
hernieuwbare energie. Wij zagen het probleem niet. Nu ziet men het probleem, maar ook al de oplossingen. 
Dus waarom zou onze samenleving zich er dan ook niet op organiseren? En het is aan de nieuwe generatie 
om dat te doen. Maar we gaan blijkbaar eerst door een fase van allerlei gekken die het voor het zeggen 
krijgen. Zoals Jean-Marie Dedecker. Die verkopen de onnozelste prietpraat, maar doen dat ook bewust. Dat 
zijn mensen die zeer goed aanvoelen wat de mensen graag horen en dat zeggen ze. Wat ze denken of wat ze 
gaan doen heeft daar eigenlijk niets mee te maken. De mensen lopen nu een beetje verloren. Maar als 
samenleving hebben we de reflex om onszelf altijd heruit te vinden dus zullen we dat nu ook wel doen, hoop 
ik.  
 
Hoe denkt u dat jongeren nu staan tegenover ouderen in de samenleving? Denkt u dat ze dezelfde 
visie hebben als u? 
 
Ik denk dat het niet zo bewust is. Ik denk niet dat jongeren bewust zeggen dat ze nu eens de samenleving in 
handen gaan nemen. Maar ik denk wel dat ze het gaan doen. Als je struikelt reageer je helemaal niet bewust 
om er voor te zorgen dat je niet met je gezicht op de grond valt, maar je reageert wel. Een beetje een soort 
levensdrang. En vandaag zitten we in een fase waarbij dat we denken dat we alles op een individuele manier 
kunnen oplossen, maar vermits dit niet gaat, het is onmogelijk, we gaan het collectief moeten doen, zal dat 
naar collectieve oplossingen gaan. Hopelijk zonde opoffering van de individuele vrijheid. Anders gaat men 
naar collectieve oplossingen zoals de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. De fabrieken 
draaiden terug, iedereen had werk maar de muren hadden wel oren. Ik zie op dit ogenblik ook eerst een 
evolutie in die richting. Dit is misschien wat pessimistisch. Ik denk ook niet dat dit zo blijft, maar misschien 
moeten er eerst wel wat catastrofes gebeuren voor dat we dingen terug in handen nemen.  
 
Denkt u bij catastrofes dan ook aan een clash tussen jongeren en ouderen? 
 
Nee, niet echt. Ik denk dat de clash er zou kunnen komen op het moment dat de dingen echt mislopen. Dat de 
jongeren de dingen dan wel in handen zullen nemen en zeggen stop. Van mijn generatie moet je dan niet veel 
meer verwachten. Maar voor het ogenblik zie ik ook niet echt een onderscheid tussen jongeren en ouderen in 
die politieke ontwikkeling. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de ‘Dedecker-kiezers’ dan denk ik dat het wel jongeren 
en ouderen zullen zijn, dat het wat door elkaar loopt. Dat hij aantrek heeft bij jonge mensen en bij oude 
mensen.  
 
Welke voorwaarden zullen jongeren volgens u nog koppelen aan de solidariteit die ze gaan 
opbrengen? U zegt dat ze de samenleving in handen zullen nemen, gaan ze hier  voorwaarden aan 
koppelen voordat ze het doen? 
 
Daar heb je het risico dat ze gaan zeggen dat die oudjes wat langer gaan moeten werken bijvoorbeeld. Zij 
waren geen deel van de afspraken vroeger dus ze zullen zich daar niet zo door gebonden voelen. En dat zou 
kunnen leiden tot conflicten tussen generaties.  
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Twee toekomstmodellen die naar voor geschoven worden is ten eerste dat ouderen aan de macht 
zullen komen op beleids –en politiek vlak omdat ze numeriek in de meerderheid zijn. Een tweede is dat 
jongeren aan de macht zullen komen omdat ze economisch van groter belang zullen worden en zo 
eigenlijk de motor van de samenleving zullen worden. U denkt dan zeker het tweede? 
 
Zeker. We gaan niet naar politieke partijen gaan op basis van leeftijd. Dus zal het de vraag zijn wie er in de 
politieke partijen er in slaagt de leiding te nemen. En dat zullen de meest dynamische zijn. Een partij die 
opkomt met kandidaten die ondertussen al 27 keer omgekeerd zijn, dat is niet meer geloofwaardig. Mensen 
zullen niet stemmen op basis van leeftijd alleen. Ze gaan stemmen voor mensen waarvan ze denken dat die 
het in zich hebben om problemen op te lossen. En ik geloof niet in een soort van intragenerationele solidariteit 
tussen al de oudjes die gaan samenklitten om de jongeren af te houden. Dat zou de samenleving verlammen. 
En we hebben er geen belang bij dat de samenleving verlamd zou worden. We hebben er belang bij dat de 
zaak blijft draaien. Dus er zal wel wat conflict zijn, maar verder zal het niet gaan. 
 
Zou het ook kunnen dat geen van beide modellen uitkomt en dat jong en oud zal blijven samenleven 
zonder clash en conflict? 
 
Dat is een beetje de situatie die we gehad hebben de voorbije tien jaar, dat je niet echt kon zeggen dat er een 
generatie was die ons leidde. Er is een verjonging geweest in een periode, zowel in de politiek als in de 
economie, maar zonder dat het tot botsingen geleid heeft. We hebben het toen samen gedaan. Maar mijn 
inschatting is dat we toch naar een moeilijker periode gaan. En dat het echt harmonieuze wel een beetje zou 
kunnen wegebben. Je krijgt dat soort harmonie alleen maar in optimale omstandigheden. Maar wat ik nu zeg 
heeft alleen maar te maken met de Westerse samenleving. Op wereldschaal is het natuurlijk anders. Er 
kunnen momenten van evenwicht zijn, maar het zal altijd wel riskant worden. 
 
Wat is uw mening ten overstaan van sociale verplichting en solidariteit? Bijvoorbeeld de 
onderhoudsplicht van jongeren naar hun ouders toe? 
 
Als samenleving moet je systemen hebben die toelaten dat iedereen op een menswaardige manier kan leven 
in deze samenleving. En dat zal dus automatisch ook tussen generaties zijn. Maar ik heb de indruk dat het 
voor de komende decennia op dat vlak eerder de ouderen zullen zijn die de jongeren gaan financieren dan 
omgekeerd. Want het zijn de ouderen die op de pot geld zitten. Men doet altijd alsof het de jongeren zullen 
zijn die de ouderen moeten financieren, maar ik geloof dat niet.  
 
Als het geld bij de ouderen zit zullen ze dan geen sterkere positie hebben dan u nu denkt? 
 
Dat klopt. Maar toch zullen ze ervoor kiezen van jongeren de samenleving te laten leiden omdat dat hen de 
kans geeft om de zaak overeind te houden die ze zelf niet meer kunnen overeind houden. Maar ze zullen ook 
maar met mondjesmaat financieren en zo zullen ze wel nog een beetje in het spel blijven. Maar nu spreek ik 
echt op het niveau van generaties. Want binnen die generatie zijn er ook heel veel mensen die niet op een 
berg geld zitten. Maar als groep zijn ze wel rijk. 
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Ik heb nog een paar specifieke vragen, meer gericht op duurzame ontwikkeling. Bij vergrijzing, 
ontgroening en intergenerationele solidariteit is er ook heel veel te doen rond publieke ruimte. Die zou 
moeten ingericht worden zodat aan de noden en behoeften van alle generaties kan tegemoet worden 
gekomen. Maar het zal de uitdaging zijn om beter in te spelen op de behoeftes van alle generaties bij 
de omvorming van de publieke ruimte en oplossingen voorstellen die de duurzame ontwikkeling ook 
moeten bevorderen. Welke oplossingen ziet u hier? 
 
Op dit ogenblik is er een probleem dat generationeel en financieel gelinkt is. De ontstedelijking, de stadsvlucht 
is gestopt, maar alleen in aantallen niet in kwaliteit. De generatie jongeren, tweeverdieners met kleine 
kinderen trekt nog altijd weg uit de stad. De enige manier om die daar te houden, tenzij in een totalitair 
systeem dat ze daar moeten blijven maar dat wil niemand, is mensen zin doen krijgen om in die stad te blijven 
met hun kinderen. Dus je moet ervoor zorgen dat die stad terug aantrekkelijk wordt. Dat iemand zegt dat ze 
elke dag tien kilometer op en af wil doen met de auto om terug te geraken in de stad, men werkt wel in de 
stad, men leeft een stuk in de stad, naar feestjes, theater, cinema, is omdat men schrik heeft dat de 
levenskwaliteit voor de kinderen in die stad onvoldoende groot is. Er is een gebrek aan groen, teveel gevaar, 
teveel verkeer. Al die auto’s die dan op en af rijden passeren ook langs de deur. We moeten de stad 
herdenken, goede ruimtes creëren. Niet alleen appartementen bouwen, maar ook woningen waar jonge 
koppels met kinderen zich goed in voelen. En dat zijn geen appartementen. Met een kind in een appartement, 
dat is om gek te worden. Dus je moet woningen hebben. De voorwaarden zijn een betere visie op 
stadsontwikkeling en dat begint te groeien. Maar dan voornamelijk bij degene die het niet voor het zeggen 
hebben. Stadsplanners en –denkers. Daarnaast heb je een andere fiscaliteit nodig. Op dit ogenblik woon ik 
buiten de stad en ik betaal veel minder belastingen dan dat ik in de stad zou wonen. En ik geniet toch van 
alles wat in de stad gebeurt. Eigenlijk is dit niet serieus. Men zal die fiscaliteit moeten herdenken. En tot slot 
de aanzuigkracht van de rand van de stad en de verder gelegen gebieden verminderen. Ik had het daarjuist 
over die woonuitbreidingsgebieden. Doordat men deze hoe langer hoe meer aansnijdt, dan lokt men de 
mensen daar naartoe. Dus als je deze dingen allemaal doet kan je op een aantal decennia de stad misschien 
terug wat aantrekkelijker maken zodat mensen daar blijven. Dan heb je veel minder verkeer, want je moet niet 
meer heel de tijd op en af  rijden. Er komt ruimte voor een vlotter openbaar vervoer, want nu staat de bus toch 
maar in de file met al die auto’s die op en aan rijden. Dan kan je het mooi organiseren. Er zijn voldoende 
modellen die dat naar voor schuiven. Zo kan je de stadsvlucht werkelijk stoppen, de druk op de openbare 
ruimte werkelijk stoppen en kun je een schaalbelevingsmodel hebben waarbij mensen op de fiets springen in 
de stad, naar buiten rijden en met de kinderen in het bos aan de rand van de stad gaan spelen. Ook in hun 
eigen omgeving kan je speeltuinen hebben. Er is zeker groot potentieel, maar men heeft die overgang zeker 
nog niet gemaakt.  
 
Welke rol kan de overheid daarin spelen? 
 
Een voorbeeldje, als je nu gaat naar de website van de Vlaamse Overheid en je klikt op bouwgrond, dan 
staan al de woonuitbreidingsgebieden daaronder, op kaarten. Je kan dus gaan kijken naar wat de 
woonuitbreidingsgebieden zijn waar je kan bouwen. Wat er niet op staat is het pakket dat vijftig keer groter is 
van bestaande gronden binnen de bestaande woongebieden. Dat kan je nergens vinden, je moet dat 
individueel gaan zoeken. Een overheid die zoiets doet is eigenlijk een beetje misdadig bezig denk ik. Ze 
maken dingen kapot. Waarom doen ze dat? Omdat die woonuitbreidingsgebieden volledig in handen zijn van 
verkavelaars die goede banden hebben met de politiek, en er in slagen van de politici er toe aan te zetten dat 
te doen. En al die andere dat zijn versnipperde stukjes die eigenlijk veel meer nood hebben aan 
ondersteuning en begeleiding, maar dat gebeurt niet. Dus door politieke keuzes te maken kan je dingen in één 
of andere richting oriënteren. Het is natuurlijk ook een beetje de beperking van de macht van de politiek. Voor 
een stadsrenovatie is tijd nodig. Dus vooraleer de stad terug aantrekkelijk wordt zal er nog wel een generatie 
wegvluchten denk ik. Maar er zal moeten begonnen worden. Je kan van de politiek niet verwachten dat ze op 
één, twee, drie de zaak oplost. Maar ze hebben wel een cruciale rol nu. En als de mensen bij de verkiezingen 
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politici verkiezen die prietpraat vertellen en de zaak om zeep helpen, dan zal het ook zo zijn. Dat is misschien 
nog een risico dat die oudere generatie zich vastklampt aan wat ze heeft en zo vernieuwing tegenhoudt. 
 
Binnen duurzame ontwikkeling wordt veel aandacht besteed aan intergenerationele solidariteit, 
namelijk er voor zorgen dat ook de volgende generaties middelen, grondstoffen en gronden hebben. 
Maar wordt de intragenerationele solidariteit op dit moment niet te weinig aan bod gelaten? Meer op 
vlak van wereldsolidariteit dan? Afrika wordt bijvoorbeeld nog uitgebuit omwille van haar 
grondstoffen. 
 
Dat is de tweede dimensie van duurzame ontwikkeling. Je soupeert niet alleen niet alles op wat voor de 
komende generaties is, maar je soupeert ook niet de dingen op die eigenlijk een ander toebehoren. Maar dit is 
een wat moeilijker probleem. Bijvoorbeeld het begrip ‘de ecologische voetafdruk’ en de ‘low-impact man’ 
Steven Vroman. Wat Steven in mijn ogen  bewezen heeft is dat als iedereen niet meer opsoupeert dan zijn 
stukje van de aarde, we zijn met zoveel en er is zoveel aarde beschikbaar, dan wordt het totaal onleefbaar. Je 
kan zeggen dat hij er niet echt in geslaagd is, maar hij heeft het redelijk dicht benaderd. Hij is er niet van dood 
gegaan. Maar je kan geen samenleving organiseren en iedereen overtuigen van te gaan leven zoals Steven 
gedaan heeft. Dat wil dus zeggen dat we twee opties hebben. Ofwel gaan we sociaal onrechtvaardig blijven 
en gaan wij die het goed hebben misschien een beetje inleveren maar eigenlijk toch een deel van de koek 
opeten die eigenlijk een ander toekomt. Dus wij zullen tien keer rijker blijven dan de arme sukkel in Afrika, of 
honderd keer rijker. Maar dit is sociaal ethisch niet te verdedigen. Ofwel gaan we moeten zorgen dat de koek 
groter wordt. En daar zit  de redeneerfout achter het concept. Het is een interessant concept om een debat los 
te krijgen, maar het is een fout concept de ecologische voetafdruk. Want het concept aarde zelf ken niet 
uitbreiden. Door het concept aarde in te brengen geef je de indruk dat je met een vast gegeven zit, maar je zit 
helemaal niet met een vast gegeven. Wat zijn de grenzen? De grenzen zijn de beschikbare energie. Op het 
moment dat je de energie niet meer uit de aarde haalt, maar van de zon, zit je met een externe bron die nog 
niet aangeboord is. En rijkdom en energie zijn zaken die compleet met elkaar verbonden zijn. Dus om rijkdom 
te genereren heb je energie nodig. Ofwel moet je het zelf doen, ofwel laat je de machines het voor jou doen. 
Dus op het moment dat je die enorme voorraad die op de zon zit, die je kan binnenhalen via zonne-energie, 
creëer je enorme mogelijkheden. Veel groter dan hetgeen we vandaag hebben. En dan kan je gaan naar een 
samenleving waar mensen wereldwijd voldoende hebben en naar mekaar toe groeien. Wat nu al een stukje 
gebeurt, India en China groeien naar ons toe. Misschien moeten wij een beetje inleveren. Laat ons zeggen dat 
dit niet zo simpel is, maar hierover valt te praten. Maar we gaan ons niet wassen met koud water. Je moet de 
koek dus eerst groter maken en dan kan je hem ordentelijk verdelen. En ik denk dat er daar wel toekomst in 
zit. 
 
Vindt u dat een beleid om ontgroening tegen te gaan, bijvoorbeeld mensen premies gaan geven als ze 
kinderen krijgen, indruist tegen duurzame ontwikkeling omdat er op wereldschaal wel veel kinderen 
zijn, die misschien zelfs in slechte omstandigheden leven? 
 
Het ene heeft met het andere eigenlijk niets te zien. Het is niet omdat wij meer kinderen hebben dat er elders 
minder zijn, of omdat wij minder kinderen hebben dat ze elders beter zouden leven. Zo werkt het helemaal 
niet. Er is een logica in hoeveel kinderen mensen hebben. Hoe rijker je bent, hoe minder kinderen je hebt. Dat 
stabiliseert zelfs in een beetje een afname in de bevolking in sommige landen en ik vind dit ook geen 
probleem. Het is een kwestie van rijkdom en van verdeling. Geen kwestie van het aantal kinderen. Er zouden 
op dat vlak wel fysieke grenzen kunnen zijn. Indien we naar 15 miljard mensen op de aarde zouden evolueren 
dan denk ik dat er een probleem zal zijn van voedselvoorziening. Op basis van mijn kennis zou dat geen 
probleem mogen zijn bij 9 miljard. Tenzij er door de klimaatverandering ernstige problemen gaan zitten, te 
weinig water en ineenstorting van de landbouw. Dat zou een ware ramp kunnen zijn. Maar op zich moeten wij 
in staat zijn om met deze wereld 9 miljard mensen te voeden. Dus ik denk dat geboortepolitiek altijd een lokaal 
gegeven is. Het vertrekt vanuit de idee dat de komende generatie voor de vorige generatie zal moeten zorgen. 
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Wat ik dus verwerp. De huidige generatie heeft middelen genoeg, dus daar moet niet voor gezorgd worden. Ik 
vind niet dat de overheid zich moet gaan moeien met hoeveel kinderen mensen krijgen. Ik vind wel dat de 
overheid ervoor moet waken dat als mensen kinderen willen dat dit kan. En ze moet het ook niet gaan 
aanmoedigen. Je moet een beetje een evenwicht vinden. Ik denk dat we het er over eens zijn dat er op 
wereldschaal als we onze soort op het huidige niveau in stand houden dat er geen probleem is.  
 
Hebt u nog beleidsaanbevelingen die u zou willen doen mbt intergenerationele solidariteit, duurzame 
ontwikkeling? 
 
Massa’s, ik doe heel de dag niets anders dan beleidsaanbevelingen schrijven. Mijn centrale 
beleidsaanbeveling zou zijn ‘vermijdt een klimaatcatastrofe’, anders heeft al de rest nog weinig zin. Ik hoop 
dat ze nog vermijdbaar is. Ten tweede, pas op gelijk welk beleid je doet een generatietoets toe. Denk na over 
dat je dingen regenereert of dat ze zichzelf kunnen regenereren. Tot in de eeuwigheid Amen. En drie spreek 
de zon aan. Beperkt je niet tot datgene wat vandaag beschikbaar is. Haal je energie uit de zon en we gaan 
onze problemen oplossen. Er zit nog veel meer in, maar dit zou kunnen dienen als grote kapstokken. Dan 
zullen we waarschijnlijk vooruit kunnen geraken en dan hoeft niemand echt in de problemen te komen. Voor 
de rest ‘schaf kernenergie af’, ‘herwaardeer de steden’, ‘verwerp GGO’s’, en centraal ‘zoek naar nieuwe 
mechanismen van sociale zekerheid’, want de huidige hebben hun grenzen en zorgen er niet voor dat de 
middelen die beschikbaar zijn terecht komen waar ze moeten komen. Dus daar zit nog een grote uitdaging. 
Uitbreiding van het sociale zekerheidsysteem naar vermogens en belasting op milieuvervuiling. Dat zijn 
debatten die we nu aan het voeren zijn, met de werkgevers en de werknemers, we zijn daar volop mee bezig. 
En we zouden daar wel moeten uitgeraken.  
 
Tot slot nog drie stellingen. Stel dat de technologie nog verder zou toenemen, dan zouden de mensen 
liever door een robot verzorgd worden. 
 
No way! Je gebruikt de term zorg. Uiteraard worden wij verzorgd door onze vaatwassers, en als we niet meer 
zouden moeten strijken, dat zou ook goed zijn, maar dat is meer een vermenselijking van de samenleving dan 
een ontmenselijking. Maar in het echte leven gaan we nooit mensen vervangen door robotten. Robotten 
kunnen dienen ter ondersteuning, maar daarnaast heb je nood aan intermenselijke relaties. Dus alles wat je in 
huis moet doen waarbij je niets meer bent dan een energievoorziener, dat mag 100% worden overgenomen. 
Maar alles wat het intermenselijke betreft, daar ga ik vanuit dat men zal blijven vasthouden aan menselijke 
warmte.  
 
Het is de keuze van de jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving. Ouderen die 
niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, die moeten hun plan dan maar trekken.  
 
Dat zijn twee verschillende dingen. Het is de keuze van de jongeren om zich in te zetten, ja. Tenminste op 
individueel niveau. Voor de rest moet iedereen een beetje bijdragen tot het geheel van de samenleving. Je 
krijgt vanalles van de samenleving, je moet daar een stukje voor betalen, ook de jongeren. Maar die 
samenleving moet dan maar zorgen dat het goed verdeeld geraakt. Ik vind niet dat mijn kinderen erover 
moeten waken dat ik goed terecht kom later, dat is mijn verantwoordelijkheid. En ouderen moeten ook hun 
plan niet zomaar trekken. Iemand die behoeftig is heeft recht op hulp, ondersteuning en zorg. Alleen mag je 
daar geen één-één lijn van maken, zo van het moeten jongeren zijn die voor de ouderen moeten zorgen. De 
samenleving moet voor de ouderen zorgen. En dat kan in een familiaal verband, in een 
gemeenschapsverband, maar geen één op één relatie. Dat mag wel gebeuren, maar dan wel vrijwillig.  
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De laatste, leeftijd is een discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit enzovoort. 
In elk geval minder dan die twee anderen, minder dan geslacht en etniciteit. Ik zou er niet teveel gewicht aan 
hechten. 
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4.15 Interview prof. demografie Jan Van Bavel 
 
 

 
 
Interviews Intergenerationele Solidariteit 
 
Professor Jan Van Bavel – 16 maart 2009 
 
 
 
Kan u in het kort uw ervaring met vergrijzing als demograaf schetsen? 
 
De ervaring die ik als demograaf heb met vergrijzing… De vergrijzing is natuurlijk iets dat als tientallen jaren 
op de demografische agenda staat. Ik ben nu net toevallig als demograaf betrokken bij een project over het 
interbellum. In de periode tussen de eerste en de tweede oorlog was men toen ook al bezig met het aangaan 
van de uitdaging met vergrijzing. Want België zou gaan vergrijzen, gaan verouderen, gaan krimpen, enz. Toen 
ik zelf studeerde in de jaren ’80 mochten wij ook al teksten lezen over de vergrijzing. En de uitdagingen die 
dat ging stellen voor intergenerationele solidariteit. Dus mijn ervaring met vergrijzing sinds ik op de 
schoolbanken zit, of sinds ik met demografie bezig ben, is eigenlijk een rode draad. De demografische trends 
die aan de gang zijn, die eigenlijk al 150 jaar aan de gang zijn… Het is wel zo dat we vanaf 2010 te maken 
krijgen met een enorme versnelling in dat vergrijzingsproces, paradoxaal genoeg als gevolg van de babyboom 
na de 2de wereldoorlog waar er eigenlijk een heropleving was van het geboortecijfer, terwijl de afname van het 
geboortecijfer de fundamentele oorzaak van de vergrijzing is. Dus na de tweede wereldoorlog was er een 
heropleving van het geboortecijfer, die mensen gaan nu vanaf 2010 op pensioen gaan. Dat zorgt voor een 
versnelling in heel dat vergrijzingproces en in die vergrijzingsproblematiek.  
 
 
U zegt dat dit een fenomeen is dat al langer bezig is ... 
 
Ja, het is ook mondiaal. De vergrijzing is een mondiaal fenomeen. De hele wereld is aan het vergrijzen, als 
gevolg van afname van het gemiddelde kindertal. In Europa is dat 150 jaar bezig. Maar nu komt dat in een 
stroomversnelling, paradoxaal genoeg, als gevolg van een heropleving van het geboortecijfer na de tweede 
wereldoorlog. Nogmaals, de mensen die nu dus de pensioengerechtigde leeftijd gaan bereiken. Ik herinner 
me nog goed, als student was dat een thema dat mij zeer interesseerde, dan sprak men ervan. “Vanaf 2010 
komen die babyboomers op pensioengerechtigde leeftijd,” en dat leek toen enorm ver weg. “2010, dat is nog 
heel lang!” Maar volgend jaar zijn we 2010.  
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Volgend jaar zijn we inderdaad 2010. Vindt u dat er genoeg maatregelen zijn genomen om 2010 op te 
vangen? Of gaan we voor verrassingen komen te staan? 
 
We gaan niet voor verrassingen komen te staan, want generaties van meer verlichte politici waarschuwden 
ook voor de gevolgen van die vergrijzing. Maar aan de andere kant hebben we niet voldoende maatregelen. 
Dus we zullen onder druk komen te staan, de politiek zal onder druk komen te staan om maatregelen te 
nemen, meer dan tot nu toe gedaan is geweest. 
Pas op, tot betrekking tot de pensioenenproblematiek zijn er al een paar maatregelen genomen in Nederland, 
in Duitsland… In België is nog heel weinig gebeurd. En in België is er al veel reactie gekomen zoals iets als 
het generatiepact, wat eigenlijk maar een voorspel is van zwaardere maatregelen die er aan staan te komen, 
geloof ik.  
 
 
Als u als demograaf het begrip ‘jongere’ hoort, waar denkt u dan aan? 
 
‘Jongeren’ is natuurlijk een maatschappelijke categorie. Dus als ik nu aan jongeren denk dan denk ik in eerste 
instantie aan mensen die nog niet uit werken gaan, mensen die nog school lopen of naar een hogeschool of 
een universiteit gaan. In elk geval, de manier waarop wij onze levensloop structureren, wordt typisch naar 
jongeren gekeken als mensen die nog afhankelijk zijn van hun ouders, die nog naar school gaan, of naar een 
hogeschool gaan… Zo kijk ik dus ook naar jongeren. Ik denk dat we in de toekomst, die beschotten nog 
tussen het studeren en mensen die al werken, dat we naar een systeem zullen gaan waar die beschotten 
minder sterk zullen worden. En dan ook de onderverdeling tussen jongeren en niet-jongeren of volwassenen, 
dat die indeling wat minder strak zal zijn, wat vager, dat die grenzen minder scherp zullen worden.  
 
 
Denkt u dat bij heel het vergrijzingsverhaal, dat we bij jongeren ook de jongvolwassen zouden kunnen 
opnemen die wel al uit werken gaan maar die nog maar net op de arbeidsmarkt komen? En een gezin 
proberen stichten of willen stichten? 
 
Die vraag heb ik niet goed begrepen. 
 
 
U zegt: “jongeren dat gaat tot studeren’, maar we zouden het verder kunnen uitbreiden en er de 
jongvolwassenen er bij kunnen opnemen. 
 
Ja, maar uw vraag was toch ‘waaraan denkt u bij het begrip jongeren?’. En dan denk ik toch in eerste instantie 
aan jongeren die nog op de schoolbanken zitten en afhankelijk zijn van hun ouders, financieel gezien dan. U 
zou jongvolwassenen daarbij kunnen rekenen, maar dat is niet de eerste groep waaraan ik denk bij het 
concept van jongeren.  
 
 
En algemeen, de begrippen vergrijzing en ontgroening, u hebt dat daarjuist even aangehaald. Maar 
hoe zou u dat omschrijven? 
 
De ontgroening is eigenlijk de fundamentele oorzaak van de vergrijzing. De eerste oorzaak voor de stijging 
van de gemiddelde ouderdom van de bevolking, want dat is eigenlijk vergrijzing. Een groter deel van de 
bevolking is ouder dan 60 of 65 jaar en een kleiner deel van de bevolking is onder de 20 jaar, dat is 
vergrijzing, dus het gemiddelde of de mediaan van de leeftijd neemt toe. En de belangrijkste oorzaak daarvan, 
de fundamentele en éérste oorzaak is het feit dat mensen aan geboortebeperking zijn beginnen doen. Dat zij 
minder kinderen krijgen, dat er dus minder kinderen geboren worden. Het is pas vanaf het laatste stuk van de 
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20ste eeuw, de tweede helft van de twintigste eeuw, dat die toename van de levensverwachting op volwassen 
leeftijd, dat die een belangrijke motor is gaan worden voor de verdere vergrijzing. Dus de toename van de 
levensverwachting bij de 50-, 60-, 70 plussers, dat is momenteel de belangrijkste motor van de verdere 
vergrijzing geworden in Europa. Maar aanvankelijk is het dus de geboortebeperking die voor ontgroening 
heeft gezorgd, en dat is dan de eerste oorzaak van vergrijzing. 
 
 
Welke oorzaken liggen dan aan de geboortebeperking?  
 
‘Oorzaken voor geboortebeperking’… Dat is een heel moeilijke vraag. Dat is mijn specialiteit. Ik doe daar ook 
al meer dan tien jaar onderzoek voor. Globaal zou je kunnen zeggen; een aantal structurele veranderingen die 
typisch zijn voor een moderne maatschappij. En die maken dat mensen eigenlijk minder stimulansen hebben 
om een groot gezin te willen. Dus in de moderne maatschappij, denk ik dat de vraag eerder wordt; ‘waarom 
hebben mensen in godsnaam nog kinderen?’ Je ziet dat goed in het economisch onderzoek daarover, dat de 
economen zich de vraag stellen, ‘hoe kunnen we nu begrijpen dat mensen vandaag de dag in de 21ste eeuw 
nog kiezen voor kinderen?’ Want de maatschappelijke structuren zijn niet van dien aard om dat heel sterk te 
stimuleren. Als ik dan denk aan eind 19de eeuw, eerste helft van de 20ste eeuw… De maatschappelijke trends 
die dan voor toenemende geboorte hebben gezorgd, dus o.a. het grote belang dat wordt gehecht aan school, 
schoolloopbaan, opleiding, onderwijs, dat natuurlijk ook gelinkt is aan verwachtingen op de arbeidsmarkt. 
Waar de verwachting is dat je een diploma hebt, dat je competenties, vaardigheden of kennis opdoet in de 
school, die je niet zomaar van je ouders kan krijgen. Dat de economie ook minder gestructureerd is rond de 
familie, wat maakt dat eigenlijk een aantal economische functies van het gezin, familie, wat uitgehold is. Dat 
eigenlijk dus dat gezin minder stimulansen heeft om een grote kinderrijkdom na te streven. Dat is nu een heel 
vaag antwoord natuurlijk, maar als ik heel gedetailleerd antwoord dan is dat een vraag apart eigenlijk.  
 
 
Maar er zou blijken dat de kinderwens van jonge gezinnen groter is dan dat ze nu kinderen kunnen 
krijgen. 
 
De voorbije 20 jaar, is het inderdaad zo geweest dat we in enquêtes aan mensen vroegen:’ hoeveel kinderen 
zou u eigenlijk willen?’ We berekenden dan een gemiddeld cijfer, en we kwamen een hoger cijfer uit dan het 
gemiddelde aantal kinderen dat mensen effectief krijgen. Dus als je aan 20 à 25jarige mensen vraagt: 
“hoeveel kinderen denk je te gaan krijgen?’ – Dat is nog iets anders dan "wil je?”. Ook dan gaan zij, of gingen 
zij in elk geval, de voorbije 20 jaar meestal op een groter getal uitkomen, dan wat zij uiteindelijk gingen 
realiseren. Tussen wat zij verwachtten en wat er uiteindelijk effectief gebeurde, konden allerlei praktische 
hindernissen komen te staan, er kwam bvb. een echtscheiding tussen te staan enz. Wat we veel minder zien 
sinds de moderne efficiënte contraceptie, is dat mensen eigenlijk meer kinderen krijgen dan zij eigenlijk 
gepland hadden. Het is eigenlijk meer eerder zo dat mensen minder kinderen krijgen dan ze voor zichzelf 
plannen.  
 
 
Kunt u daar exacte cijfers op plakken hoeveel gemiddeld mensen willen..  
 
In ons land en in heel West-Europa is die twee-kind-norm heel sterk. Als gemiddelde, mediaan, kom je uit op 
ongeveer twee kinderen per gezin dat men droomt of wenst te kunnen realiseren. Maar in de praktijk zitten we 
daar dus gemiddeld rond de 1.7 of 1.8. Het is natuurlijk zo, sommige mensen hebben inderdaad wel twee 
kinderen. Want wat wij eigenlijk wel heel sterk zien en zeker in Vlaanderen, is dat als mensen inderdaad 1 
kind hebben dat de kans dan zeer groot is dat zij ook een tweede kind krijgen. Bvb in een land als Duitsland of 
een land als Spanje komt het veel frequenter voor dat mensen maar één kind hebben. Eigenlijk, zeker in 
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Vlaanderen is er een sterke twee kind norm. Dus als men kinderen heeft, dan heeft men meestal ook 
minstens twee kinderen. 
 
 
En wat is het verschil tussen Duitsland, Spanje en Vlaanderen? 
 
Er zijn heel veel verschillen. Als je nu Duitsland met Vlaanderen vergelijkt dan is het meest in het oog 
springende verschil het gebrek aan goede, professionele kinderopvang in Duitsland en een grote 
verspreidheid van kinderopvang in Vlaanderen. In Vlaanderen zijn er heel wat voorzieningen voor 
kinderopvang om ervoor te zorgen dat vrouwen die ambities hebben op de arbeidsmarkt, dat zij toch kinderen 
kunnen krijgen. In Duitsland zien we heel sterk dat vrouwen voor een keuze komen te staan. Ofwel gaan zij 
voor een gezinscarrière ofwel gaan zij voor een beroepscarrière. En het gevolg daarvan is dat je dus eigenlijk 
meer een tweedeling krijgt in Duitsland, in Vlaanderen meer een combinatiemodel.  
Spanje, dat is weer een heel ander verhaal. Spanje heeft de voorbije jaren een snelle inhaalbeweging 
gemaakt op vlak van deelname van vrouwen in het hoger onderwijs om te beginnen, maar daar staat nog niet 
direct tegenover dat er zoveel werkgelegenheid voor vrouwen is. O.a. omwille van het feit dat de tertiaire 
sector, de quartaire sectoren er minder ontwikkeld zijn waardoor veel vrouwen met ambities op de 
arbeidsmarkt die niet kunnen realiseren en als gevolg dan ook kinderwens of kinderplannen gaan uitstellen. 
Daar komt ook nog bij, in Spanje is er een huisvestingsprobleem. Dus ja, ik denk ook wat dat betreft dat 
Vlaanderen en Spanje niet meteen goed te vergelijken zijn. 
 
 
U hebt net gezegd dat het enorme gevolgen zal hebben voor de maatschappij,  zeker in 2010, welke 
gevolgen zijn dat dan juist?  
 
Dat een merkelijk groter deel van onze bevolking inderdaad op pensioengerechtigde leeftijd zal zijn, en dat we 
op de arbeidsmarkt minder en minder jonge mensen zullen terugvinden. Sowieso, wat we de voorbije jaren 
hebben gezien is een sterke verhouding in onze arbeidsmarkt. Dus als je nu de verhouding bepaalt van 40-
plussers tot 40-minners op de arbeidsmarkt, zie je die verhoudingen sterk omkeren. Dus die babyboomers 
zitten nu te wachten eventueel op hun pensioen. En ze gaan een sterkere uitstroom krijgen op de 
arbeidsmarkt dan een instroom, en dat stelt toch wel een aantal vragen, uitdagingen waar we tot nu toe 
minder mee te maken hebben gehad.  
 
 
En los van de arbeidsmarkt? 
 
Ik denk, intergenerationele relaties in familieverband… als u mij vraagt wat volgens mij de grootste 
uitdagingen gesteld door de vergrijzing zijn, dan denk ik toch in eerste instantie aan meer anonieme vormen 
van intergenerationele solidariteit, zoals georganiseerd in het kader van sociale zekerheid. Want als ik denk 
aan intergenerationele solidariteit in familieverband, daar heb ik minder zorgen over. Omdat ik daar verwacht 
dat die solidariteit heel sterk is, dat die altijd sterk geweest is en ook sterk zal blijven. Ouderen en jongeren 
van verschillende generaties binnen familieverband en ondanks het feit dat er veel echtscheidingen zijn 
vandaag de dag enz., helpen die verschillende generaties elkaar heel sterk, zowel financieel als niet-
financieel. Ze ondersteunen mekaar in die mate dat ze kunnen. Er zijn natuurlijk – en dat hoort ook bij 
familieleven - conflicten. En als er conflicten zijn in familieverband dan zijn ze vaak nog extra hevig omdat die 
in familierelaties nu eenmaal gevoelig liggen. Maar ik zie daar geen globale maatschappelijke trend die daar 
familiale solidariteit zou ondergraven. Terwijl ik wel denk dat we onze sociale zekerheid, de manier waarop we 
dat financieren, dat legitimeren, de manier waarop we dat organiseren, dat dat onder druk zal komen te staan 
omdat onze sociale zekerheid gepokt en gemazeld is in een periode waarin de bevolking aan het groeien was, 
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dat er die babyboom aan de gang was, dat de economische groei heel sterk was. En ik denk dat we heel ons 
systeem daaraan zullen moeten aanpassen. Wij niet alleen.  
Met wij bedoel ik dan niet Belgen of Vlamingen maar dan heel West – Europa. Dus daar maak ik mij meer 
zorgen om dan om die andere levensdomeinen dan in familiaal verband of zo.  
Ik geloof dat daar net zoals vroeger nog veel conflicten zullen zijn en als er ouders sterven, dan zullen 
kinderen ruzie maken over de erfenis. Dat zal zo zijn, dat is altijd zo geweest. Ik zie daar geen zorgwekkende 
trend in. Ik denk dat we de huidige en toekomstige generatie van politici heel creatief zal moeten zijn om 
oplossingen te zoeken voor de sociale zekerheid. 
 
 
U zegt, familiale solidariteit is niet gedaald maar bijvoorbeeld het aantal tweeverdieners is sterk 
toegenomen waardoor er minder tijd vrijkomt om zorg naar ouders toe op te nemen. Er is meer 
afstand gewoon, ruimtelijk, van woonplaats, omdat jongeren meer kiezen… de plaats waar zij werken 
is belangrijk. Ziet u daar geen evoluties in die dat wel kunnen ondermijnen? 
 
Dus de maatschappij verandert. U zegt, mensen wonen verder van elkaar, er zijn meer tweeverdieners, er zijn 
toch een aantal trends die doen vermoeden dat eventueel die solidariteit binnen familieverband onder druk zal 
komen te staan.  
Ja, maar het is niet alleen zo dat mensen verder van mekaar wonen, het is ook zo dat ze nu gemakkelijker 
met elkaar contact kunnen onderhouden. Meer en meer oma’s hebben een facebook, ze kunnen ‘skypen’ met 
elkaar, ze kunnen perfect contact met elkaar onderhouden. En wat vandaag een afstand… ik bedoel… stel, je 
ouders wonen in West-Vlaanderen en jij woont in het Brusselse of in het Antwerpse. Die afstanden zijn niet 
meer wat ze 20 jaar geleden waren. Omdat het ook frequenter voorkomt nu dat mensen verder van mekaar 
wonen. Dus men vindt dat ook normaler, dat men vaker die afstanden aflegt.  
Wat hebben we nu nog.. dus het tweeverdienerschap, ja en het kunnen zorgen voor bejaarde ouders…  
Ook, maar u mag ook niet vergeten dat de zorgbehoevendheid van bejaarde mensen, de leeftijdgrens 
wanneer zij zorgbehoevend worden, dat die ook verschoven is naar boven.  
Dus mensen zijn langer zelfredzaam, willen ook langer zelfredzaam blijven, en het is eigenlijk maar de laatste 
jaren van het leven dat men echt zwaar hulpbehoevend wordt.  
En ik denk dat iets waar ik in het begin van dit gesprek al naar verwees, dat onze actieve levensfase zoals we 
dat vandaag noemen, na het afstuderen en voor het op pensioen gaan, dat we dat flexibeler zullen gaan 
invullen. Dus minder strak geordend, van ‘Ok, als we werken, dan werken we ons te pletter en dan gaan we 
zo vroeg mogelijk op prepensioen gaan’. Neen, we moeten dat flexibeler maken, op een manier die doenbaar 
is voor het gezinsleven, voor het familieleven, want dat familieleven is voor alles belangrijk. Voor de 
economie, voor de sociale zekerheid, voor het welzijn, voor het welbevinden van mensen. We moeten ervoor 
zorgen dat we onze maatschappij zo organiseren dat zij hun familieleven niet moeten verwaarlozen, want zij 
vinden dat belangrijk. En terecht want als het daar mis loopt dan loopt het meestal op veel domeinen mis.  
Ik zie daar niet echt een zorgwekkende trend. Het is trouwens zo dat voor de komende jaren, dat een groter 
deel van de bejaarde mensen kinderen in leven heeft dan van vorige generaties van bejaarden. Ook al krijgt 
men minder kinderen, de overlevingskansen van die kinderen zijn verbetert. Er zijn tot nu toe eigenlijk, wat dat 
betreft, alleen maar positieve evoluties te melden denk ik. 
Men denkt ook vaak van ja, bejaarden die dan door hun kinderen geholpen moeten worden meestal zijn die 
kinderen die dan helpen ook al redelijk bejaard. Enfin, een 80 jarige weduwe bijvoorbeeld, heeft eventueel een 
dochter van 50 jaar of zo, en… Ok, we zien in elk geval in de praktijk, dat in dat soort van familienetwerken 
heel veel steun gegeven wordt.  
Wat we in dat onderzoek heel duidelijk zien is dat de maatschappij waarin dat de sociale zekerheid goed 
ontwikkeld is, waar dus eigenlijk die anonieme vormen van intergenerationele solidariteit, waar die goed 
uitgebouwd zijn, dat in die maatschappij waar dat goed uitgebouwd is, dat familiale vormen van solidariteit 
goed gedijen.  
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Dus het is niet zo dat het ofwel de staat is ofwel de sociale zekerheid die alles voor u organiseert, ofwel de 
familie die alles moet doen. Dat dit een soort van communicerende vaten zouden zijn ofzo… Neen, het ene 
ondersteunt het ander, en beiden zijn nodig.  
 
 
U zegt dat u denkt dat die geïnstitutionaliseerde solidariteit, die meer anonieme, dat die meer onder 
druk zal komen te staan.  Welke verschuivingen ziet u daar dan? 
 
Ja, kijk, onze sociale zekerheid wordt gefinancierd via heffingen op de arbeid van de huidig werkende. De 
behoeften, met name de gezondheidszorg en de pensioenen, die zijn groeiende. Terwijl het aantal mensen 
die de bijdrage gaan moeten betalen afneemt. En sowieso zeker België, nu met die situatie waarin de 
overheid veel reserves heeft opgebouwd de voorbije jaren, om die gezondheidszorg en die pensioenen te 
betalen.  
Nu, het is natuurlijk ook wel zo dat het belangrijkste voor die financiering niét is het aantal werkende mensen, 
maar de productiviteit van die mensen. Maar sowieso ligt die productiviteit in ons land al zeer hoog. Dus de 
vraag is daar nog veel marge om nog productiever te zijn?  
Dus dat is één, productiviteit. En daar wel mee gekoppeld, als je kijkt… we hebben ons sociaal systeem 
redelijk goed kunnen financieren dankzij het feit dat onze economie is blijven groeien. Waarom is onze 
economie blijven groeien? Door innovatie. Voor innovatie heb je creativiteit nodig. En één van de thema’s 
momenteel in het onderzoek over de gevolgen van de vergrijzing is toch wel... Als onze arbeidsmarkt 
verouderd, dus als we minder jonge mensen op de arbeidsmarkt hebben gaat ons potentieel aan creativiteit 
niet verminderen. En die creativiteit hebben we juist nodig om aan innovatie te doen. En men zegt dan, dat is 
misschien sloganesk en ik weet niet of het klopt, maar dat de innovaties vooral van die jongeren moeten 
komen. Mijn mening daarover is dat we dat eigenlijk niet weten. We moeten dat onderzoeken en het weinige 
onderzoek dat ik daarover tot nu toe heb kunnen zien, wijst eigenlijk uit dat je creativiteit moeten blijven 
ondersteunen.  
Dus opnieuw komen we bij mijn stelling van de beschotten tussen de verschillende levensfasen moeten we 
wel wat minder scherp gaan maken misschien. En zorgen dat, het is misschien opnieuw een slogan maar ik 
geloof daar echt wel in, het levenslang leren. Dat kan voor sommigen niet echt als een aantrekkelijk 
perspectief beschouwd worden, maar ik denk dat het aantrekkelijk moet gemaakt worden dan.  
Dus dat wij blijven investeren in creativiteit, en dat het dus niet enkel en alleen meer iets is dat voor de 
jongeren is. Dus dat we er voor moeten zorgen dat je daar heel uw leven in kunt herbronnen en dan niet 
alleen voor hooggeschoolde jobs.  
Ook laaggeschoolde jobs moeten kans krijgen om zich bij te scholen, om vernieuwingen mogelijk te maken. 
Dat is een beetje het probleem vandaag de dag denk ik… Dat heel dat denken over het flexibeler maken van 
de loopbaan, meer kansen geven voor vorming, dat dit te veel is toegespitst op de hoger geschoolden. Ze 
moeten manieren vinden om dat eigenlijk ook te vertalen naar lager geschoolde mensen.   
 
 
Denkt u dat jongeren op een gegeven moment die solidariteit niet meer willen opbrengen? Als er geen 
materiële en flexibele loopbaan is. 
 
Ik ben er persoonlijk wel van overtuigd dat zij wel die solidariteit zullen blijven opbrengen. Iedereen heeft 
ouders. Niet iedereen heeft kinderen, maar wel iedereen heeft ouders en grootouders. En daar loopt vaak van 
alles mis in die relaties.  
Maar toch, over het algemeen en als puntje bij paaltje komt, zie je meestal toch heel sterke solidariteit tussen 
generaties. Dus dat is niet iets waar ik mij zorgen over maak.  
Ik denk dat die intergenerationele solidariteit toch heel sterk zal blijven. Maar we zullen die toch in het meer 
anonieme systeem van sociale zekerheid, dus die institutionele vormen van sociale zekerheid… We zullen 
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een manier moeten vinden om die om een anonieme manier te blijven organiseren want het is natuurlijk zo, 
familiale solidariteit, is eigenlijk ook heel ongelijk.  
Binnen de families kan men dan wel solidariteit hebben met de oma en de opa, maar de vraag is en de 
meerwaarde van de sociale zekerheid als anonieme organisator van solidariteit, is juist dat solidariteit is 
horizontaal en verticaal is. In de zin van mensen die, families die het breder hebben, dat die solidair zijn met 
families die het minder goed hebben. Dus niet exclusief binnen die families. Dus daar zie ik veel meer een 
uitdaging. Maar ik vrees dat families eerder de neiging hebben om het kapitaal, de welvaart, het geld te willen 
beschermen voor de eigen familie. Maar solidariteit met andere families dat is dan weer iets anders.  
 
 
Hoe ziet u de positie van jongeren binnen een vergrijsde en ontgroende samenleving?   
 
De positie van jongeren… de positie in de zin van hun… De rollen die aan hun posities worden 
toegeschreven… En dan is ook maar de vraag wat je met jongeren bedoeld, he. Ik heb de indruk dat jij daar 
ook die jongvolwassenen, toe rekent terwijl ik dan…  
 
 
Ik zal het even duidelijker schetsen. Met positie bedoel ik dan de rol in taken die jongeren binnen een 
samenleving opnemen, daaraan gekoppeld hun rechten, plichten, verantwoordelijkheden, de 
bijdragen… En dat in verhouding tot anderen, bijvoorbeeld tot ouderen, tot middengeneraties. En 
jongeren, ik ben inderdaad geneigd van daar -18, studenten, maar ook in het kader van vergrijzing 
ontgroening de jonge generatie…  
 
Dus ja, de jongere leeftijdsklasse eigenlijk… Ja. Hun positie, ja.  
Aan de ene kant zou je kunnen redeneren, zij worden een schaars goed, dus hun positie gaat versterkt zijn. 
Zij gaan een sterkere positie.. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen, aan de wet van de meerderheid 
moeten ondergaan of de wil van de meerderheid. Dan zeg je van die babyboomers, die kapitaalkrachtig zijn, 
dat soort stereotype verhalen, terwijl.. Ik vind dat een heel…  
Een schetsmatig stereotype… er is gedacht om die generaties zo tegenover mekaar te plaatsen. Voordat je 
kan spreken van dé positie van dé jongere… Dat daar veel vormen van solidariteit inherent inderdaad 
intergenerationeel zijn maar ook intrafamiliaal en dan kom ik terug op mijn verhaal van daarnet.  
Maar ja, positie van jongeren het is… ik kan wel concrete voorbeelden geven van… Ja.  
Er zijn wel gevolgen voor het feit dat zij in een minderheidspositie zijn gekomen. Zo denk ik aan een interview 
met een jeugdauteur die ik onlangs, een interview dat ik onlangs gelezen heb met een jeugdauteur.. er was 
een interesse van cineasten om zijn boek te verfilmen, maar de regisseur vond dat er geen financiering werd 
gevonden voor die jeugdfilm. En daar werd dan gezegd van ‘jeugdfilms, daar is geen markt voor’. Daar is 
geen interesse voor vanuit de ‘investeerdershoek’.  
Terwijl als je ziet waar nu, waar de marketeers, waar de reclame zich heel sterk op richt is de medioren. Een 
nieuw woord, ‘midlife rocks’ , dat zich specifiek richt op medioren, dus de… Maar de kapitaalkrachtig vijftigers, 
zestigers die redelijk wat kapitaal opzij hebben kunnen zetten, die kunnen gaan reizen, die culinair kunnen 
gaan eten.. Dat zie je vandaag de dag dat de reclame zich daar heel sterk op richt, in een aantal landen is een 
televisiestation speciaal voor die mensen zijn opgericht… In België, bijvoorbeeld Jan van Rompuy denkt er 
ook aan om, of heeft er ook aan gedacht om zo een televisiekanaal voor de medioren op te richten.  
Dus ja, de positie van jongeren.. ik heb er niet echt een goed antwoord op eerlijk gezegd. Van wat nu de 
gevolgen zijn voor de positie van jongeren.  
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En meer de sociaal economische positie? 
 
Ja, je hebt daar twee verhalen hé, in de literatuur. Ik zou het verhaal van de spekslagers van de vergrijzing, in 
die zin dat zij met weinigen zijn zouden zij hoge looneisen kunnen stellen. Hun arbeid is een gegeerd goed 
geworden. Dus zij gaan terug serieus over loon kunnen beginnen onderhandelen.  
Aan de andere kant worden zij vaak als een slachtoffer geportretteerd. In de zin van zij moeten voor die 
pensioenen en voor de gezondheidszorgen van die grote groepen van bejaarden gaan zorgen, terwijl zij zelf 
ook nog kinderen moeten grootbrengen. En dan moeten zij ook nog eens in een actief leven, dus keihard 
productief gaan zijn, want onze economie moet groeien dankzij productiviteit en innovatie en creativiteit. Dat 
moeten zij allemaal gaan combineren, ocharme, hé.  
Dus je hebt die twee rollen waarin zij geportretteerd worden, de slachtofferrol en de spekslagers die gaan 
kunnen lopen met de profijten ervan… Ik weet het niet.  
Waar ik sowieso van overtuigd ben is dat de migratie verder nog zal toenemen de komende jaren. Onze 
arbeidsmarkt roept daar nu al om en heeft daar om geroepen, en is daar succesvol in de zin van dat ze horen 
bij de politiek.  
Ik geloof vast dat de migratie nog zal toenemen, dat is volop aan de gang. We zitten terug aan migratiecijfers 
die de jaren ’60 overschrijden, hé. Om dan nog maar te zwijgen over illegale vormen van migratie, denk aan 
de grote regularisatiecampagnes die in Spanje zijn gevoerd onder druk van de feiten. Onder druk van de 
economie ook hè, in Zuid Spanje waar heel veel illegale mensen werkten in de fruitteelt. En die daar door de 
tuinbouwers gewenst waren, al was het maar om het feit dat zij goedkopere arbeid leverden. Dat soort 
processen dat gaan we nog meer krijgen. En de zaak is om dat allemaal op een fatsoenlijke en humane 
manier te gaan organiseren. En dat lijkt mij een zeer grote uitdaging voor de politiek.  
 
 
Bent u als demograaf voorstander van die toenemende migratie, ook om het vergrijzingsprobleem op 
te vangen en om ontgroening tegen te gaan?  
 
Of ik nu voorstander of tegenstander ben, migratie is een natuurlijk zaak. Migratie is er, en ik ben daar zeker 
geen tegenstander van. Ik ben ook geen tegenstander van zon of regen, dat is er gewoon. Maar een ander 
punt is, gaat het de vergrijzing oplossen? Zeker niet. Migratie kan de vergrijzing niet oplossen. De vergrijzing 
gaat verder gaan. Maar het is natuurlijk wel zo dat migratie kan helpen om bepaalde tekorten op de 
arbeidsmarkt te gaan oplossen of die te gaan invullen. Dat gebeurt vandaag de dag ook al. Dus wat dat betreft 
zal er niet echt iets nieuws onder de zon zijn, alleen gaan we dat nog intenser zien dan, vandaag de dag.  
Maar het gaat de vergrijzing niet oplossen want die migranten worden ook ouder. En die migranten krijgen ook 
minder kinderen dan vorige generaties. Over heel de wereld krijgt men minder en minder kinderen. Dus de 
vergrijzing gaat verder gaan en gelukkig maar, want er is.. Ofwel vergrijst de bevolking, ofwel gaat ze groeien. 
En als ze groeit, gaat dat alsmaar sneller en sneller. En dat is geen goede zaak voor de duurzaamheid van 
eh… het is moeilijk om de bevolking nog verder te gaan laten groeien dan ze nu al aan het groeien is en 
gegroeid is. Ik vind het absoluut een goede zaak dat mensen aan geboortebeperking doen. En dat is de 
belangrijkste oorzaak van vergrijzing. En die vergrijzing zal verdergaan en dat is alleen maar positief.  
En een tweede luik van de vergrijzing, de huidige belangrijkste motor van de vergrijzing is de toenemende 
levensverwachting, daar kan ik ook alleen maar blij om zijn. Mensen willen graag lang leven. En liefst zo lang 
mogelijk in goede gezondheid, ook dat. En ook daar hebben we toch goede trends. 
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U zei duurzaamheid, van het milieu bedoeld u, of duurzaamheid van … 
 
Ja duurzaamheid van het milieu, ja. Om 6,5 miljard mensen te laten leven op deze planeet, dat heeft een 
enorme milieu-impact. A fortiori, het soort leven dat wij hier in het Westen leiden, per hoofd van de bevolking 
hebben wij een enorme milieu-impact, veel groter dan de milieu-impact van pakweg de Chinees of 
Afrikanen… 
En als de bevolking in Europa sterk zou gaan groeien dat zou geen goede zaak zijn omdat de milieu-impact 
enorm is.  
En dan heb ik het nog niet over de discussie van dat we er misschien er voor moeten zorgen, daar ben ik van 
overtuigd, dat de milieu-impact per loop van de bevolking in Europa zal verminderen. Dus dat is inderdaad 
een ecologische uitdaging die fenomenaal is en die essentieel ook verband houdt met de hele 
bevolkingskwestie natuurlijk.  
 
 
Ziet u verschillen tussen jongeren… ja u zei over de positie kan ik niet veel zeggen, maar misschien 
even kort.. heeft u zicht op autochtone/allochtone verschillen, vrouwen/mannen, 
laaggeschoold/hooggeschoold? 
 
In relatie tot de vergrijzingsproblematiek ja. Dus positie van jongeren, mannen, vrouwen, allochtonen, 
autochtonen…  
Ik denk, onze arbeidsmarkt, zal alle arbeidskrachten kunnen gebruiken die er voor handen zijn. En momenteel 
schieten we daar sterk te kort, schiet onze maatschappij daar sterk te kort. Er zijn segmenten in onze 
bevolking waar de werkloosheid zeer groot is. Bijvoorbeeld hier in Brussel zijn nog heel veel allochtone 
mannen en vrouwen die werkloos zijn. En we investeren nog te weinig in de activering daarvan. Dus ik denk 
dat dit sowieso ook zal gebeuren de komende jaren, dat daar meer in geïnvesteerd zal worden.  
Jammer genoeg is het soms vanuit werkgeverszijde dan gemakkelijker om te roepen om nieuwe migranten, 
dan wel om de mensen die hier al zijn, om die in te schakelen in het arbeidsproces.  
Ik weet het niet, ik begrijp het eerlijk gezegd ook niet goed waarom dat zo is, maar wij stellen dat gewoon vast 
dat het blijkbaar… Als men in een bouwbedrijf loodgieters nodig heeft, dat men dan eerder roept om Poolse 
loodgieters naar hier te laten komen eerder dan te investeren in de activering, in het inschakelen als 
loodgieter van mensen die hier al zijn. 
 
 
U heeft daarnet twee toekomstmodellen geschetst ofwel worden jongeren schaarser ofwel moeten ze 
het numerieke overwicht ondergaan. Dat zijn twee modellen die niet echt wenselijk zijn. Denkt u dat er 
één van de twee sowieso zal winnen of is er mogelijkheid voor iets nieuws? 
 
Ik denk dat dit twee karikaturen zijn. En ik geloof niet dat het ofwel het één ofwel het ander zal zijn ofzo, dat 
geloof ik niet. Ik geloof dat de maatschappij creatief nieuwe oplossingen zal zoeken en vinden, om met die 
vergrijzende bevolking om te gaan. En dat het noch een kwestie van spekslagers noch een kwestie van 
slachtoffers zal zijn.  
Dus ik kan ook niet, ik heb ook geen glazen bol, maar wat ik wel denk is dat euh…  
Kijk, als je ziet hoe sterkt de productiviteit bijvoorbeeld gegroeid is de voorbije decennia. Twintig of dertig jaar 
geleden werd er ook… Trouwens, we zitten aan een grens. Maar toch zien we dat die productiviteit is blijven 
stijgen. Zoals bijvoorbeeld de levensverwachting, de gemiddelde levensverwachting van mensen. Vijftig jaar 
geleden zei men, ‘de gemiddelde levensverwachting van ouder dan 60 jaar dat is toch wel onwaarschijnlijk’. 
Vandaag zitten we daar ver over dus…  
En dat blijft maar doorgaan dus het is soms verleidelijk om grote uitspraken te doen over…  
Ok, als we de huidige trends extrapoleren dan gaan we in rampzalige toestanden terecht komen, maar dat is 
altijd een vereenvoudiging. De maatschappij zit zodanig complex in elkaar dat je altijd aanpassingen krijgt op 
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veel maatschappelijke terreinen en met veel maatschappelijke actoren, waardoor het moeilijk is om te 
voorzien in wat voor maatschappij we binnen twintig jaar zullen leven.  
 
 
En de status van jongeren gekoppeld aan de positie die ze zullen innemen? Hoe ziet u die nu?  
 
De status van maatschappelijke waardering voor hen… Ik vind vandaag de dag dat jongeren al te vaak 
geculpabiliseerd worden. Maar ook dat is een beetje een constante in de geschiedenis van de moderne 
maatschappij denk ik. Jongeren worden vaak gezien als de belichaming van al de bedreigingen die typisch 
zijn aan de moderne maatschappij. En we zien dat vandaag de dag ook euh…  
Dus ik vind dat ze te veel geculpabiliseerd worden en hoe dat in de toekomst gaat evalueren, eerlijk gezegd, 
ik denk dat dit een beetje van alle tijden is. De jeugdfase is een experimenteerfase, het is een fase waarin dat 
mensen aan grenzen zitten te morrelen en met grenzen zitten te experimenteren. Ik verwacht dat dat in de 
toekomst nog zo zal zijn. Maar dus wel iets waaraan ik mij kan storen is dat men jongeren te vaak portretteert 
als ondergravers van de maatschappelijke orde. En dat men incidenten zoals nu onlangs zoals in Duitsland, 
er is een gruwelijke moordpartij geweest in een school,… Eigenlijk, experts krijgen daar dan allerlei 
zorgwekkende maatschappelijke trends in te zien, ook dat is van alle tijde. Ik bedoel dan de experts die 
opgeroepen worden en daar allerlei zorgwekkende trends in zien.  
Ik geloof niet dat onze maatschappij door de jongeren naar de verdoemenis wordt geholpen ofzo, dat absoluut 
niet. Maar ik weet niet of dat eigenlijk een antwoord is op uw vraag. (lacht) 
De status van jongeren, ja… 
 
 
Misschien meer binnen het vergrijzingsverhaal of door een toenemende vergrijzing …  
Kijk, dan kom je weer bij dat verhaal dat zij een schaars goed worden, jongeren. Dus zij zullen wel extra goed 
behandelt worden en een hogere status hebben omdat ze met weinig zijn. Dat weet ik niet.  
Sowieso, heel die geboortebeperking, dus die evolutie is begonnen het laatste kwart van de 19de eeuw 
ongeveer. Dus getrouwde koppels die sterk aan geboortebeperking begonnen te doen.  
Wat we in die periode ook juist zien is dat de cultuur van de jeugdigheid sterk opleeft, dus men ging het aantal 
kinderen wel beperken maar we gingen per kind meer investeren in elk kind, en elk kind werd belangrijker 
geacht. Dat was de ‘child king error’ de periode waarin het kind koning is en alles in teken van het kind staat. 
In die zin hebben minder jongeren een hoge status. Dat zou kunnen, ik weet het niet.  
 
 
En intergenerationele solidariteit, wat zegt dat begrip u? 
 
Ja, intergenerationele solidariteit… Solidariteit is ergens het vermogen om rekening te houden of om eigenlijk 
kort, korte termijn eigenbelang aan de kant te schuiven ten voordele van een belang op wat langere termijn… 
En ook het belang van de zwakkeren. En intergenerationele solidariteit zal zijn het vermogen op het belang 
van de eigen generatie wat opzij te zetten of rekening te houden met de belangen van andere generaties.  
 
Het is daarnet ook al aan bod gekomen dat intergenerationele solidariteit juist wel eigenbelang heel 
sterk inhoud, omdat jongeren er nu baat bij hebben dat het systeem verder staat.  
 
Ja, dus iedereen wordt oud hé, dat is de klassieke benadering inderdaad van intergenerationele solidariteit. 
Dat is van kijk, wij moeten goed voor de zorgafhankelijke bejaarden zorgen want wij zullen ooit ook in dat 
straatje zitten. En we moeten er voor zorgen dat onze maatschappij zo georganiseerd is dat er ook voor ons 
kan gezorgd worden. Absoluut, ja.  
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Maar, niettemin, denk ik dat solidariteit, als u vraagt naar de essentie van solidariteit, … Zoals ik daar naar kijk 
heeft het toch te maken met korte termijn eigenbelang aan de kant schuiven ten voordele van een belang op 
langere termijn. Maar dat hoeft niet tegenstrijdig te zijn, hè. Wat op korte termijn in uw eigen belang lijkt, kan 
op een lange termijn tegen uw eigen belang zijn. En ik denk het voorbeeld dat u net aanhaalt, dat het er een 
perfecte illustratie van is, dat mensen aan hun oude dag al denken als zij zelf nog jong zijn. Maar of nu dat de 
reden is waarom mensen solidair zijn met bejaarden dat weet ik niet. Ik denk dat het dieper gaat. Dus dat 
menselijk vermogen om solidair te zijn met andere generaties ik denk dat dat dieper wordt als een soort van 
eigenbelang ofzo.  
 
 
En in welke zin… 
 
Ik denk ook dat het altruïstisch,… altruïstische solidariteit die los staat van de vraag of men al dan niet zelf ooit 
bejaard zal worden en afhankelijk zal worden van zorg, ja. 
 
 
Meer op familieniveau dan? 
 
Ja. Dus dat geloof ik wel inderdaad. Dus ik denk dat familie, familiale solidariteit dat is iets heel sterk, 
waarmee ik dus het allerminst wil zeggen dat er niet heel zware conflicten kunnen zijn in familieverband, er 
zijn zelfs breuken. Over het algemeen hebben familiebanden een heel bijzondere sociologische betekenis.  
 
 
Als u ‘solidariteit’ hoort, denkt u dan automatisch ook aan solidariteit tussen jong en oud? Of is dat nu 
alleen omdat wij dat hebben aangehaald, dat u daaraan zou denken?  
 
Intergenerationeel dan denk ik automatisch aan ouderen en jongeren inderdaad, ja.  
 
 
Maar los van het woord ‘intergenerationeel’, gewoon solidariteit op zich. 
 
Solidariteit, dan denk ik automatisch ook aan solidariteit tussen ouderen en jongeren, maar ik denk natuurlijk 
ook aan solidariteit tussen werklozen en werkenden. Ik denk ook aan solidariteit tussen zieken en gezonden. 
Dus de klassieke solidariteit zoals we die in onze sociale zekerheid eigenlijk organiseren hè. Ja… Ik denk ook 
aan solidariteit tussen werknemers van Opel in Antwerpen en in Duitsland. Dat soort vormen van solidariteit, 
dus als een heel algemeen maatschappelijk goed, ‘solidariteit’.  
 
 
Denkt u dat uiteindelijk de intergenerationele solidariteit niet zo een uitdaging zal vormen voor de 
samenleving? Omdat u zegt dat er toch wel een soort ‘eigen belang’ component en een altruïstisch 
component komt bij kijken. Bijvoorbeeld autochtonen tegenover allochtonen, daar hebben zij niet zo 
direct eigen belang bij… Denkt u dat dat moeilijker zal zijn? 
 
Euh, nee, ook daarin ben ik optimistischer dan velen misschien.. omdat ik geloof dat ook daar het 
eigenbelang…  
Wat op het eerste zicht misschien niét eigenbelang is maar wat op langere termijn tóch in eigenbelang is, 
namelijk dat er in deze maatschappij goed wordt samen geleefd, dan mensen in staat zijn om conflicten op te 
lossen. We zien ook de uitdaging van de multiculturele maatschappij. Dat is een uitdaging, of we dat nu graag 
willen of niet, we moeten ze aangaan. Dus wij hebben geen keuze wat dat betreft.  
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Migratie,... er zullen meer migranten bijkomen, en we zullen een manieren moeten vinden om daar op een 
goede manier mee om te gaan. Dus wat dat betreft, ben ik noch speciaal pessimistisch noch speciaal 
optimistisch. We gaan daar oplossingen voor moeten zoeken en vinden. We gaan die wel vinden, maar dat 
gaat niet zonder conflicten gaan, dat gaat niet zonder problemen gaan.  
Net zoals in het verleden zullen er nog veel crisissen zijn in onze maatschappij. Maar ik zie geen reden om te 
verwachten dat dat zou sterker of erger worden ofzo, helemaal niet.  
 
 
Hoe denkt u dat jongeren tegenover ouderen staan? 
 
Ja, dat vind ik toch wel een belangrijk verschil. De jongeren in de zin van de pubers versus de mensen die 
ondertussen al werken maar nog jong zijn. Ik denk, ja, ouderen worden vaak wel een beetje uitgelachen of 
belachelijk gemaakt of zo door jongeren…  
 
 
 
 
… Door de pubers? 
 
Mja... Ja, ik zie toch wel dat er een beetje te weinig respect is voor de bejaarden, dat hoor je dan ook wel eens 
bejaarden zeggen. Van, ‘ja, wij hadden in onze tijd toch wel meer respect voor bejaarden’. Waarbij ik mij dan 
afvraag, herinnert men zich nog wel goed hoe men zich gedragen heeft toen men zelf 15 of 16 jaar was?  
Ook wat dat betreft... Ik denk dat er veel zaken, die wel eens een eh… algemene visie over hoe dat jongen 
naar ouderen kijken en hoe ouderen naar jongeren kijken… Heel vaak worden die zaken geïnterpreteerd als 
evoluties doorheen de tijd. Onze cultuur evolueert in deze of deze richting en meestal wordt dat door ouderen 
pessimistisch geïnterpreteerd. Van ‘ja de maatschappij… Er is wel veel ten goede verandert, want, o.k., 
vroeger bij ons was ook niet alles goed, maar…’  
… En dan komt het lijstje met wat er vandaag allemaal misloopt. 
Ik denk dat veel zaken die als een trend door de historische tijd worden gezien, dat die vaak eerder te maken 
hebben met leeftijdseffecten. Sowieso weten we uit psychologisch onderzoek dat oudere mensen angstiger 
worden, sommigen zich zeker over veiligheid meer zorgen maken… En ja, dat zij dus misschien 
onrustwekkende evoluties zien die wij zien als een historische trend terwijl het eigenlijk eerder te maken heeft 
met het feit dat zij ouder geworden zijn.   
 
 
Maar dan zegt u eigenlijk dat die evoluties er altijd al waren. 
 
Ja, maar dat is ook iets waar ik mij altijd tegen verzet, het beeld dat geschapen wordt van: ‘vandaag de dag 
gaat alles zo snel’. Terwijl vroeger, bleef altijd alles hetzelfde. De maatschappij veranderde helemaal niet 
sterk. Ik vind dat de snelheid van maatschappelijke veranderingen vandaag de dag sterk overdreven wordt.  
Er zijn een aantal hele snelle evoluties, maar een aantal heel fundamentele kenmerken van onze 
maatschappij zoals bijvoorbeeld intrafamiliale solidariteit, evolueert trager dan je zou denken. Terwijl de 
stabiliteit van het verleden vaak overdreven wordt.  
Men doet alsof… Onze voorouders die leefden zoals hun voorouders, en zoals hún voorouders. Alsof daar 
geen historische evoluties waren.  
Ik heb zelf bewust als socioloog veel historisch onderzoek gedaan. In de 19de eeuw… dan zien we dat de 
manier waarop de 19de eeuw vaak geportretteerd wordt in hedendaagse geschriften, dat eigenlijk heel 
karikaturaal en onjuist is. Dat daar heel snelle maatschappelijke veranderingen waren…  
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Men doet of dat een traditionele maatschappij was. Bijvoorbeeld de arbeidsparticipatie van vrouwen was even 
hoog als vandaag. Het percentage kinderen dat buiten huwelijksverband geboren werd was even hoog als 
vandaag in België.  
Dat zijn dingen... Wel, mensen refereren altijd naar de generatie van hun grootouders. Dus pakweg de 
periode kort na de tweede wereldoorlog nu ongeveer. Daarvoor waar er heel weinig kinderen buiten het 
huwelijk geboren werden, waar men vroeg trouwde, waar bijna iedereen trouwde… dat is een historisch 
uitzonderlijke situatie.  
Dus ja, ik vind dat ons historisch besef soms te beperkt is. En als gevolg daarvan gaan we soms bepaalde 
maatschappelijke ontwikkelingen dramatiseren.  
 
 
De arbeidsparticipatie van vrouwen was even hoog in de 19de eeuw? 
 
Dus de arbeidsdeelname. Nu, natuurlijk, onze arbeidsmarkt is wel sterk veranderd.  
Maar wat we eigenlijk gezien hebben naar het einde van de 19de eeuw toe, gaan steeds minder vrouwen uit 
werken gaan. We gaan zelfs wetten stemmen om die vrouwen uit die fabrieken te houden. Dus bescherming 
van vrouwen en kinderen tegen arbeid in de fabrieken, dat was een belangrijk sociaal strijdpunt eind 19de 
eeuw. En bijvoorbeeld de arbeidsbeweging heeft sterk gestreden voor een voldoende hoog loon zodat de 
vrouw thuis kon blijven en alleen de man hoefde te gaan werken.  
En we zien dat heel goed, dat in veel Europese landen, naar het einde van de 19de eeuw toe, er steeds 
minder vrouwen beroepsactief zijn, ja. Terwijl in het midden van de 19de eeuw was het normaal dat een vrouw 
werkte, beroepsactief was.  
Er is natuurlijk wel een heel belangrijk verschil tussen beroepsarbeid vandaag de dag en beroepsarbeid toen. 
Het grote verschil is dat beroepsactiviteit vandaag de dag zich meestal buitenshuis afspeelt, terwijl dat in de 
19de eeuw, midden van de 19de eeuw vaker in familieverband was, meer gezinsgebaseerde economie.  
Pas op, er zijn belangrijke verschillen geweest maar het klopt dus niet dat vroeger de vrouwen aan de haard 
bleven en voor de kinderen zorgden... Nee, daar worden veel karikaturen van gemaakt, die niet allemaal 
kloppen.   
 
 
En welke vormen van intergenerationele solidariteit kunnen er bedacht worden, geformuleerd 
worden? 
 
Welke vormen van intergenerationele solidariteit…? Nu, dat is een heel goede vraag in die zin dat… Ik vind…  
Ik denk dat een cruciaal punt, in de manier waarop wij vandaag de dag aan onze RSZ, onze sociale 
zekerheid, de intergenerationele solidariteit financieel hebben georganiseerd, dat die herdacht moet worden. 
Omdat we een andere economische structuur hebben en een andere demografische structuur hebben.  
Met die vergrijzing, en omdat we andere loopbanen hebben, omdat we juist moeten proberen dat die grenzen 
-actief en niet actief- dat die vager worden. Dat daar meer periodes van bijscholing… Ze moeten dat anders 
gaan organiseren.  
Dus die vraag, om daar nu een goed antwoord op te geven.. Ik weet het niet. Het antwoord op die uitdaging 
‘hoe moeten we de intergenerationele solidariteit institutioneel gaan organiseren?’ 
Nogmaals, de intergenerationele solidariteit in familieverband, ervaar ik persoonlijk nu niet als de grote 
uitdaging. Ik denk dat die er zal zijn. Die staat onder druk, bijvoorbeeld als gevolg van echtscheiding. Dan zien 
we specifiek wat dat betreft de uitdaging intergenerationele solidariteit tussen vaders en kinderen. Want wat 
we zien is dat na een echtscheiding, de banden met name vaders en hun kinderen, vaak verdwijnen. 
Verzwakken, in ieder geval, daar zie ik wel een probleem.  
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Maar over het algemeen, familiale solidariteit tussen de generaties daar heb ik alle vertrouwen in. Maar het is 
dus de uitdaging inderdaad om echt op institutioneel vlak de anonieme vormen… Ik gebruik altijd het woord 
anoniem omdat dat volgens mij ook het cruciale punt is…  
Mensen zijn niet geneigd om solidair te zijn met mensen die dat niet kennen. Dat is ook vaak uit 
psychologisch onderzoek gebleken. Stel u voor dat je bijvoorbeeld in de metro zit en je wordt lastig gevallen. 
Je hebt er met niemand gesproken, dan is de kans dat ze jou gaan helpen heel erg klein. Terwijl als je, een 
kort gesprek (misschien maar twee zinnen) hebt gehad met mensen die ook in de metro zitten, dan is de kans 
dat zij je gaan helpen zeer groot.  
Hiermee wil ik illustreren dat de neiging van mensen om solidair te zijn met mensen die zij niet kennen, zeer 
klein is. Vandaar dat we dat in wetten gegoten hebben, die anonieme vorm van solidariteit, juist omdat we dat 
belangrijk vinden dat men niet alleen met het eigen volk solidair is. Met eigen volk van eigen familie, maar ook 
met mensen die zwakker staan.  
Daar ligt volgens mij de uitdaging. Het is niet evident om die solidariteit in stand te houden. Dus daar maak ik 
mij wel zorgen over… Dus dat is het punt inderdaad… En ik ben er van overtuigd dat we die anders moeten 
gaan organiseren maar ik weet echt niet hoe.  
Ik denk wel dat mijn generatie en generaties na mij , dat zij wel met goede ideeën over de pinnen zullen 
moeten komen. Want eigenlijk, de vorige generatie die eigenlijk het huidige systeem mee vorm gegeven 
hebben… Ik merk dat, die blijven heel sterk binnen de schema’s van toen denken. En misschien is mijn 
generatie wel een tussengeneratie…   
Ik weet het niet… Ik heb daar geen goed antwoord op, op die vraag. Maar ik vind het wel een goede vraag in 
elk geval (lacht). 
 
 
Wat denkt u rond kangoeroewonen en intergenerationele wonen? 
 
Dus kangoeroewonen, als ik mij niet vergis, ik ken het begrip niet zo goed, dan gaat het dus over bejaarde 
mensen die dat met jongere gezinnen ook in één gebouwencomplex gaan wonen. Dus de bejaarden kunnen 
meer voor de kinderen zorgen en tegelijkertijd leveren die bejaarden dienst aan die gezinnen, maar leveren 
die gezinnen ook dienst aan die bejaarden. Want sociaal contact met die kinderen dat appreciëren die 
bejaarde mensen dan goed.  
Wat ik daarvan denk? Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat we dat soort initiatieven moeten stimuleren, dat zijn 
experimenten. Het is heel gemakkelijk om daar cynisch en sceptisch over te zijn en te zeggen van ‘dat gaat 
niet werken’ en dan een hele lijst met redenen waarom dat allemaal zou kúnnen mislukken. Maar we hebben 
daar geen ervaring mee en we moeten dat proberen, stimuleren, leren uit fouten die ongetwijfeld gemaakt 
zullen worden. Maar dat soort initiatieven dat is absoluut fantastisch, ja. 
 
 
En de pensioenleeftijd optrekken? 
 
Wel, ik ben tegen een lineair optrekken van de pensioenleeftijd zoals men dat bijvoorbeeld in Duitsland doet. 
Ik ben dan eerder gewonnen voor het idee van ergens rekening te houden met het aantal… met de loopbaan 
die je hebt gehad. Een knelpunt of een uitdaging bovenop de vergrijzing in onze maatschappij m.b.t. 
betaalbaarheid van onze sociale zekerheid is dat… Ja, het is tegelijkertijd een positief punt maar het heeft ook 
een keerzijde. We studeren langer en dat moeten we doen want dat is absoluut… het hoger opleidingsniveau 
van onze bevolking dat is onze troef. We moeten nog veel meer in opleiding en vorming gaan investeren. 
Maar, ik ben even de draad kwijt.. Wat was ik aan het zeggen…? 
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… pensioenleeftijd… 
 
Ja, dus ik vind die pensioenleeftijd. Dus mensen die zouden ergens… ik vind ergens… die… hoe moet ik het 
nu zeggen? Ik vind bijvoorbeeld dat iemand die tot zijn 18de naar de vakschool is gegaan, dan in de bouw 
heeft gewerkt en die op zijn 50ste of 60ste al helemaal niet, ik vind niet dat we die mensen dan moeten gaan 
dwingen om tot hun 65ste datzelfde te blijven doen. Dus in die zin ben ik tegen het puur lineair uitbreiden of 
optrekken van die pensioenleeftijd. Ik vind dat we dat moeten koppelen aan de prestaties die geleverd zijn in 
de beroepsloopbaan, dus dat is een idee dat ook in andere landen, bijvoorbeeld zelfs in Nederland heeft men 
er al bepaalde aspecten van ingevoerd, het heeft hier ook een paar ideeën in die zin gecirculeerd.  
Ik vind dat men daar rekening moet houden met het soort job dat men gedaan heeft, met de kansen die 
mensen hebben gekregen om onderwijs te volgen, ik vind, men mag van mensen met een droomjob zoals de 
mijne, mag men gerust verwachten dat ik langer ga werken. Maar er zijn ook mensen die heel wat minder 
boeiende en leuke jobs hebben en die echt wel uitkijken naar iets anders dus daar moeten we wel 
oplossingen voor vinden. En ik vind niet dat men zomaar kan zeggen ‘iedereen moet door dezelfde maal en 
moet langer gaan werken’, nee. 
 
 
En meer een appèl doen ook op de ouderen om een deel van die intergenerationele solidariteit op zich 
te nemen? Er waren zelfs stemmen die zeiden van ‘institutionaliseer het meer, bijvoorbeeld 
kinderopvang van ouderen, vrijwilligerswerk’ waardeer dat meer… 
 
Ik denk vrijwilligerswerk meer gaan waarderen dan komt al snel het idee om die te gaan betalen. Dan is het 
geen vrijwilligerswerk niet meer. Ik ben er voor dat mensen op hogere leeftijd geactiveerd worden en dat zij 
beroepsactief blijven bijvoorbeeld een vrouw die jarenlang aan de kassa van de GB heeft gewerkt en als zij 55 
jaar is zegt ‘Ik wil iets anders gaan doen’. En dan wat diensten gaat leveren in een kinderopvang en daarvoor 
betaald wordt. Daar ben ik absoluut een groot voorstander van. Maar dat is geen vrijwilligerswerk dan, dat is 
betaalde arbeid en dat moet volgens normale waarborgen die horen bij betaalde beroepsarbeid geregeld 
worden. En vrijwilligerswerk is superbelangrijk en moet vrijwilligers werk zijn en niet betaald worden. Dus daar 
ben ik niet voor om dan vrijwilligerswerk te gaan betalen. Dat zijn twee verschillende dingen.  
 
 
En het meer institutionaliseren van kinderopvang door ouderen en hun rol… 
 
Kinderopvang door ouderen… Ja, men mag dat stimuleren, ik zou het een goede zaak vinden als men dat 
stimuleert. Maar je kan dat toch niet gaan verplichten of zo iets dus… Ja… Ik denk dat bijvoorbeeld de 
Vlaamse overheid al heel veel inspanningen levert om kinderopvang te institutionaliseren, de Vlaamse 
overheid investeert daar heel veel in. We zijn daarbij de beste regels in Europa. Dus wat dat betreft denk ik 
dat we goed bezig zijn.  
En om dan specifiek de ouderen er meer in te betrekken, dat lijkt mij een goede zaak. Maar het mag ook geen 
dwingende reden zijn. Dus misschien kan het idee daarachter zitten van ‘ja, we moeten meer 
intergenerationele relaties stimuleren’. Ik denk dat die kinderopvang daar niet voor nodig is.   
Je zou kunnen zeggen dat de trend van de voorbije jaren in heel Vlaanderen is toch dat het minder en minder 
de grootouders zijn die voor de kinderen zorgen en meer en meer kinderen die naar de kinderopvang worden 
gebracht, dat is inderdaad het geval. Waarom is dat, heeft dat te maken met afstanden, omdat mensen verder 
van hun ouders wonen? Maar zeker ook met het feit dat die bejaarde ouders als zij eindelijk dan wat meer tijd 
hebben, dat zij andere dingen kunnen gaan doen. Eerlijk gezegd begrijp ik die maar al te goed als die dan 
weer meteen voor de volgende generatie zouden moeten zorgen. Maar om dat te stimuleren daar ben ik 
natuurlijk wel voor.  
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En welke rol zien jongeren voor zichzelf binnen die intergenerationele relaties en solidariteit? 
 
Welke rol zien die jongeren… (denkt na)  voor zichzelf om die intergenerationele relaties te bevorderen… 
Daar heb ik niet meteen een goed antwoord op. Wat zouden jongeren moeten doen om… Ik denk dat die 
intergenerationele relaties die inconcreto, als je echt concrete relaties hebt tussen mensen dan spelen die 
toch vooral in familieverband af. Daar zie ik niet meteen een reden om te gaan ingrijpen, om daar een ander 
beleid te gaan voeren of zo. Eerlijk gezegd denk ik niet daar het probleem ligt.  
Als mensen soms nog weinig contact hebben met bejaarden, met andere generaties, dan heeft het vaak te 
maken met een bewogen familiegeschiedenis dat men contacten met ouders verbroken heeft omwille van 
allerlei conflicten. Maar nogmaals, daar zie ik geen zorgwekkende trend. Dan zie ik zorgwekkende toestanden 
net zoals er altijd zorgwekkende toestanden zijn geweest, en echtscheiding is daar, dus de hoge 
echtscheidingscijfers, is daar echt wel een belangrijke factor in.  
Maar dat is niet meteen iets waar ik zeg van eh… als we zo doorgaan dan gaat het de verkeerde… Er zijn 
veel moeilijke problemen, die te maken hebben met echtscheiding. Dan is het ook maar goed dat 
echtscheiding vandaag de dag relatief gemakkelijk is, want er waren vroeger net omgekeerd dan veel 
zorgwekkende toestanden die het gevolg waren van het feit dat mensen maar bij elkaar moesten blijven. 
 
 
En welke voorwaarden zullen jongeren koppelen aan die solidariteit? 
 
Ik denk dat solidariteit altijd wederzijds is. Dus niemand, of geen enkele bevolkingsgroep accepteert dat 
solidariteit een éénrichtingsverkeer is.  
Ik denk, als jongere solidair zijn met ouderen, dan verwachten zij ook dat ouderen solidair zijn met jongeren. 
Dus dat wil zeggen als ouderen jongeren kunnen helpen, van verwachten jongeren dat ouderen dat doen. Net 
zoals ouderen verwachten van jongeren dat.. die verwachtingen zíjn er. Dat blijkt ook uit, als je dat vraagt aan 
de mensen, die verwachting is er wel dat ze mekaar helpen. Maar nogmaals, ik komt altijd bij datzelfde punt, 
dat is heel sterk binnen familieverband. Dus daar, dat is wat mij betreft niet meteen mijn grote zorg.  
De zorg is wél de anoniemere vorm van solidariteit tussen de generaties maar daar geloof ik dus niet dat je 
dat, dat je die uitdaging kan oplossen door bijvoorbeeld vrijwillige bejaarden, Chinese vrijwilligers, mensen die 
dat eigenlijk niet willen, gaan pushen om voor kinderopvang te zorgen en dan maar hopen dat die families 
meer contacten gaan hebben met die bejaarden.  
Ja, vrijwilligerswerk is belangrijk en stimuleert dat soort contacten maar om dat dan te… Beleid mag en moet 
dat ondersteunen,  maar om dat dan te gaan inschakelen in een systeem van betaalde hulp en institutioneel 
strak georganiseerd eh… daar aarzel ik toch wel sterk ja.  
 
 
Mag ik dan veralgemenen dat u tegen sociale verplichting bent binnen solidariteit? 
 
Ja sociale zekerheid daar ben ik een groot voorstander van, dat is verplicht he. Men moet bijdragen leveren 
aan de RSZ, je moet een gezondheidsverzekering hebben.. je zit met een hoop verplichtingen. Sociale 
verplichtingen en daar ben ik een groot voorstander van juist. Juist omdat, dat is anoniem georganiseerd ook 
hè. Juist om die solidariteit tussen zwakkeren en sterkeren, om die te garanderen. En om ze niet afhankelijk te 
laten zijn van wie wie kent.  
Waar ik wel tegen ben is verplichting van solidariteit op een persoonlijke manier, rond dat persoonlijke, dat is 
een vrije keuze. Ik weet niet of dat onderscheidt.. voor mij is dat redelijk duidelijk. Je hebt enerzijds een 
verplichte, maar anonieme solidariteit en anderzijds een vrijwillige, ook in familieverband is dat vrijwillig, maar 
er zijn natuurlijk ook wettelijke garanties voor bepaalde vormen van solidariteit binnen familieverband dus er 
zit ook wel een stukje verplichting bij. Zeg maar meer een vriendschapsnetwerk, heb je ook solidariteit en dat 
is dan persoonlijk en vrijwillig, dat is dus á la tête du cliènt. Dat is dus echt van als ik u graag zie dan ben ik 
solidair met u, als ik u niet kan hebben dan…  
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Die familierelaties zijn daar juist zo krachtig in omdat mensen de neiging hebben om de familie, omdat 
mensen de neiging hebben om hun familie liever te zien dan mensen die geen familie hebben. Er moeten al 
sterke conflicten zijn om echt de banden met familie te verbreken, terwijl als je met vrienden een beetje een 
conflict hebt dan is dat veel gemakkelijker om die banden door te snijden.  
 
 
Wat is dan uw mening over de onderhoudsplicht? 
 
Onderhoudsplicht van ouders voor hun kinderen dat is er natuurlijk al hè, dat staat eigenlijk niet ter discussie, 
het gaat over de onderhoudsplicht van kinderen over hun ouders, zorgbehoevende ouders. Ja, dat is dus 
eigenlijk een voorbeeld inderdaad van een situatie waar je een verplichting hebt terwijl à la tête du cliënt 
binnen familieverband.  
Wat is mijn mening daar over? Het zorgt sowieso voor conflicten, anderzijds vermijdt het ook conflicten. Want 
als mensen vrijwillig moeten gaan al dan niet zorgen vóór en geld ophoesten vóór, dan is het ook voor 
discussie vatbaar.  
Terwijl als het nu eenmaal verplicht is, is het niet voor discussie vatbaar en vermijdt het op die manier ook juist 
conflicten, discussies die daaruit voortkomen. Maar aan de andere kant moet er natuurlijk ook wel rekening 
gehouden worden met de draagkrachten van die kinderen die dan in dat onderhoud zouden moeten voorzien. 
Dus als die kinderen daardoor het heel moeilijk krijgen, ja dan… 
Dus dan zou ik er toch eerder voor pleiten en hebben we dat in Vlaanderen toch ook voor een stuk ingevoerd, 
zou ik ervoor pleiten om dat ook een beetje te anonimiseren. We hebben de Vlaamse zorgverzekering, wat 
eigenlijk een anonimisering is. Iedereen van ons betaald 25 euro per jaar, ongeacht of je daar ooit gebruik van 
gemaakt hebt of uw ouders daar ooit gebruik van gaan maken, dus dat is een anonieme vorm van solidariteit. 
Daar staat wat tegenover die onderhoudsplicht die dan eigenlijk een oplegging is van financiële ondersteuning 
tussen, van kinderen naar hun ouders toe. We zijn al lang gewend dat ouders die verplichting hebben t.a.v. 
hun kinderen en dat vinden we normaal.  
Het omgekeerde… ja… (twijfelt)… Gemengde gevoelens. In principe ben ik er eigenlijk tegen. Ik vind dat soort 
van solidariteit tussen mensen die het breed hebben en mensen die het niet breed hebben, dat is anoniem 
zijn.  
 
 
Denkt u dat het toegenomen individualisme onder jongeren ook een invloed heeft op die solidariteit? 
Omdat u zegt van, mensen zijn solidair met mensen dat ze kennen, die ze graag hebben. Maar 
individualisme is toch meer op jezelf… 
 
Nu raak je een gevoelig punt, omdat… Ik zeg altijd, individualisme of individualisering, dat is bezig sinds 
minstens de 16de eeuw. Dus de jongeren vandaag, zijn niet zo individualistisch… Ik weet dat niet.  
Ja, die zijn individualistisch zoals alle moderne mensen in vergelijking met 14de eeuwse mensen wellicht 
individualistisch zijn. Maar… ja. Hoe moet ik dat dan begrijpen, individualistisch? Moet ik dan begrijpen dat die 
geen behoefte meer hebben aan sociaal contact? Of dat zij geen sociaal contact meer hebben? Ik zie dat niet.  
Zij hebben wel sociaal contact en hebben er ook behoefte aan. Het is niet omdat zij veel op hun gameconsole 
op hun kamer zitten te spelen dat ze individualistischer zouden zijn geworden.  
Want dan komen zij op school, dan zitten ze tegen elkaar te vertellen hoe ver ze geraakt zijn in die game… 
Dus dat is een heel sociaal iets. Even sociaal als knikkeren vroeger op de speelplaats. 
Dus individualisering is in de moderne maatschappij, zeker de Westerse maatschappij moet ik zeggen, is 
individualistisch.  
Maar dat is nu niet direct iets wat voor de nieuwe uitdaging zorgt. Nee, het is de vergrijzing inderdaad en niet 
zozeer dat individualisme of egoïsme. 
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U vindt dat zwaar overroepen, te zeggen dat jongeren individualistischer zijn..  
 
Ik vind, dat is niks nieuw. Jongeren van vandaag zijn niet individualistischer dan 20 jaar geleden. (denkt na)  
Nee.  (stilte).  
Maar weet u wat het is? Er wordt vaak verwezen naar de maatschappij hoe ze er 30 of 40 jaar geleden uitzag. 
De parochiezalen, waar er allerlei parochiën, evenementen waren en waar iedereen mekaar kende. En waar 
iedereen ook elkaar elke week in de kerk zag.  
En het dorpsleven van weleer… Maar, dat is er niet meer dat leven, dat is veranderd.  
Maar je hebt vandaag ook veel mensen die mekaar elke dag zien en mekaar vroeger nooit elke dag zouden 
gezien hebben. Dus ja, de maatschappij marcheert vandaag anders, de basis van solidariteit is anders, de 
basis van sociale contacten is anders. En in sommige opzichten kan je zeggen van ja er zijn ook vluchtiger, ja, 
maar ze zijn dan ook diverser.  
Ik hoedt mij voor heel gemakkelijke uitspraken, wat ik in elk geval heel gemakkelijk uitspraken daarover vind.  
Ik geloof dus niet dat er bijvoorbeeld sprake is van normvervaging, op vlak van gezinsleven of zo, wat toch 
mijn terrein wat is. De normen zijn heel strak, ze zijn helemaal anders dan vroeger maar ze zijn niet vaag. Of 
ze zijn even… Normen zijn áltijd vaag. Tot op zekere hoogte. Ze zijn veranderd, maar er zijn even duidelijke 
normen als vroeger. Iets waar vandaag veel over gesproken wordt, dingen als facebook en zo, daar zijn heel 
duidelijke codes over wat wel kan en wat niet kan. Wat grensoverschrijdend is en wat wel normaal geacht 
wordt. En ja, dat verandert.  
 
 
Tot slot, u hebt gezegd van er zijn creatieve oplossingen nodig voor die vergrijzing en anonieme 
solidariteit te behouden? Welke beleidsaanbevelingen zou u doen voor die creatieve oplossingen 
mogelijk te maken? 
 
Als ik er goede had maar ik zou toch (lacht)… Ik denk, een aantal daarvan zijn bekend hé. Dus, de 
activiteitsgraad moet omhoog. We moeten met minder mensen de arbeidsmarkt, onze economie, goed 
draaiende houden. Dat onze economie goed draait, dat is absoluut essentieel om die anonieme vorm van 
solidariteit te kunnen blijven garanderen. Als de economie het niet goed doet, dan gaat dat niet. Natuurlijk, wat 
een goed draaiende economie is dat is nog maar de vraag hè. Ik geloof niet dat we een zo groot mogelijke 
economische groei zoals we dat in het verleden hebben gehad,… dat is niet noodzakelijk een goed draaiende 
economie. We moeten wel een goed draaiende economie hebben. Nu ben ik weer even mijn draad kwijt… Uw 
vraag was…? 
 
 
… mogelijke oplossing activiteitsgraad… 
 
… Ja, activiteitsgraad. Iedereen beveelt dat aan, activiteitsgraad moet omhoog. We zijn al goed op weg wat 
vrouwen betreft. De activiteitsgraden waren sterk gedaald eind 19de eeuw, we hebben historische 
laagtepunten bereikt 1950, 1960. Vrouwen zijn meer hoger onderwijs gaan volgen, zij hebben hun 
beroepsambities ontwikkeld, zij zijn vele malen actiever geworden op de arbeidsmarkt. Ja, er zijn wel een 
aantal schaduwkanten aan. Het moet dan wel voor het gezin combineerbaar blijven hè. Het moet voor het 
gezin te doen zijn, en daar is nog werk aan de winkel, in die zin dat mannen daar op gezinsvlak meer moeten 
geactiveerd worden. Er zijn al heel wat positieve zaken gebeurd wat dat betreft, en dat vind ik dus fantastisch 
dat wij zo sterk geïnvesteerd hebben in kinderopvang.  
Activering van mensen boven de 50, 55 jaar daar zijn wij in Vlaanderen dus kampioen van de lage 
activiteitsgraad. De huidige generatie van mensen die de pensioenleeftijd gaat bereiken en altijd gerekend 
heeft op een prepensioen, dat is een heel moeilijk kwestie want die kunnen moeilijk voor hen zomaar de klok 
terug draaien.  Vandaar ook die conflicten rond het generatiepact.  
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Maar mijn generatie, de huidige generatie van werkenden, gaat er al van uit dat zij langer moeten werken. We 
hebben daar ook enquêtes over gehad, dan zie je heel duidelijk dat de jongere generaties op de arbeidsmarkt 
gewoon er van uit gaan, het als een feit aan nemen, van ‘ja, wij gaan langer moeten werken’.  
Het wordt zelfs niet meer ter discussie gesteld. ’t Zit hem meer in die overgang wat dat betreft.  
Dus beleidsaanbeveling, het belangrijkste lijkt mij… dat alle initiatieven die de beschotten tussen de 
verschillende levensfasen kunnen omlaag halen, dat we die moeten ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld, dat is 
iets waarover ik soms een botsing heb met mijn collega’s, ik vind het een positieve evolutie dat de studenten 
vandaag de dag terug meer jobkes doen, studentenjobs doen. Om juist er voor te zorgen van…  
Ok, het is een goede zaak dat onze jongere goed geschoold wordt en lang, desnoods, school loopt als dat 
nodig is voor die goede scholing. Maar tot nu toe hebben wij iedereen in een heel strak keurslijf geduwd. Dus 
in Vlaanderen, In België… Iedereen moet tot die leeftijd, en op die leeftijd moet je afstuderen en dan moet je 
keihard gaan werken… Dat mag meer door mekaar gaan lopen.  
Dus dat is iets wat ik sowieso zou aanbevelen, het levenslang leren. Maar we moeten er dan wel een betere 
term voor vinden, want dat klinkt niet goed ‘levenslang leren’. Dat klinkt als ‘oeioei, nu ben ik eindelijk 
afgestudeerd, nu moet ik eindelijk geen examens meer doen en nu moet ik nog…’ 
Dat mag het niet zijn hé. Natuurlijk ‘no pain no game’, het zal niet vanzelf gaan maar…  
Juist om dat levenslang leren, die blijvende vorm, blijvend bijscholen, vorming, zal nodig zijn om creativiteit te 
blijven stimuleren, ook bij oudere werknemers. En dat is een absoluut belangrijk iets voor onze economie. 
Onze economie moet het daarvan hebben hè, van die innovatie. Men beseft dat soms te weinig, hoe 
belangrijk die goede opleiding en scholing voor onze economie is. En hoe sterk wij daar vanaf hangen, meer 
bepaald van creativiteit afhankelijk zijn.  
En dat is dan nog misschien een laatste aanbeveling naar ons onderwijs toe, dat wij meer waarde moeten 
durven hechten aan creativiteit in ons onderwijs. Vlaanderen wordt vaak geroemd voor een goed onderwijs… 
Er zijn bijvoorbeeld Nederlanders die hun kinderen naar Vlaanderen sturen want ‘daar hebben ze nog 
discipline’. En  ‘daar is kennis nog belangrijk.’ En kennis ís uiteraard zeer belangrijk.  
Maar de schaduwkant daarvan is dat wij dat te weinig waarderen, creativiteit. En dat merk je dan goed als je 
dan in het buitenland een keer gaat doceren, het hangt er natuurlijk ook weer vanaf welk buitenland, maar..  
Onze Vlaamse studenten zijn toch nog heel sterk gericht op kennisoverdracht in het onderwijs en dat is heel 
belangrijk, maar die kennis dat is een middel voor een doel. En soms wordt die kennisoverdracht als een doel 
beschouwd. En dat vind ik niet goed.   
 
 
U zei ook dat u sterk voorstander bent van kangoeroewonen maar is dat nu niet te veel voor de rijke 
mensen die zich een aangepaste woning kunnen veroorloven? 
 
Ja, maar dat is geen argument tegen hé. Dat is een argument om dan… Ik vind het goed, kangoeroewonen, 
dat moet ondersteunt worden… Jammer genoeg is het nog teveel een zaak voor hoger opgeleide en goed 
verdienende mensen enz.  
Maar, dat is met veel maatschappelijke innovaties zo dat het hoogopgeleiden zijn die er eerst mee beginnen. 
En dat het pas later overgenomen wordt door andere delen van de bevolking.  
Dus het feit dat hoger opgeleiden dat meer doen dan lager opgeleiden, is geen argument tegen. Aan de 
andere kant is het ook niet zo dat wat goed is en positief geëvalueerd wordt door die hoger opgeleiden, dat je 
dat zomaar kunt opdringen aan of inplanten op, of implementeren bij… Lager opgeleiden die hebben 
misschien heel andere aspiraties die ergeren zich misschien aan andere zaken dus... Ja, dat soort initiatieven, 
het gaat ook over initiatieven die we vandaag nog niet kennen, maatschappelijke experimenten. Creativiteit 
moet ook wat dat betreft voldoende aan bod komen.  
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En wat denkt u over allerlei projecten voor meer intergenerationeel ontmoeten e.d.? 
 
Ja, zolang het ontmoeten is in de betekenis dat het niet opgedrongen is, dan ben ik er voor. Ik ben tegen 
het… ja… (denkt na)… het al te geforceerd bij mekaar brengen van verschillende generaties.  
Over het algemeen, jongeren kunnen het beste babbelen, praten, zich amuseren met andere jongeren. En als 
ik aan mijn grootouders denk, die gaan liefst gaan kaarten met hun leeftijdsgenoten.  
En als je dan hen gaat opleggen, ‘ontmoeten’… Ja, elkaar ontmoeten in de zin van elkaar tegenkomen, dat 
kunnen we alleen maar toejuichen. Maar ik denk niet dat het beleid daar nu veel aan kan gaan…  
Als de overheid bijvoorbeeld initiatieven neemt om dat soort dingen een beetje te forceren, te stimuleren wordt 
vaak gezegd, komt het vaak nogal geforceerd over en heeft toch vaak eerder beperkt succes denk ik. 
Buurtbarbeques of buurtfeesten, als die vanuit de buurt komen dan zijn die meestal wel een groot succes en 
dan is dat plezant. Als iemand van buitenaf komt zeggen dat ze een buurtfeest moeten organiseren dan is dat 
meestal een zielige bedoening.  
 
 
En initiatieven op vlak van ruimtelijke ordening om elkaar meer te ontmoeten? 
 
Ja. Gemengde woningen… Als een overheid investeert in bouwprojecten… dat zij dan ervoor zorgen dat er 
voldoende ontmoetingsmogelijkheden zijn en dat verschillende types van woningen in dezelfde buurt 
ingeplant worden. Allemaal bejaarden, service flats en allemaal ééngezinswoningen en die sterk 
gescheiden…  
Dan ga je eigenlijk het ontmoeten tegenwerken, als je het op die manier plant…  
Hopen dat die verschillende woonvormen door mekaar lopen maar je moet natuurlijk ook weer niet te ver 
gaan en contraproductieve… Er voor zorgen dat… Ok, en nu een bejaarde, en daarnaast moet een jong gezin 
wonen en daarnaast weer een bejaarde. Terwijl eigenlijk die jonge gezinnen vaak juist veel aan elkaar hebben 
omdat zij ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen, in dezelfde levensfase zitten, kunnen zeuren over hun 
baas en zo… terwijl die bejaarden hun ervaringen… Je moet dat ook niet te planmatig, stalinistisch, te hard 
gelovend in de maakbaarheid van de maatschappij gaan doen. Je moet er voor zorgen dat je zeker 
ontmoetingen niet tegenwerkt door ze strikt gescheiden te houden. Maar je moet ook niet overdrijven in de 
andere richting.  
 
 
Ik heb nog drie stellingen. 
Stel dat de technologie nog verder toeneemt, dan zullen de mensen liever door een robot verzorgd 
worden.  
 
Nee, dat geloof ik niet.  
 
 
Wat zegt u als die robot een assistent is?  
 
Maar dat is vandaag de dag al hé. Ik bedoel, apparatuur is niet weg te denken uit de zorg. Dus bijvoorbeeld 
mensen die verlamd zijn, daar denk ik nu aan, en die uit hun bed gehesen moeten worden, heb je 
tegenwoordig in ziekenhuizen van die kraantjes, terwijl er vroeger misschien vier verplegers voor werden 
opgeroepen.  
En nu hebben ze één kraan en één verpleger. Maar alleen een kraan, dus een robot, ik denk dat daar weinig 
mensen voor.. het babbeltje lijkt mij wel heel belangrijk. Maar dat is natuurlijk, als het over zorg gaat in de 
ziekenhuizen, die ziekenhuizen die moeten efficiënt zijn, er is nog weinig tijd voor een babbeltje… dat is wel 
een probleem.  
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Spontaan ontstaat daar solidariteit. Solidariteit die ontstaat uit een zekere vertrouwdheid, terwijl mensen 
mekaar leren kennen, maar daar is wel minder en minder tijd voor vrees ik in dat soort instituten. Dus als je 
dat dan gaat vervangen door robots dan, nee daar ben ik tegen. 
Maar ik ben voor het gebruik van apparatuur die het leven voor die hulpverleners wat vergemakkelijkt.  
 
 
Het is de keuze van jongeren zelf of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving. En als 
ouderen niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, dan hebben ze pech. Dan moeten ze hun plan maar 
trekken. 
 
Dan kom ik opnieuw bij mijn (lacht), dat is mijn stokpaardje in dit gesprek denk ik, dus je hebt enerzijds 
anonieme vormen van solidariteit die verplicht zijn. En dat is geen vrije keuze dat moet opgelegd worden en 
dat moet zo blijven. Anderzijds heb je natuurlijk wel vrije keuze, als je heel uw leven met uw vader in conflict 
hebt gelegen, en als je dan nog gedwongen zou worden om die mee…  
Twee dingen, of je nu verplicht zou worden om nog geld te geven aan uw vader, die onderhoudsplicht, daar 
kan je nog over discussiëren, maar je kan wat mij betreft niet discussiëren over de verplichting dat je nog 
wekelijks op bezoek zou gaan. Als je nu echt een conflict hebt met uw vader en je kiest ervoor om die banden 
door te knippen dan is dat zo. Daar is niemand bij gebaat om dat te gaan opleggen dus anonieme solidariteit 
tussen de generaties is verplicht, moet verplicht blijven, dat is mijn standpunt. De persoonsgebonden, de 
persoonlijke solidariteit moet eigen keuze blijven. 
 
 
Tot slot, leeftijd is een discriminerende factor naast gender, etniciteit enz.  
 
Dat is een feit hé. Dat is eigenlijk geen stelling, dat is een feit. Maar de vraag is natuurlijk of die discriminatie 
wenselijk is of niet wenselijk, of die geoorloofd is of rechtvaardig is of niet. Dat is waarschijnlijk de… 
 
  
… en ik welke richting liggen… 
 
In allerlei richtingen hé. Bij sommige dingen wordt je buitengesloten omdat je te jong bent, in andere dingen 
wordt je buitengesloten omdat je te oud bent… Ik kan er in algemene termen weinig op antwoorden.  
Bijvoorbeeld als je nu hier… Als er vacatures zijn voor een professor hier en u bent 62 jaar, dan zou u weinig 
kans maken om dat nog binnen te halen, dan mag u een prachtige academische carrière hebben. Omdat men 
zou redeneren van ‘Ja, binnen een paar jaar is die hier weg en…’  
Dus is dat nu rechtvaardig of niet? Dat is ageism , dus dat is discriminatie op basis van leeftijd. Aan de andere 
kant, je mag sowieso als 12jarige discotheken niet binnen en zo, ja, dat is ook ageism. In dat laatste geval 
vind ik dat een goede zaak.  
In dat eerste voorbeeldje daar heb ik dan wel vragen bij. Ik kan er moeilijk een algemeen antwoord op geven 
op die stelling. Maar het is een feit.  
Dat leeftijd een factor is net zoals geslacht, ras en etniciteit, op basis waarvan mensen discrimineren, ja.  
Dat is een sociologisch feit.  
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4.16 Interview Pearl Dykstra, onderzoekster NIDI 
 
 

 
 
Interviews Intergenerationele Solidariteit 
 
Pearl Dykstra – donderdag 19 maart 2009 
 
Het onderzoek gaat over vergrijzing, ontgroening en intergenerationele solidariteit, met een focus op 
de positie van jongeren binnen deze context. Hoe zou u jongeren hierbinnen situeren? 
 
Die invalshoek vind ik heel boeiend, want in kranten, bij jonge wetenschappers of bij jonge wetenschappers 
die veel van demografie afweten vergrijzing heeft daar meteen met ouderen te maken. terwijl vergrijzing 
betreft veranderingen in de bevolking. En veranderingen gelden voor iedereen. Dus als je het hebt over een 
vergrijzende samenleving, dan treft de vergrijzing alle leeftijden. En dan is het juist heel boeiend om te kijken 
naar hoe het is voor jongeren om te leven en op te groeien in een samenleving waar ze een minderheid 
vormen. Want dat is vergrijzing. We kennen allemaal de determinanten van vergrijzing, voor een deel is het 
verlenging van de levensduur maar voor het grootste deel is het vooral het feit dat er minder kinderen geboren 
worden. Dus jongeren groeien op met veel minder leeftijdsgenoten dan bijvoorbeeld de babyboomgeneratie. 
Daar zijn verschillende aspecten aan. Wat je ook vaak hebt is dat vergrijzing als een enorm probleem wordt 
gezien, zoals de betaalbaarheid van de pensioenen, onvoldoende jonge mensen om voor ouderen te zorgen, 
kleinere families en ga maar door. Maar als je naar de jongeren kijkt kan je het ook omdraaien. Bijvoorbeeld 
de kans dat een grootouder of twee grootouders of zelfs vier grootouders nog in leven zijn is veel groter dan 
een paar decennia geleden. Zelfs overgrootouders kunnen nog in leven zijn. Dus die focus op jongeren dwingt 
je om vanuit jongeren een beetje naar boven te kijken, en dan zie je dat er eigenlijk ongelooflijk veel hulp en 
steun vanuit de oudere generaties voor die kinderen, voor de adolescenten. Dan dwingt het je om niet vanuit 
de idee het gaat om vergrijzing dus over ouderen om vanuit oud naar beneden kijkt. Maar nu kijk je naar de 
jongste generatie en de middengeneratie, laat ons zeggen de werkende generatie, laten we even buiten 
beschouwing, en kijk je naar de oudere generatie en dan zie je dat er ongelooflijk veel steun mogelijk is. En 
dan ga je ook denken aan wat die grootouders betekenen voor opgroeiende jongeren. Vaak zie je dat 
grootouders de rol als een soort intermediair op zich nemen. Als er conflicten zijn met de middengeneratie dan 
kan je beter naar je grootouders toe gaan. Het geeft ook een zekere vorm van zekerheid, want we moeten ook 
kijken naar de huidige ouderen. Een heel groot deel daarvan is betrekkelijk welvarend, heeft bijvoorbeeld 
huizen. Dus het is ook een soort verwachting, dit klinkt heel opportunistisch, maar het is ook de mogelijkheid 
voor een erfenis. Je kan ook kijken naar de overdracht van ervaringen. Het feit dat er meer grootouders zijn 
betekent dat er een soort directe link, als we het over families hebben, naar de geschiedenis van vroeger is. 
Mensen die de oorlogen hebben meegemaakt, mensen die de jaren ’60 hebben meegemaakt. Dus je kan het 
in die zin ook als een zekere vorm van solidariteit in de samenleving zien. Het is dus heel instructief om die 
bevolkingspiramide om te draaien en te denken dat de jongeren het eigenlijk helemaal niet zo slecht hebben. 
Ze hebben potentiële steunbronnen. Begrijp je? Dat is één punt.  
Een ander punt is dat de jongeren zelf beseffen dat ze oud gaan worden. Als je naar de huidige ouderen kijkt, 
die hadden niet verwacht om zo oud te worden. De groep vijftigers en zestigers nu weet gewoon dat ze oud 
zullen worden. Jongeren weten dit helemaal. Hoewel met obesitas moet je wat voorzichtig zijn, maar ok. Dus 
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wat je ziet is dat de verwachting van een lang leven ook van toepassing is op hun eigen gedrag. Denk aan het 
uitstellen van relaties, het uitstellen van kinderen, lang studeren, dat is natuurlijk prima in een samenleving 
waar mensen heel oud gaan worden. Dat is een tweede manier om naar de vergrijzing te kijken. Wat ook blijkt 
uit al het onderzoek is dat het voornamelijk de economen zijn die praten over de risico’s, over de negatieve 
kanten van de vergrijzende samenleving. Die hebben het dan over een afname van de solidariteit, namelijk 
dat de jongere generatie niet bereid zou zijn offers te brengen, geld te sparen, hun werk in te zetten ten 
behoeve van de oudere generatie. Uit onderzoek blijkt juist het tegendeel. Je ziet dat de bereidheid onder 
jongeren, en dit blijkt uit onderzoek in Amerika, West-Europa, Oost-Europa, Afrika zit er niet want hier wordt 
zo een soort onderzoek niet gedaan, de bereidheid om zorg te dragen is vele malen groter dan de bereidheid 
om te ontvangen. Heel veel ouderen willen het ofwel zelf regelen, of willen dat professionals het doen of willen 
graag dat het betaald wordt. Dus de idee van ‘oeioei, de solidariteit…’, die gaat niet op. Er is juist eerder een 
bereidheid om, of een soort rekenschap geven van ‘ik zal langer werken om de pensioenen te betalen’, ‘ik hou 
er rekening mee dat mijn ouders of grootouders straks zorgbehoevend zijn dan ben ik bereid daar mijn 
steentje toe bij te dragen. Dus die risico’s voor de solidariteit, uit sociologisch en gerontologisch onderzoek 
blijkt het tegendeel. Maar het is heel moeilijk om de economen hiervan te overtuigen. Die hebben een veel 
rationelere kijk of alleszins toch een opportunistischer kijk op relaties in de samenleving. Terwijl als je naar 
werkelijkheid kijkt dan zijn bijvoorbeeld mechanismen als reciprociteit, het feit dat ik bijvoorbeeld heel veel heb 
gekregen in mijn leven van oudere generatie en ik wil iets terug doen. Dit is veel sterker dan die 
opportunistische mentaliteit en wat vooral in families speelt is affectie. Hier weten economen geen raad mee. 
Gewoon het feit van ik hou van mijn ouders, mijn grootouders dus ik wil heel graag iets terug doen.  
 
 
Denkt u dat dan vooral die individuele solidariteit, de solidariteit tussen families zeker zal blijven 
bestaan, maar de meer geïnstitutionaliseerde solidariteit moeilijker zal worden? 
 
Dit blijkt niet uit onderzoek. Pensioen is heel abstract. Waar we wel sterker naar toe moeten, en dit gebeurt 
ook al, is naar een systeem dat meer is dan een kapitaaldekkingsysteem. Dat mensen zelf in de loop van hun 
leven sparen voor de toekomst. Dat gebeurt al heel sterk in een aantal landen. Bijvoorbeeld in Italië is dit nog 
niet het geval, grote risico’s. Duitsland is ook een geval met grote risico’s. Maar bijvoorbeeld in landen als 
Engeland en Nederland heb je dat veel sterker. Een tweede is dat de kosten van de pensioenen ook in 
sterkere mate betaald kunnen worden vanuit de directe belastingen. Ik geloof dat we toe moeten naar een 
situatie waar ouderen voor elkaar moeten gaan betalen. Dus dat ook de solidariteit binnen de generatie 
ouderen veel sterker moet zijn. Je ziet ook die ontwikkeling. Je ziet het ook op de idee van microsolidariteit dat 
ouderen elkaar helpen bijvoorbeeld in vergrijsde buurten. Of dat zeventigjarigen de negentigjarigen helpen. 
Dan is de jongere generatie in dit geval een zeventigjarige. Maar de adolescenten en de jeugdigen die komen 
niet. Dat is voor de pensioenen. Het tweede is de sociale zekerheid. Dat begrip wordt de ‘moral hazard’ 
genoemd, de idee dat als je geïnstitutionaliseerde solidariteit hebt, sociale zekerheid, gezondheidszorg, dat dit 
tot gevolg zou hebben dat de families zich terugtrekken. De informele solidariteit zou afnemen. We zijn nu 
twintig jaar onderzoek aan het doen in Europa en Amerika en keer op keer blijkt juist dat het geen 
concurrenten van elkaar zijn. In landen waar je een ontwikkeld welvaartssysteem hebt zie je dat oudere 
generaties juist het meeste krijgen. Dus de informele zorg vanuit de familie blijft gehandhaafd en daar komt 
nog de formele zorg bij. Je ziet ook dat de familie die dingen doet waar ze het beste in zijn. Mensen een 
beetje verwennen. En als je dan kijkt naar landen waar de welvaartsarrangementen minder goed ontwikkeld 
zijn, Spanje, Portugal, Griekenland, Italië, zie je dat de ouderen heel veel steun van hun familie krijgen maar 
toch tekorten kennen omdat de overheid daar niet inspringt. Dus weer die gedachte van dat de familie niet 
bereid zou zijn om steun te verlenen zodra de staat erin komt, die gedachte blijkt weinig ondersteuning te 
vinden in de werkelijkheid. En dat is weer een boodschap die wij als demografen en gerontologen steeds 
opnieuw moeten uitdragen. We vechten tegen dat heel negatieve beeld.  
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U zegt dat jongeren bereid zullen blijven om zich solidair op te stellen. Geldt dit voor alle jongeren, of 
ziet u hier verschillen tussen jongeren? 
 
Er zitten verschillen in. Als je denkt in termen van levensloopperspectief, in de loop van je leven heb je als 
gevolg van de sociale groep waar je uitkomt bepaalde voordelen mee. Als we kijken naar het verschil tussen 
allochtonen en autochtonen, veel van de migrantengroepen in België en Nederland komen uit landen met een 
meer collectivistische cultuur waar het vanzelfsprekend is dat de zorg voor hulpbehoevenden in de familie 
wordt georganiseerd. Maar wat we in Nederlands onderzoek hebben gezien is dat die jongeren in een soort 
spagaat terecht komen. Dat ze wel zeggen dat ze alles doen voor hun ouders, we nemen ze in huis, natuurlijk 
sta ik voor ze klaar, dus als je naar hun attitudes kijkt voelen ze zich veel sterker verplicht. Maar kijk je naar 
het eigenlijke gedrag zijn er geen verschillen met de autochtone jongeren. Dus daar moet je weer naar de 
werkelijkheid kijken. Ik had het ook over die reciprociteitsgedachte, dat als je veel gekregen hebt wil je ook 
veel terug geven. Wat je ziet is dat met name de hogeropgeleiden, of degene die van thuis uit veel gekregen 
hebben veel sterker bereid zijn om iets terug te doen, als een soort dank. Dankzij mijn achtergrond heb ik 
voordelen gekend en daar ben ik dankbaar voor en wil ik wat voor terug doen. Iets wat nog niet genoemd is 
zijn echtscheidingen. Je ziet dat scheidingen van de oudere generaties tot enorme breuken leiden in families. 
En dan zie je dat de bereidheid om iets terug te doen vele malen geringer is. Omdat de relatie verbroken is, 
omdat men ook een soort wrok koestert. Vaak is er vooral bij mannen geen contact meer met de kinderen na 
een scheiding. Op volwassen leeftijd wordt dit misschien sporadisch herstelt. Dus in gevallen van 
echtscheidingen zie ik wel risico’s voor de solidariteit.  
 
 
Jongeren komen in een minderheid zegt u en ze krijgen andere levensverwachtingen omdat ze langer 
leven, hoe ziet u dan de positie en de status van jongeren binnen deze samenleving? 
 
Nu al zie je dat onze samenleving heel erg op jongeren is gericht. En bij jongeren heb ik het tot leeftijd 30, 
jongvolwassenen. Denk aan de media, denk aan mode, denk aan consumptie. In het Engels heb je dit mooie 
woord ‘ageism’, dus discriminatie tegen ouderen. Dit leeft heel sterk in onze samenleving en met de grote 
aantallen die we hebben in de samenleving zie ik absoluut geen afname in de vooroordelen die er leven tegen 
ouderen. Dus de jongeren hebben een hogere status vanwege het feit dat ze jong en mooi zijn en initiatief 
nemen en als het een kleine groep is dan zijn ze nog bijzonderder. Denk aan de kansen op de arbeidsmarkt. 
Er is een veel kleinere groep met wie geconcurreerd moet worden. Dus de mogelijkheden, en dan heb ik het 
niet over de kredietcrisis, maar gewoon getalsmatig de mogelijkheden voor jongeren om zich te ontwikkelen 
en een goede plaats te verwerven is om puur kwantitatieve redenen, het feit dat het een kleine groep is, vele 
malen groter dan bijvoorbeeld die voor de babyboomgeneratie. Binnen deze generatie moest veel meer 
onderling geconcurreerd worden.  
 
 
U ziet dus een positieve evolutie voor jongeren. Je kan het ook anders bekijken en denken dat 
ouderen gewoon door hun numerieke overwicht meer de samenleving zullen beheersen. Iemand 
waarschuwde zelfs voor een gerontocratie. 
 
We hadden het over economen die dat rationele, puur eigenbelang als grondassumptie in hun modellen 
hebben en dus niet kijken naar reciprociteit en affectie. Hetzelfde zie je onder politieke wetenschappers dat de 
ouderen een groter blok zouden zijn. Tot nu toe is gebleken, en we hebben in Europa nu ervaring met 
ouderenpartijen, dat ze geen lang leven beschoren zijn. Waarom? Omdat leeftijd een onvoldoende kenmerk is 
waarop je mensen verenigt in de politiek. Waar komen mensen op politieke basis bij elkaar? Dan heb je het 
over liberalisme, sociale democratie, christendemocratie. Dat zijn de noemers waarop de politiek zich 
groepeert. Niet oud versus jong. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de vertegenwoordiging in organisaties die over 
de pensioenen gaan en wie daar in vertegenwoordigt zijn dan zijn het mensen die nog actief zijn op de 
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arbeidsmarkt. Daar zie je juist een uitsluiting van de ouderen. Ik pleit ervoor dat juist de groep waar het om 
gaat dat die meer te zeggen krijgen in pensioenfondsen. Ook in de politiek. Er is nog steeds die gedachte dat 
je na een bepaalde leeftijd, vanaf je 70ste, het werkzame leven moet verlaten. Dus ook daar zie je weinig 
vertegenwoordigingen van hele ouderen, net zoals je weinig vertegenwoordiging hebt van hele jonge groepen. 
Ik zie de opkomst van een gerontocratie niet, ik zie ook niet de opkomst van jongeren omdat er dan andere 
scheidslijnen zijn die veel belangrijker zijn. Het is eerder bij liberalen, of bij sociaaldemocraten of bij 
christendemocraten. 
 
 
Denkt u dat België en Nederland heel vergelijkbaar zijn in de solidariteit en de vergrijzing? 
 
Heel erg vergelijkbaar. België heeft nog altijd, ik weet nooit of ik het over België of Vlaanderen of Wallonië 
moet hebben, maar als je het hebt over Vlaanderen dan zijn de processen heel erg vergelijkbaar. In Wallonië 
heb je nog veel sterker de economische problemen, maar die spelen voor jongeren en voor ouderen. Daar is 
er niet de scheidingslijn jong versus oud, maar eerder hoe kunnen we mensen van alle generaties tot een 
beter niveau van economisch welbevinden tillen.  
 
 
Tot slot. Zou u nog beleidsaanbevelingen doen met betrekking tot vergrijzing, ontgroening en 
intergenerationele solidariteit? 
 
Meer aandacht voor niet-economische manieren van denken. Dus het benadrukken van de reciprociteit en 
affectie. Een ander iets is als je naar samenleving kijkt, België en Nederland, maar ook meer algemeen, dan 
zie je dat de samenleving heel erg langs leeftijden is gesegregeerd. Kinderen groeien op in de crèches met 
leeftijdsgenoten, gaan naar school met leeftijdsgenoten, de universiteit met leeftijdsgenoten. Op het werk ok, 
daar komen mensen van verschillende generaties bij elkaar, zoals wij nu op het ogenblik. Overdag in de 
buurten dat zijn allemaal ouderen. Er zijn weinig gelegenheden waar jong en oud elkaar ontmoeten. En wat 
we uit de sociale psychologie weten is dat als je elkaar niet ontmoet en geen wezenlijke relatie met elkaar kan 
opbouwen, dat er dan allerlei vooroordelen bestaan. Ik had het net over vooroordelen tegen ouderen, maar de 
dingen die ouderen denken over jongeren dat is ook niet mis. Als je naar families kijkt, ik ben natuurlijk een 
familiesocioloog, dan zie je dat families één van de weinige contexten zijn waar oud en jong elkaar wel treffen. 
De kleinkinderen met opa en oma. Ik kijk naar mijn eigen kinderen. Door hen word ik op de hoogte gehouden 
van allerlei technologische ontwikkelingen. En word ik op de hoogte gehouden over de mode. Ik kan ze ook 
vanalles vertellen, gelukkig. Dus daar heb je nog intergenerationele verbanden. Waar ik voor zou willen 
pleiten is te denken over structuren, mogelijkheden tot ontmoeting waarbij generaties niet langs elkaar heen 
leven, dus bij generaties heb ik het nu over leeftijdsgroepen, maar elkaar treffen en mogelijkheden krijgen om 
wezenlijke verbanden aan te gaan.  
 
 
Vindt u dan dat er nu te weinig contact is tussen jongeren en ouderen?  
 
Niet te weinig, maar het wordt heel moeilijk gemaakt. Er zijn weinig gelegenheden waar het vanzelfsprekend 
gebeurt. 
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Is het ook niet zo dat door de grote afstand tussen jongeren en hun familieleden, hun grootouders, en 
door de toename in het aantal tweeverdieners, dat jongeren nog maar  weinig tijd hebben voor hun 
(groot-)ouders? 
 
Dit moet je ook niet overdrijven. Zeker is dat het menselijk contact en de steunuitwisseling heel sterk 
afhankelijk is van de geografische afstand. Het is ook zo dat de geografische afstanden toegenomen zijn 
tussen families, maar met name onder de hoogopgeleiden. Dus als we het hebben over mogelijke problemen 
voor solidariteit dan zijn het problemen bij de hoogopgeleiden. Want bij de hoogopgeleiden wonen de 
familieleden niet dicht bij elkaar. En dat heeft vooral te maken met waar zijn de banen voor hoogopgeleiden of 
waar moet je naar toe om aan die hoge opleiding te komen. Een tweede punt is dat we zo ontzettend veel 
nieuwe contactmogelijkheden hebben, mobiele telefoons, twitteren, ik weet wel niet of ouderen twitteren, 
email, enzovoort, dus je hebt zoveel andere mogelijkheden om contact te houden en dus is het belangrijk dat 
ouderen daarover geïnformeerd blijven. Dus die afstanden moeten ook niet overdreven worden. Maar het punt 
van die solidariteit is vooral een probleem voor hoogopgeleiden, dat is zo. Maar als je kijkt naar de cijfers zijn 
er nog hele grote delen van de bevolking die nog familieleden hebben die op tien of vijftien meter afstand 
wonen.  
 
U zei ook dat hoogopgeleiden ook nog meer gevoelens van dank voor alle kansen hadden ten 
opzichte van hun ouders. Dit kan de grotere afstand misschien ook compenseren. 
 
Precies. 
 
Het is tien voor tien, dus we zullen hier afsluiten. Hartelijk bedankt alleszins!  
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4.17 Interview Unizo Antwerpen, Jerry Crombez 
 
 

 
 
 
Interview Intergenerationele Solidariteit 
Unizo – Jerry Crombez – 20 maart 2009 
 
Ik was wel verrast dat dit thema naar ons kwam. Voor ons is dit geen bewuste werking  
 
Misschien kan u dan om te beginnen even schetsen hoe Unizo staat tegenover vergrijzing en 
tegenover solidariteit tussen de generaties. 
 
We zijn natuurlijk een sociaal-economische organisatie, met als eerste doelgroep de zelfstandige 
ondernemers. Hierbij merken we twee dingen. Enerzijds de grote bekommernis van onze ondernemers naar 
de vergrijzing van de samenleving, met alle gevolgen van tewerkstelling, pensioenen, betaalbaarheid van de 
sociale zekerheid. En anderzijds ook de vergrijzing binnen de zelfstandigen zelf. Dus de problematiek van 
opvolging. Mensen die een zaak hebben opgestart en geen opvolgers hebben of vinden en dus daardoor hun 
levenswerk zien stoppen. En natuurlijk hoe minder jongeren er zijn hoe kleiner de kans dat er mensen gaan 
zijn die zeggen dat ze de zaak gaan overnemen. Dus op die twee pistes is er bekommernis. Maar om nu te 
zeggen dat we hier rond een heel uitgesproken werking hebben dat niet. Wel volgen we via een projectmatige 
aanpak, die zenitor heet, de opvolgingsproblematiek op. Zowel de opvolging als de overname.  
En merk je dat dit nu echt al een probleem wordt of is het meer naar later toe? 
Meer en meer krijgen we de vraag van zelfstandigen die geen opvolger meer vinden. En wat moeten ze dan 
met hun levenswerk doen? Dat groeit.  
 
Hebben die mensen dan geen kinderen, of zeggen die kinderen dat het hen niet interesseert? 
 
Vooral het laatste. Die kinderen kennen natuurlijk het zelfstandig ondernemerschap van binnenuit en meestal 
heeft het daar mee te maken. 
 
Is het statuut van zelfstandige dan niet zo interessant? 
 
De positie van zelfstandigen is zeer interessant in tegenstelling tot vroeger. Mensen vinden dit toch een 
belangrijke functie in de maatschappij. Maar als sociaal statuut is het niet goed. Als er werknemers ontslagen 
worden in deze tijden van crisis dan krijgen zij een werkloosheidsuitkering. Voor een zelfstandige is dit 
moeilijk. Als die ziek wordt dan moet die al heel erg en lang ziek zijn vooraleer die iets begint te trekken. Die 
mag echt niets doen. Een zelfstandige is aangesloten bij een mutualiteit, maar het is een heel minimaal 
statuut. Een zelfstandige die ziek is en die neemt bijvoorbeeld toch de telefoon op omdat er een klant belt en 
die krijgt controle dan vliegt die meteen van de ziekenkas af. En dit speelt bij jongeren een stuk mee waarom 
ze niet meer zo graag de zaak van de ouders overnemen. Maar gewoon ook het feit dat er veel minder 
jongeren zijn, er zijn veel meer ouderen. Maar de grote bekommernis van de vergrijzing, de kostprijs van de 
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sociale zekerheid, tewerkstelling speelt ook wel mee. Velen zeggen dan dat de migratie hier een antwoord op 
is. Dat is een antwoord, ja. Maar dat moet maatschappelijk nog ingebed geraken.  
 
Vindt u migratie een goede oplossing? 
 
Ik heb daar geen probleem mee. Volgens mij is de wereldbol één groot land. Maar dat betekent nog niet dat 
ondernemers of dat veel mensen dat vinden.  
 
Er zijn natuurlijk ook wel een aantal problemen aan, zoals die mensen worden ook oud en dan zitten 
we meer met een grote vergrijsde bevolking. Is dit niet het probleem verschuiven of uitstellen? 
 
Dat is een heel goede vraag. Het is een terechte bekommernis als je vraagt of dit geen te kortzichtige 
oplossing is. Het is een grote misvatting denk ik om te zeggen dat die veel kinderen hebben en dus een 
gezonder basis voor de sociale zekerheid inhoudt. Dat heeft dikwijls met het welvaartpeil van een land te 
maken. In landen waar ze het niet zo goed hebben zullen ze meestal veel kinderen hebben, ook al om als een 
soort sociaal-economisch vangnet te fungeren. . Waar het goed gaat dan daalt het aantal kinderen. Ook in 
ontvoogde samenlevingen, zoals in het Westen. Vrouwen hebben er dezelfde rechten als de man en die gaan 
aan een eigen carrière bouwen en dat heeft ook een invloed op het aantal kinderen. Als de man niet wil 
thuisblijven. Dat is het effect. Dus als die mensen hier komen werken ga je na een tijd hetzelfde effect zien. 
Als ze het beter hebben dan gaan ze meer beginnen denken aan eigen comfort en minder aan veel kinderen 
te hebben. Dat klopt wel. 
 
U zegt dat vrouwen nu ook op de arbeidsmarkt komen en dat dit een effect heeft op het aantal 
kinderen. Zou een betere combinatie gezin en arbeid hier geen oplossing voor zijn en bijvoorbeeld 
meer professionalisering in de kinderopvang? 
 
Dit is eigenlijk de vraag: welke samenleving wil je? Wil je een samenleving die zich vooral meer economisch 
oriënteert en dan moet je voor kinderopvang zorgen of wil je een samenleving waar mensen toch ook wel 
meer kunnen doen dan alleen maar werken. En dan moet je eerder gaan kijken naar op welke manier je met 
gezin en arbeid omgaat. Dat is ook een vraagstuk dat leeft bij heel veel zelfstandigen. Moet je nu alles voor 
die zaak doen of is er daarnaast ook een gezinsleven. Ondernemersorganisatie zijn nogal gewonnen voor 
kinderopvang, maar ik stel me daar soms wel vragen bij. Ik geloof sterk in een goede combinatie arbeid en 
gezin. Binnen UNIZO leidt dat soms tot discussies, ook al omdat zelfstandigen zelf hiermee worstelen. . 
UNIZO is vooral bezorgd dat de tijd die werknemers opnemen voor de zorg voor kinderen steeds maar langer 
wordt en dat is niet houdbaar, niet voor de KMO die dit georganiseerd moet krijgen, en niet voor de 
financiering er van. Want het zijn werkenden die dit financieren Men heeft berekend dat als iemand al zijn 
rechten zou oppakken zou die ongeveer zes jaar weg kunnen blijven uit een bedrijf. Je hebt daar ten eerste 
het probleem dat mensen dit blijkbaar opnemen wanneer ze zelf zin hebben en houden weinig rekening met 
het bedrijf waardoor de ondernemer zelf de problemen moet oplossen en niet altijd een oplossing vindt. Het 
tweede, als men gedurende vijf of zes jaar uit het bedrijf is dan is men terug een ‘bleuke’. Maar mensen 
komen terug en verwachten dat de onderneming dan maar terug open staat voor hen en zegt van doe maar 
verder. Maar dit is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Zes jaar in de economie is bijzonder lang, er gebeuren heel 
veel nieuwe dingen. Als we gewoon al kijken naar de economische crisis, een jaar geleden kon het niet op en 
nu zitten we volop in een crisis. Dat maakt het allemaal wat moeilijk. Ik volg mijn organisatie als die zegt dat 
dit toch bekeken moet worden in functie van bedrijven en het kan niet alleen maar een recht zijn van mensen 
die zeggen dat ze er toch recht op hebben en dat ze mogen kiezen wat ze er mee doen. Dat ligt heel moeilijk.  
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Jullie kijken meer vanuit het standpunt van de bedrijven. 
 
Absoluut. Wij kijken vooral vanuit de KMO’s, dat is onze groep. Dat zijn bijna allemaal familiebedrijven. In een 
groot bedrijf wordt iemand die een jaar weggaat snel opgevangen via interims en dergelijke. ook al omdat voor 
die jobs de specialisatie meestal niet al te groot is. Want als de specialisatie voor een bepaalde job te hoog is 
dan zien grote bedrijven die werknemer ook niet graag vertrekken. Maar mensen die in een KMO werken 
zitten mee in een netwerk en niet in een functie. En als iemand daar een tijdje uitstapt is het voor die 
onderneming heel moeilijk om daar iemand anders te zetten, vooraleer die ingewerkt is. Soms onderschatten 
we ook, bij grote bedrijven is dat blijkbaar minder, maar als onze ondernemers iemand in dienst nemen willen 
die ook wat perspectief bieden aan die mensen. Ze vragen veel, een groot engagement zoals overuren, 
bijspringen, dingen doen die niet tot het takenpakket horen, en dat kan je alleen maar vragen als je mensen 
perspectieven geeft. Bij loopbaanonderbreking is het perspectief geven aan iemand die maar tijdelijk iemand 
vervangt heel moeilijk, het investeren daarin heel moeilijk, en dus hebben ondernemingen het toch wel 
moeilijk om hier snel op in te spelen.  
 
Welke oplossingen ziet u dan voor mensen die in KMO’s werken of zelfstandige zijn en toch hun 
kinderwens willen realiseren? 
 
Ik weet het niet. We hebben een project lopen naar onderwijs en naar jongeren om ze warm te maken voor 
het ondernemerschap. We proberen daar om mensen warm te maken om het te proberen als zelfstandige. 
We merken de laatste tijd dat het effect heeft, dat mensen toch al overwegen om de stap te zetten. Misschien 
niet onmiddellijk na de school, maar als ze al eventjes gewerkt hebben. Het onderwijs begint ook 
ondernemingszin belangrijk te vinden. Maar veel meer kan je niet doen. 
 
Hoe probeer je die jongeren dan te overtuigen, want als ik het zo hoor heeft meer na –dan voordelen? 
Zelfstandig ondernemen is niet voor iedereen, dat moet je altijd goed weten. Omdat het een enorme vrijheid 
betekent, maar die vrijheid kan ook enorm bedreigend zijn. Veel mensen hebben dat juist niet graag. Maar we 
proberen wel aan te tonen dat mensen die graag hun eigen ding doen of hun vrijheid belangrijk vinden, die 
proberen we wel te laten kennis maken met ondernemerschap. Terwijl dat vroeger in de scholen niet 
gebeurde. Mensen moesten daar zelf naar zoeken. Degene die vroeger zelfstandige werden waren degene 
die niet konden volgen op school. Terwijl nu toch meer en meer leerlingen en studenten zeggen na een aantal 
ervaringen met ondernemerschap of ze weten of het iets is dat hen ligt en gaan ze zich daar meer op 
focussen en dat is de manier waarop wij het proberen aan te pakken. Je zou dat kunnen aanpakken met het 
sociaal statuut, maar eigenlijk is dat niet essentieel. Als je aan ondernemers vraagt of ze meer willen betalen 
voor het sociaal statuut dan zijn er veel die niet bij willen betalen. Ook als je zegt dat ze dan een beter 
pensioen kunnen hebben. Dat vinden ze niet essentieel.  
 
Wat verstaat u onder jongeren? 
 
Voor mij zijn jongeren de mensen van de middelbare schoolleeftijd, van 12 tot 18. Het zijn mensen die alle 
rechten hebben om veel te experimenteren, om stommiteiten uit te halen, de wereld te ontdekken. 
 
En studenten en de jonge gezinnen? 
 
Die beschouw ik niet als jongere. Dat zijn jongvolwassenen. Die zijn bezig met de planning van hun leven. 
Jongeren niet, die zijn nog niet aan het plannen. Die worden wel gedwongen door de school en de ouders 
hebben daar wel wat plannen voor uitgetekend, maar ik ken nu wel wat jongeren en als je dan bezig bent over 
de toekomst dan zijn ze nog niet echt geïnteresseerd. Eenmaal men hoger onderwijs heeft gedaan dan gaan 
ze wel denken van wat is nu mijn toekomst, wat wil ik bepalen als mijn leven. Dat vind ik voor de moment het 
mooiste aan de samenleving, dat mensen zelf kunnen bepalen waar ze naar toe willen met hun leven. Het 
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moment dat je daar aan begint, dan ben je geen jongere meer. Een jongvolwassene, naar de volwassenheid 
toe, die is aan het plannen. En dan ben je ook aan het denken over consequenties. Dat doe je niet als je een 
jongere bent. Ik weet nog toen ik een jongere was, ik dacht niet aan de consequenties. Je hebt er ook geen 
begrip voor. Maar vanaf het afscheid van het onderwijs daar is beginnen veel mensen aan de planning van 
hun leven. Je vindt dus weinig echt ondernemers in die jongerengroep.  Je hebt er wel die de potentie 
hebben, waarvan je  denkt het zou me verassen moest dat geen ondernemer worden. Dat zijn degene die 
altijd nieuwe dingen uitproberen, nieuwe horizonten opzoeken, en het zijn vooral die jongeren die we proberen 
toe te leiden naar het ondernemerschap. Goed omkadert en dergelijke. Tot voor kort moesten degene die het 
ondernemerschap in zich droegen eerst de schoolloopbaan afmaken en dan pas door te gaan werken door 
dingen te doen die wat mislukken vaststellen dat ze iets anders willen. Ze willen hun eigen baas zijn. Dus 
mensen die dingen beginnen te plannen in functie van hun verdere leven en ook over de consequenties 
nadenken dat zijn geen jongeren meer. 
 
En zijn er nu veel jongvolwassenen bij de ondernemers? 
 
Dat varieert een beetje van de economische situatie. Als het heel goed heb je heel veel jonge mensen die 
ondernemen. Als het minder goed gaat zijn er toch veel die voor werkzekerheid kiezen. Het is wel zo dat als je 
nu moet ondernemen, en zeker jonge ondernemers, die ook veel externe financiering hebben dus eigenlijk het 
op de markt nog moeten maken, in een economische recessie is dit een ramp. Hoe ga je de mensen ervan 
overtuigen om producten af te nemen, diensten aan te bieden. Ondernemers beginnen op zeker te spelen. 
Dat maakt het moeilijk.  
 
Schrikt de toenemende vergrijzing jongeren af om te ondernemen? Of jongvolwassenen? 
 
Ik merk dat dit voor een aantal mensen juist opportuniteiten zijn. Er komt meer en meer dienstverlening naar 
oudere mensen. De medioren, de mensen die bijna afgeschreven zijn, hebben geld en veel vrije tijd, en 
bijvoorbeeld het avontuurlijk reizen voor wat oudere mensen wordt ineens ontdekt. Je merkt dat er daar wel 
een aantal mensen naar aan het kijken zijn om daar iets rond te doen. Ik heb onlangs nog met iemand 
gesproken die een soort bejaardentehuis wil maar een zeer actief. Waarbij mensen eigenlijk het gevoel 
hebben dat het elke dag vakantie is. Ondanks dat er heel veel volk gezocht wordt is de medische sector en de 
kant van de zelfstandigen nog altijd een bloeiende sector. En die richt zich voornamelijk op die vergrijzing. 
Dus daar ligt potentie voor de ondernemers. Moest ik opnieuw beginnen, ik zou daar zelfstandig in worden.  
 
Hoe ziet u de positie van jongvolwassenen binnen een samenleving die blijft vergrijzen?  
 
Dat weet ik niet.  
 
Worden de jongere ondernemers aanvaardt binnen het ondernemerschap? Worden ze aanvaardt door 
oudere ondernemers? 
 
Ik vind van wel. Het voordeel van onze organisatie is van ook een verenigingsleven te hebben en ik draai al 
een tijdje mee. Ik moet zeggen dat ik tot een zes jaar geleden die bestuursploegen eens moest aanmanen te 
denken over verjonging. En om een programma aan te bieden waar ook jonge ondernemers door 
aangesproken worden. Dat moet ik nu niet meer doen. Men is zich daar van bewust. Men probeert jongeren 
mee in het bestuur te betrekken, die zitten met andere vragen, andere bekommernissen, die kijken op een 
andere manier naar de economie en de samenleving. Dat is dus sterk veranderd. Wat ik soms wel voel is dat 
er wat wrijving is tussen hoe jonge ondernemers, jonge zelfstandigen de dingen willen aanpakken, de dingen 
zien en wat ze belangrijk en niet belangrijk vinden en wat dan de ouderen belangrijk vinden. Ik heb vorig jaar 
nog maar een heel conflict meegemaakt in een lokale afdeling tussen ouderen en jongeren waarbij de 
ouderen met de traditionele recepten afkwamen van je moet elk jaar een groot feest organiseren en de 
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mensen moeten eens kunnen eten, terwijl de jongeren zeiden dat ze het anders wilden doen. Grote conflicten, 
dus die zijn er wel. Maar dat is vooral in het verenigingsleven. Naar het ondernemen zelf toe heb ik niet de 
indruk dat dit leeft. Het is anders als je in een bedrijf een jonge gast bent en de directeur of degene die net 
boven je staat is een 55tiger en je bent zelf een dertiger met heel veel ambitie. Daar ontstaan veel meer 
conflicten. In je carrièreplanning zit daar een stop op. Bij zelfstandigen is dit niet. Er staat niemand boven, 
want ze zijn eigen baas.  
 
Denkt u dat jongeren inderdaad uitgaan van de visie ‘die 55-jarige staat in mijn weg’, of zien ze die 
meer als bijvoorbeeld nog een belangrijke kennisbron die nog veel kan bijdragen? 
 
Er zullen van de beiden jongeren zijn. Ik heb het heel moeilijk om dit te veralgemenen. Ik ken een paar jonge 
gasten die op een zeer goede manier met hun collega’s omgaan omwille van het respect voor zijn kennis. Het 
is een gezond respect, van die kent een aantal dingen want die draait al een tijd mee. We maken dat in onze 
organisatie ook mee. Ik kan er dingen van leren, waardoor ik sneller ingewerkt geraak of beter begrijp hoe het 
allemaal functioneert. En je hebt er andere. Ik maar het in mijn eigen organisatie ook mee. Soms heb je 
mensen die je een paar keer tegen de muur moet laten lopen en anderen die perfect aanvoelen dat ze eens 
met die of die moeten gaan praten en goed luisteren naar wat er gezegd wordt en die springen veel sneller op 
de trap naar boven.  
 
Ziet u hier verschillen in hooggeschoolde of laaggeschoolde jongeren, allochtonen autochtonen, 
enzovoort. 
 
Dat weet ik niet.  
 
Denkt u dat jongeren in de toekomst belangrijker zullen worden geacht omdat ze de motor van de 
economie zullen worden of zullen het eerder de ouderen worden omdat die numeriek sterk in het 
overwicht zijn? 
 
Ik denk dat dit afhankelijk is van de thematiek, de problemen die er zijn. Als je kijkt naar het pensioen, dan zijn 
ouderen bijzonder eisend. Die zeggen ‘ik heb heel mijn leven gewerkt en nu moeten jullie maar betalen’. We 
hebben een slecht pensioensysteem. Degene die nu werken en betalen die betalen eigenlijk de pensioenen af 
van degene die nu op pensioen zijn. Terwijl in Nederland bijvoorbeeld betaal je voor uw eigen pensioen. Daar 
kunnen nog wel eens grote spanningen komen. Ook rond heel de gezondheidszorg. Jonge mensen gaan zich 
misschien afvragen voor wie ze aan het betalen zijn. Daar ben ik van overtuigd. Als er daar geen goede 
oplossing komt dan gaat het tot conflicten leiden.  
 
Denkt u dat jongeren op een gegeven moment niet meer zullen meestappen in het sociale 
zekerheidssysteem en de solidariteit niet meer zullen opbrengen? 
 
Dat ligt er aan hoe het maatschappijmodel er gaat uitzien. Gezien dat de ouderen in de meerderheid zijn en 
we een democratisch systeem hebben is de kans groot dat dit niet zo zal zijn, dat ze zullen moeten 
meestappen. Maar als daar niets tegenoverstaat dan denk ik dat het toch regelmatig spanningen zal geven.  
 
En welke voorwaarden denkt u dat jongeren zullen eisen? 
 
Ik denk dat één van de dingen de betaalbaarheid van het systeem zal zijn. Een soort combinatie van 
solidariteit, maar ook voor mij. Mensen zijn nogal genegen om het gemeenschappelijke in de solidariteit, de 
bijdrage die je betaald aan de sociale zekerheid te behouden, maar systemen van eigen sparen, eigen 
pensioensparen ook actiever te maken voor mensen. Dus ze te belonen als ze een stukje opzij leggen. Als je 
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aan jonge mensen die een toekomst opbouwen dit niet gaat geven, dan ga je problemen krijgen. Men gaat dat 
niet blijven aanvaarden.  
 
Is dit systeem niet alleen weggelegd voor de rijken die het zich kunnen permitteren iets extra opzij te 
leggen? 
 
De solidariteit blijft wel behouden. De eerste pijler is de solidariteit. En als je er met zelfstandigen over praat 
gaan die onmiddellijk zeggen dat het moet behouden blijven. Voor hun is de privatisering interessant, maar 
omwille dat heel veel zelfstandigen afhankelijk zijn van de koopkracht van de mensen, want als mensen geen 
koopkracht hebben dan verdienen ze zelf ook niets. Dus dat is het bijzondere aan een zelfstandige 
ondernemer, wat betreft de sociale zekerheid denkt hij soms heel socialistisch. Ze hebben gelijk. Het moet 
een gezonde solidariteit blijven. Zelfs als je de standpunten van Unizo vergelijkt met die van VOKA over dat 
thema. VOKA is daar keihard in, die zeggen privatiseren. Unizo wil de twee pijlers, dus een goede solidariteit 
waardoor mensen een menswaardig leven kunnen leiden, maar degene die hard gewerkt hebben en veel 
hebben kunnen sparen moeten wel de kans krijgen om een extra te verdienen. Ik denk dat dit de meest 
haalbare kaart is. Pure privatisering gaan we nooit vragen omdat we weten wat dat gaat betekenen. Dat 
betekent armoede. En je moet weten, mijn nonkel is zelfstandige, die heeft een hele carrière achter de rug en 
die trekt nu 633 euro pensioen per maand. Dat is niets. Als je bij de overheid hebt gewerkt, is dat maal drie. 
Dus die weten wel wat dat is. Wij pleiten sterk voor het systeem van solidariteit en een privaat iets daarnaast. 
Behalve voor een aantal dingen. Bijvoorbeeld rond de kinderbijslag. Daarvan zeggen we of je nu kind bent 
van een zelfstandige of kind van een werknemer, dat kind kan er niets aan doen en die moeten een zelfde 
vergoeding krijgen. Bij pensioenen zeggen we dat anders. Als iemand hard gewerkt heeft in zijn leven kan die 
gerust iets extra verdienen. Een kind heeft dit niet zelf in de hand. 
 
U zegt dat één van de voorwaarde opdat jongeren mee blijven stappen in de solidariteit en de sociale 
zekerheid de betaalbaarheid van het systeem is. Denkt u dat ook ouderen hier in moeten meestappen 
door bijvoorbeeld langer te blijven werken? 
 
Dat is onvermijdelijk. Maar ook hier moet je oppassen met veralgemeningen. Als ze aan mij vragen om tot 
mijn 70ste te blijven werken, dan vind ik dat normaal. Dat is rechtvaardig. Ik heb een bureaujob, wat 
vergaderen, nota’s schrijven, mijn hersenen worden wat meer belast, maar mijn lichaam wordt bijna niet 
belast. Mijn hersenen kunnen wel wat aan. Trouwens hoe meer je ze actief houdt, hoe beter. Maar mensen 
die bijvoorbeeld achter de vuilkar moeten lopen, zeer onderschatte jobs denk die eens weg en we zitten terug 
in de middeleeuwen, dan is het niet correct als je aan hen vraagt om tot hun 70ste te werken. Waar wij voor 
pleiten is de leeftijd die omhoog moet, een beetje wat Geert Lambert zegt ook die zegt afhankelijk maken van 
de levensverwachting, dat is een piste die wel wat aandacht krijgt, maar tegelijkertijd mensen die een fysiek 
zware job uitoefenen die moet je niet laten werken tot ze doodvallen. Iedereen heeft recht om een tijdje wat 
van het leven te genieten. Dus daar moet een variatie in zijn. Ik heb de indruk dat mensen die een uitdagende 
job hebben die niet fysiek zwaar is best bereid zijn om lang te blijven werken. Omdat ze hier ook een 
levensplezier uit halen. Die mensen die een minder interessante job hebben en die fysiek veel moeten doen 
zijn niet zo bereid om lang te blijven werken. Het zal er dus ook op aan komen om interessante jobs te maken. 
ik vind het systeem van de uitloopbanen een ongelooflijk systeem. Je bouwt af. Mensen die zeggen ik moet 
wat langer werken, maar ik heb een niet zo interessante job, die biedt je een uitloop aan.  Twee dagen komen 
werken bijvoorbeeld, misschien in een aantal piekperiodes nog eens binnenspringen en dan langzaam 
afbouwen. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Ik denk  dat men hier heel gevarieerd in moet zijn. Een piste 
die je nog regelmatig hoort is ook van gemeenschapdiensten. Als je wat ouder wordt moet je dan niet meer 
tijd vrij kunnen maken voor of misschien zelfs verplicht worden voor meer gemeenschapsdiensten. Voor de 
jongeren heeft men dit ook een tijd gedacht. De dienstplicht is afgeschaft en als het dan economisch slecht 
gaat komt de idee van gemeenschapsdienst naar boven. Dat betekent dat je voor het bedrag dat je krijgt aan 
werkloosheidsuitkering in een bejaardentehuis bijvoorbeeld werken. Dezelfde vraag kan gesteld worden naar 
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oudere mensen die goed zijn. Soms zijn ze zelfs blij dat ze dit kunnen doen. Misschien kan je dan aan de 
ouderen zelfs wat meer geld geven. Voor dingen die eigenlijk onbetaalbaar zijn, maar broodnodig. Dat is ook 
een manier om aan mensen die keihard moeten werken die sociale zekerheid moeten betalen om te laten 
zien van de ouderen doen ook wel iets nuttigs. Dat nuttigheidsprincipe in onze maatschappij os ongelooflijk 
belangrijk. Mensen die niet nuttig zijn die worden verketterd. En als je er dus voor kan zorgen dat mensen 
lang nuttig zijn dan kan je wel eens de aankomende clash tussen de generaties vermijden.  
 
Denkt u dat de ouderen daar toe bereid zullen zijn? 
 
Absoluut. Mijn schoonmoeder is 73 en die gaat mee helpen in een bejaardentehuis. Eens mee gaan helpen 
met iemand, dan ben je nuttig. Die krijgt er nu niets speciaals voor, maar als je kijkt naar de mens als een 
sociaal dier dan is het niet meer dan normaal dat oudere mensen ook zeggen dat ze ergens bij willen horen. 
En als je dat dan kan koppelen aan een aantal nuttige zaken die een samenleving nodig heeft en die men 
toch niet kan betalen maar die wel heel belangrijk zijn, waarom dan niet. En dat moet voor mij niet gratis, dat 
kan met een iets hogere vergoeding zijn of een belastingsvoordeel.  
 
U zei dat de pensioenen afhankelijk mochten zijn van hoe hard je gewerkt hebt. Denkt u dat ouderen 
bereid zullen zijn voor een herverdeling van de pensioenen intragenerationeel? Dus dat de mensen 
met een hoger pensioen een deel zullen afstaan aan degene met een lager pensioen? 
 
Heb je het AIG-dossier gevolgd in Amerika? Als ik hoor dat die topmannen zelf de reflex niet maken van te 
zeggen we hebben overheidsgeld gehad maar eigenlijk zijn we niet goed bezig geweest en mogen we dit niet 
aanvaarden. Als die mannen de reflex niet maken dan denk ik dat heel veel mensen dit niet gaan doen. 
Mensen die rijk zijn gaan niet spontaan delen met de armen, ik denk dat niet. Of ze moeten er een ongelooflijk 
voordeel uit halen. Daar geloof ik dus niet in.  
 
En het optrekken van de pensioenleeftijd? 
 
We hebben berekend dat als iedereen tot zijn 65 zou werken dan was het probleem van de financiering van 
de sociale zekerheid opgelost. Er zijn op dit moment meer mensen die niet tot hun 65 werken dan wel. Dus 
moest het de regel zijn dat iedereen werkt tot zijn 65 dan zou er al een groot probleem opgelost zijn.  
 
Spreekt het feit dat de meerderheid van de mensen niet werken tot hun 65 de stelling niet tegen dat 
mensen wel nuttig willen blijven? 
 
Nee. Zelfstandigen die vroeger stoppen die beginnen een heel nieuw leven. Soms adviseren die jonge 
zelfstandigen, engageren zich in het verenigingsleven, die beginnen vanalles te doen. Dat heeft er ook mee te 
maken dat de mens er niet voor gemaakt is om heel zijn leven bij de zelfde werkgever te blijven of één ding te 
doen. Ik vind een fout in de samenleving dat we hier niet de kans toe krijgen, we moeten precies zo lang 
mogelijk bij dezelfde blijven. Maar je merkt bij de mensen die op vervroegd pensioen gaan, tenminste degene 
die niet gedwongen worden, want degene die gedwongen worden hebben het wel moeilijk van het gevoel ik 
ben niet meer nuttig omdat ze zijn afgedankt, maar de mensen die met plezier op brugpensioen gaan die 
beginnen allemaal aan een ongelooflijk actief verenigingsleven. In mijn eigen gemeente sta ik daar van 
versteld. En ik vind het soms ook een probleem. Ik zit bijvoorbeeld in een adviesraad in mijn gemeente, 
plaatselijk werkgelegenheidsagentschap. Dat zou eigenlijk uitspraken moeten doen over vragen van 
bewoners naar hulp en waarbij de werklozen worden geschrapt. De gemiddelde leeftijd van die raad is 68, ik 
ben daar de jongste en dat is eigenlijk ook niet goed. Want bij zo een raad die advies geeft heb je ook jongere 
mensen nodig, mensen met jonge kinderen, die ook vragen stellen om dit goed te kunnen inschatten. Ik heb al 
regelmatig discussies gehad omdat ze iets niet belangrijk vonden terwijl het voor jonge ouders wel essentieel 
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is. Dus in die zin moeten we wel wat oppassen. Maar ik merk wel een groot engagement. In heel veel 
verenigingen zijn die oude mensen heel belangrijk of ze draaien niet.  
 
Maar het draagt wel niets bij tot de sociale zekerheid.  
 
De vraag is of het wel altijd iets moet bijdragen tot de sociale zekerheid. Je kan ook zeggen dat het iets 
bijdraagt tot de maatschappij. Ik denk dat daar een onderscheid moet gemaakt worden. Natuurlijk zou het 
interessant zijn moest iedereen meebetalen en bijdragen tot de sociale zekerheid. Maar dat is utopie. Ik zou 
zelfs zeggen dat ze mensen die zich maatschappelijk nuttig maken wat mogen bij betalen. Het grote probleem 
is dat jonge mensen, en ook mensen van mijn leeftijd en ik ben 45 het zeer moeilijk hebben als we merken dat 
wij heel het gelag moeten betalen. Dat we deel uitmaken van een samenleving waar een aantal 
maatschappelijke dingen niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld betere mobiliteit, betere scholen, oplossing voor het 
migrantenvraagstuk omdat al het geld moet gaan naar de sociale zekerheid. Dat is niet juist. En de manier om 
dat ongenoegen wat in te perken is door mensen die ouder zijn maatschappelijk nuttige dingen te laten doen. 
Mijn ouders worden bijvoorbeeld ingezet voor de kinderopvang. Die maken zich sociaal nuttig. En dan vind ik 
het niet erg dat ik voor hun pensioen moet betalen. Maar het beeld dat nu nog leeft is dat de ouderen op een 
pot geld zitten en er maar op los feesten. ik ben van de generatie met de grootste pech. Onze ouders leven  
nu nog dus het geld dat we nodig hebben om te investeren blijft achter en tegen dat zij gaan doodgaan 
hebben we het niet meer nodig. Natuurlijk vragen dan veel mensen zich af of we daarvoor onze nikkel moeten 
afdraaien. Dus als ouderen maatschappelijk nuttige dienstverlening op zich kunnen nemen en je kan dat als 
een beeld naar voren brengen, wat volgens mij zeker een realistische beeldvorming is, dan krijg je wat meer 
rust.  
 
Denkt u dat ouderen inderdaad op een pot geld zitten, dat we redelijk welvarende ouderen hebben? 
 
Een groot deel heeft het goed. Niet allemaal. Maar als we het vergelijken met de generatie daarvoor is dit een 
generatie die geld heeft.  
 
Welke vormen van solidariteit kunnen er tussen jongeren en ouderen bewerkstelligd worden? 
 
Ik blijf sterk geloven in het nuttig blijven voor de gemeenschap. Ik denk dat dit het sterkste is. Als het beeld 
van de werkende groep is dat de ouderen rijk zijn en dan nog eens komen zeggen wat wij moeten doen, dan 
gaat het niet lukken. Dan kan je geen solidariteit krijgen. Je kan maar solidariteit krijgen dat je merkt als je iets 
doet dat iedereen er beter van wordt. Nu is er meer het gevoel van de werkenden dat ze maar moeten 
pompen in die sociale zekerheid. Als je kijkt naar de ondernemers en wat die voor een werknemer moeten 
betalen en wat er afgeroomd wordt naar de sociale zekerheid en als dan het gevoel leeft dat het gaat naar 
een bende profiteurs die veel te vroeg op pensioen gegaan zijn en die dan nog een beetje in het zwart 
bijwerken en daar moet dan voor betaald worden? Dat ze hun plan dan maar trekken. Als dat echt waar zou 
zijn zou de solidariteit misschien wel omgedraaid moeten worden, van ouderen naar jongeren. Dat is een 
vraagstuk dat men weinig stelt. We hebben ooit eens naar Angelsaksisch voorbeeld de ‘Tante Agaat’-lening 
voorgesteld. Mensen die geld hebben en op pensioen zijn investeren in KMO’s en jonge ondernemers in 
plaats van het op de bank te zetten. Dit is eigenlijk een vorm van solidariteit. Dus je kan je wel afvragen of we 
niet solidair andersom moeten zijn. Dat versterkt natuurlijk. Als je iets wil krijgen moet je ook iets gegeven 
hebben. Maar het systeem, wat ik een heel goed systeem vind, slaat niet echt aan. Dat is durven risico 
nemen, want het zou wel eens kunnen zijn dat je heel veel geld kwijt bent. Er staat natuurlijk wel een 
beperking op van hoeveel je kan verliezen, maar echt lukken doet het niet.  
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Er is daarnet al iets gezegd over de uitgestelde erfenis. Zou jullie generatie ervoor zijn om een 
generatiesprong te maken met de erfenis? Dus dat de grootouders aan hun kleinkinderen erven? 
 
De vraag is als mensen langer leven en minder gezond leven met de toenemende dementie en kanker hoe 
minder erfenis er zal zijn. De grote schrik van oude mensen is denk ik dat als ze langer leven om op een 
bepaald moment afhankelijk te zijn van hun kinderen. Dus gaan ze naar een rusthuis of het ziekenhuis en dat 
kost armen vol geld. Voor een kamer in een rusthuis met de medicatie erbij, dan moet je rekenen op 1200 
euro per maand. Dus die ouderen beginnen te denken dat ze moeten oppotten. En ofwel heb je geluk dat je 
ouders sterven voor ze dat gaan doen  en is er geld maar veel mensen gaan wel in een rusthuis 
terechtkomen. Dus de vraag is eerder of er nog wel erfenis zal zijn.  
 
En welke invloed heeft dit denk je op jongeren om een huis te kunnen kopen en een gezin te stichten 
en dergelijke? 
 
Ik hoor dat er vroeger bij jongeren het automatisme was dat de ouders geld geven om een huis te kopen dat 
dit nu afneemt. Een beetje vanuit de ouderen die nu zeggen dat ze ook naar zichzelf moeten kijken.  
 
Er wordt soms ook gesproken van de ski-generation, spending your kids inheritance. Wat vindt u van 
deze term? 
 
Ik heb dan eerder het gevoel dat hier een tegenbeweging aan de gang is. Ik heb de indruk dat mensen zich 
meer en meer beginnen af te vragen welk leven ze willen leiden. Het is moeilijk om te veralgemenen, want je 
ziet voor een tendens in de samenleving ook heel sterke tegentendensen. Ik heb het altijd heel moeilijk als in 
de media zo een dingen worden gezegd. Ik zie dit niet.  
 
En bent u gewonnen voor de idee om de anciënniteit om te draaien? Dus dat jongeren meer verdienen 
dan ouderen en naarmate de loopbaan vordert je minder verdient? 
 
Ik zou het nog anders doen. Ik zou niet zeggen de jongeren meer en de ouderen minder. Ik zou bekijken waar 
de grote sleutelmomenten in iemand zijn leven. Stel je voor dat je 25 jaar bent, vijf jaar werkt en dan een gezin 
sticht. Dan zou ik zeggen dat het loon substantieel naar omhoog mag vanaf je een gezin sticht. Kinderen gaan 
studeren en hop een stuk erbij. Kinderen gaan het huis uit en dus een stuk omlaag. Dus meer in functie van 
wanneer de mensen het echt nodig hebben. Maar het andersom doen? Waarom zou iemand die pas van 
school komt ineens veel meer verdienen dan iemand die al veel langer meedraait? Werkgevers gaan niet 
geneigd zijn dit zomaar toe te passen omdat men, ondanks dat een oudere werknemer duurder is men toch 
veel belang hecht aan ervaring. En men wil dat niet kwijt. Dat is de reden dat men toch maar allerlei redenen 
vindt om oudere werknemers toch maar in het bedrijf te houden, want dat is het kapitaal van het bedrijf.  
 
Denkt u dat de bedrijven echt zo open staan voor oudere werknemers? 
 
Vooral in de zin van men wil ze niet kwijt. We wisten het niet maar uit onderzoek blijkt dat KMO’s ook nogal 
geneigd zijn om oudere werknemers in dienst te nemen. Omwille van de motivatie, de werkernst. Als ik 
ondernemers hoor dan heeft men nogal problemen met de jonge gasten die van school komen en die alleen 
maar materieel denken. Dat merken we bij sollicitaties. Jongeren vinden het belangrijk te weten wat de extra 
legale voordelen zijn eerder dan de inhoud van de job. Dat is een tendens die ik meer en meer vaststel en 
minder en minder begrijp. Want wat ben je nu met de materiële dingen, als het slecht gaat nemen ze het af. 
Dus daar ben je niets mee. Probeer toch zin te geven aan je leven, en dat doe je onder toch door een goede 
inhoud van je job. Ik hoor dit bij heel veel ondernemers.  
 
 



 

363 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

Dat bedrijven open staan voor oude werknemers. Is dit een nieuwe tendens? Of ziet u die al langer? 
 
Blijkbaar is dit bij de KMO’s altijd al zo geweest. Daar is dit geen nieuwe tendens. Maar het grote bedrijf, 
doordat er op een bepaald moment te weinig werknemers waren is dat wel een hype geworden. Maar als het 
economisch slecht gaat zullen degene die pas zijn binnengekomen en degene die wat te duur zijn er wel 
uitgaan. Daar bekijkt men dat puur economisch. Dat is het grote verschil met een KMO en een ondernemer 
die met mensen werkt die hij kent. Als die daar de beslissing moet nemen van iemand te ontslaan, dat is heel 
moeilijk. Als het moet gebeuren om dwingende redenen zoals diefstal, daar hebben ze geen problemen mee. 
Maar omwille van economische redenen, dat ligt enorm moeilijk. Ze beseffen heel goed dat ze met de 
toekomst van de mensen te doen hebben, ze zetten die zonder werk. Dat is typisch voor zelfstandigen, het 
gaat om menselijke relaties.  
 
U zegt dat jongeren minder geneigd zijn om het bedrijf van hun vader of moeder over te nemen. Ziet u 
dit als een dalende familiale solidariteit of ziet u hier andere oorzaken zoals degene die u in het begin 
hebt aangehaald. 
 
Ik denk niet dat het iets te maken heeft met solidariteit binnen families. Het heeft meer gewoon te maken met 
eigen keuzes maken. Het leuke van deze tijden is dat mensen sterk de indruk hebben en voor een stuk is dat 
ook waar dat ze hun eigen leven kunnen bepalen. En dus de traditionele opvolging binnen een familiaal bedrijf 
is er niet meer. Mensen kijken naar wat wil ik in mijn leven. Is het dit wat ik nu wil. Bijvoorbeeld in de bakker –
of slagerwereld waar het altijd hard werken is geweest. Heel veel van die jongeren zeggen dat ze dat toch 
echt niet gaan doen. Ook omdat jongeren nu dingen belangrijk vinden die oudere mensen minder belangrijk 
vonden. Mijn directeur is tien jaar ouder en we hebben soms gesprekken met heel de staf en het wordt vijf uur 
dan willen de mensen allemaal naar huis. Hij komt van een generatie dat dit niet zo was, dan ging men nog 
pinten drinken en men ging nog iets samen eten. Hij vindt het dus niet belangrijk om tegen vijf uur naar huis te 
gaan. Ik heb hem al honderd keer gezegd dat het niet is omdat de mensen niet graag een babbeltje met ons 
doen, maar die kiezen voor het gezin. Die willen meer tijd voor het gezin. Die willen niet meemaken wat ze 
met hun eigen ouders hebben meegemaakt. Ze weinig zien, altijd voor het werk bezig. Dus dat is een heel 
andere waarde. Maar dat heeft niet met solidariteit te maken, meer met veranderingen in de maatschappij, 
andere waarden. Ik vind het trouwens goed dat meer en meer mensen eens beginnen na te denken over het 
leven. Maar men wil de consequenties niet altijd nemen natuurlijk. Men wilt veel vrije tijd, 
loopbaanonderbreking, maar men wil op basis van loon niet inperken. Ik denk dat je daar ook wel problemen 
mee hebt. De groep werkende mensen die dat stadium voorbij zijn of daar niet zo een belang aan hechten die 
dan geconfronteerd worden met mensen die loopbaanonderbreking nemen om een wereldreis te maken. Het 
klassieke voorbeeld van moeten we daarvoor betalen. Ik ben sterk voorstander om dit toe te laten, want die 
komen terug en die vliegen er terug in. En wanneer moet je het anders doen, we moeten werken tot ons 65 
jaar. Maar er worden toch heel veel vragen bijgesteld. Ondernemers hebben het veel moeilijker met zoiets 
dan voor andere dingen. Dat vinden ze profiteren, is daarvoor de sociale zekerheid gemaakt.  
 
Het is dus een ander verhaal als ze het doen om te zorgen voor een zieke ouder of om voor de 
kinderen te zorgen. 
 
Dat is een ander verhaal. Maar het systeem maakt het mogelijk dat je dit niet moet doen. Ik ken iemand die 
zes maand thuis is gebleven. Die had twee kinderen onder de zes jaar. Mannen mogen dat nu ook drie 
maanden opnemen. Ofwel de man ofwel de vrouw. En die is zes maanden thuisgebleven om de 
verbouwingen van zijn huis te doen. Voor hem is dat leuk, maar moet dat binnen het systeem van de sociale 
zekerheid. Dat vind ik nu ook niet waar. Voor mij mogen die dat perfect doen, onbetaald maar dat je wel al je 
rechten van anciënniteit behoudt en dergelijke. Dat zeker. Maar dat er geld naar moet gaan, daar stellen veel 
mensen zich vragen bij. Thuisblijven voor de kinderen, dat is iets anders. Hier kom ik eigenlijk terug op dat 
nuttigheidsprincipe. Het is nuttig dat mensen thuis blijven om de kinderen op te voeden. Maar wat is het nut 
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van iemand die thuis blijft om zijn eigen verbouwingen te doen. Wij hebben daar niets aan. En ik geloof nogal 
sterk dat het nuttigheidsprincipe mee bepaalt of we iets goedkeuren of afkeuren. Of we er solidair mee zijn of 
niet.  
 
Als je het dan heel sterk wil doortrekken is er zo een grote professionalisering binnen de 
kinderopvang en de gezondheidszorg, dat het eigenlijk niet meer nodig is om hier voor thuis te blijven. 
 
Toch blijven ze thuis omdat men dat niet het goede vindt. We zijn hier met vier mannen en zeven vrouwen 
waarvan er een aantal jonge kinderen hebben en dat zijn boeiende discussies. De mannen zitten meestal te 
kijken naar hoe die vrouwen onderling zo van mening kunnen verschillen. We hebben iemand die de ander er 
bijna van beschuldigt niet alle mogelijkheden van loopbaanonderbreking en ouderschapsverlof op te nemen 
om voor de kinderen te zorgen. En anderen hebben het nodig dat ze werken en met andere mensen in 
contact komen. Die willen zich niet opsluiten. Ik kan voor allebei veel begrip opbrengen. Het grote probleem is 
dat de persoon die alle rechten opeist dat die regelmatig wordt bekeken als de profiteur. Zo van die wilt echt 
wel alle rechten. En dat voel je wel. Maar ik vind als iemand dat recht heeft dan heeft die dat en dan mag je 
hem daar niet scheef op aankijken. Als je vindt dat die rechten te veel zijn dan moet je dat maatschappelijk 
aanpakken. Men moet er niet over discussiëren, maar je merkt toch dat het niet altijd aanvaard wordt.  
 
Vindt u dat vrouwen in de samenleving teveel de dupe zijn van bijvoorbeeld het tijdskrediet dat niet 
volledig wordt gelijkgesteld aan de pensioenen, omdat het meestal toch nog de vrouwen zijn die voor 
de zorg van de kinderen en dergelijke dit opnemen. En bij een scheiding bijvoorbeeld met alle 
gevolgen vandien. 
 
Ik vind dit onrechtvaardig. Zorg voor de kinderen moet meetellen in alle rechten die je hebt. Dat moet 
compenseren. Vroeger toen de legerdienst nog bestond werd die gelijkgesteld aan werken, dat kwam mee in 
je totale loopbaan. Zeker voor mensen die gestudeerd hadden en die al een te korte loopbaan hadden kon je 
dat jaar meepakken. Ik vind dat men terug kan invoeren voor vrouwen. Of voor mannen die thuisblijven, dat 
heb je ook. En zelfs meer en meer blijkbaar. Het hangt bij niet af van man of vrouw, het gaat erom dat als 
iemand een tijd niet werkt om de kinderen op te voeden dan moet dit gewaardeerd worden. Het is misschien 
te duur om te zeggen dat we er een loon voor geven, maar het is niet te duur om het gelijk te stellen aan een 
jaar werken.  
 
Vindt u dat mannen ook meer aangesproken zouden moeten worden om de zorg op te nemen en 
dergelijke? 
 
Ik zou het meteen doen als mijn vrouw meer verdiende dan ik. En mijn vrouw zou  dan ook onmiddellijk 
zeggen dat het goed is. Maar je maakt de rekening. En als wij ons loon naast elkaar leggen en de extra legale 
voordelen dan verliezen we niet alleen het hoogste loon als ik stop met werken maar ook een bedrijfswagen, 
we krijgen van het werk internetverbinding, ik heb thuis een computer staan van het werk. De kinderen 
hebben een computer nodig. Dus als ik zou stoppen dan heeft dit enorme consequenties. En ik geloof ook wel 
in de natuur. Ik heb nogal wat discussie gehad met mijn vrouw over zorg voor de kinderen. Regelmatig vraagt 
die dingen aan mij van dit en dat moet nog gedaan worden voor de kinderen dat ik zeg dat het al gebeurd is. 
En dan hadden we discussies waarom mijn vrouw niet kon aanvaarden dat ik het ook kan. En ze zegt dat ze 
dat wel zou willen maar dat elke vezel in haar lichaam zegt ‘ik zorg voor mijn kinderen’. Maar een samenleving 
moet er dus voor zorgen dat een vrouw die in die rol wordt geduwd daardoor niet de zwakste positie heeft, dat 
is niet fair. Dat is hetzelfde met mensen die minder begaafd zijn. Een samenleving moet er voor zorgen dat 
die niet in de zwakste positie komen omwille van hun zwakkere  begaafdheid. Daar kunnen ze niets aan doen. 
Als iemand die alle kansen heeft gekregen, gestudeerd en dan zegt ik ga op straat leven, dat is zijn ding.  
 



 

365 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

Hoe staat u tegenover de sociale verplichting in de solidariteit. Bijvoorbeeld de onderhoudsplicht van 
jongeren tegenover hun ouders in het rusthuis? 
 
Dat is geen solidariteit, dat is een verplichting.  
 
Maar de sociale zekerheid is toch ook een vorm van verplichting? 
 
Er wordt aan mij niet gevraagd om de pensioenen van mijn schoonmoeder te betalen. Er wordt gevraagd om 
bij te dragen aan de algemene pensioenen. Dus de sociale zekerheid waar ik ooit ook wel van zal genieten. 
Een verplichte bijdrage betekent dat men morgen tegen mij zegt we gaan zeggen dat jij zijn of haar pensioen 
betaalt. Als je spreekt over verplicht onderhoudsgeld betalen dan is dat rechtstreeks. Ik vind dat je dat niet 
mag verplichten. Wat je wel kan doen is een voordeel geven aan iemand. Zoals nu bijvoorbeeld, ik ontvang 
een serieus  belastingsvoordeel omdat ik mijn kinderen opvoed en middelen geef. Daar geloof ik wel in. Stel 
dat mijn moeder of mijn schoonmoeder niet meer goed uit de voeten kunnen en ik neem haar mee op in huis, 
dan zou die beschouwd moeten worden als een persoon ten laste. Dat vind ik heel goed en dan wil ik er 
onmiddellijk aan meedoen. Maar dat die aan de deur zouden kloppen en zeggen nu gaan jullie voor mij 
betalen. Met welk geld zou ik dat moeten doen. Het betekent een serieuze financiële hap uit de rekening. Het 
is niet zomaar vanzelfsprekend dat mensen dat kunnen. Ik zou het nu niet kunnen betalen. De zorg van vier 
kinderen, de duurte van het leven, ik zou het nu niet kunnen. En ik zou het ook absoluut niet appreciëren. Ik 
zou het met hand en tand bevechten. De verplichting van ouders om voor de kinderen te zorgen, dat volg ik 
volledig. Anders had je ze maar niet op de wereld moeten zetten. Andersom vind ik het veel moeilijker.  
 
En wat als uw ouders daardoor in de problemen komen? 
 
Ik wil die wel met heel veel dingen helpen, maar als het financieel niet kan dan kan het niet. En ik vind dat ik 
nog altijd het recht heb om dit zelf te bepalen.  
 
Ik heb wel opgemaakt dat u  voorstander bent van een systeem van kangoeroewonen? 
 
Absoluut, maar het moet dan wel beloond worden. Want nu bij kangoeroewonen wat gebeurt is dat je een huis 
verbouwt, het krijgt meer kamers enzovoort en je betaalt dus extra. Dat zou niet mogen. Al die dingen 
waardoor je belast wordt omdat je zo een dingen doet zouden allemaal wegmoeten. In tegendeel zelfs, een 
belastingsvoordeel. Want door jou oplossing kent de maatschappij veel minder kosten. Anders steek je ze in 
een bejaardentehuis. Als je spreekt over solidariteit is het belangrijk dat je niet verplicht. Dan moet je 
solidariteit stimuleren. Bijvoorbeeld door een belastingsaftrek. België betaalt te weinig, wel ik betaal en ik trek 
het af van mijn belastingen. Want België moest maar betaald hebben. Het leuke is als je dan in een 
programma stapt met het Zuiden waarbij je kan zien hoe mensen leven, kennis daar mee kan maken, het mee 
volgen en een ander beeld krijgt van hoe het in het Zuiden zit, dan merk je dat solidariteit werkt. Ik sta er altijd 
van te kijken hoeveel geld er wordt opgehaald met al die acties. Natuurlijk zit er ook wat eigenbelang in, zeker 
als het voor de acties rond kanker is. Maar dat mag. Solidariteit heeft ook te maken met weten dat als jij op 
een bepaald moment zelf in een situatie komt dan staan er mensen die mij gaan helpen. Zo functioneert dat. 
Het moment dat dit verdwijnt, en dat is het nadeel van professionalisering gaan mensen de rekening maken. 
Dan gaan ze zeggen ik heb geld nodig om later daarin te kunnen stappen en niemand moet mij nog iets 
vragen want ik heb het geld daarvoor nodig. Dan functioneert het niet meer. Dat is het grote nadeel aan heel 
die professionalisering van de zorgsector. Dat professionalisme is nodig, maar dat heeft wel het effect 
gecreëerd dat veel mensen eerst aan hun eigen denken. In Nederland is dit veel beter georganiseerd. Het 
vrijwilligerswerk in de zorgsector in Nederland is veel meer aanwezig. Daar is meer solidariteit. Omdat men 
daar ook de kansen geeft aan de mensen om te zorgen voor elkaar. Een vrijwilliger in de zorgsector in 
Nederland die heeft een contract, een statuut. Die heeft rechten. Daar zijn zelfs afspraken hoe de 
professionele zorgsector moet omgaan met de vrijwilligerssector.  
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Heeft u nog een aantal beleidsaanbevelingen die u zou doen in verband met vergrijzing, ontgroening 
en intergenerationele solidariteit? 
 
Naar het ondernemen toe geloof ik nogal sterk in de solidariteit van ouderen naar jongeren toe. Daar geloof ik 
heel sterk in.  
 
En hoe zou je dit beleidsmatig kunnen regelen? 
 
Ze hebben het al geprobeerd via die ‘Tante Agaat’-rekening. Ze promoten dit veel te weinig. De overheid moet 
heel goed nadenken over de rol die ze opneemt. Men probeert te veel in de plaats van de mensen te komen, 
zoals met ziekenhuizen en sociale zaken allerhande. Ik vind dat we daar veel soberder mee moeten omgaan 
en een samenleving een samenleven laten zijn. Men verwijt ons allemaal dat we individualisten geworden zijn. 
Maar je moet maar eens kijken wat met allemaal gedaan heeft om hiervoor te zorgen dat we zo geworden 
zijn. Je bent niet meer mee als je geen internet hebt. Als ik Vankrunkelsven hoor, dan denk ik die man 
moesten ze opsluiten. Die zorgt ervoor dat je geen samenleving hebt. De mensen moeten achter hun 
computer zitten, op de televisie het nieuws kunnen volgen, de berichten die ik stuur moeten ze daar kunnen 
lezen zegt hij. Zonder enige kritiek. Zo functioneert dat niet. Ik geloof nogal in de kracht van de samenleving. 
Het traditionele verenigingsleven is misschien wat moeilijk, maar er wordt toch nog heel wat verenigt. Op een 
andere manier, kortlopender, maar er wordt nog veel verenigt. Daar ben ik wel blij om.  
 
Denkt u dat het beleid dan vooral op lokaal niveau dingen zal moeten organiseren? 
 
Er zouden veel meer bevoegdheden aan de gemeentes gegeven moeten worden. Het nadeel van het beleid 
zoals het nu gevoerd wordt is dat er één manier is om beleid te voeren voor alles. Dat lukt niet.  
 
Hoe zou u intergenerationele solidariteit eigenlijk definiëren? 
 
Ik heb het altijd een rare term gevonden. Bij mij komt dan de reflex als we dit beginnen te benoemen dan 
hebben we toch wel heel veel problemen. Onze samenleving is dan teveel opgebouwd in segmenten die 
leeftijdsgebonden zijn en waarbij er een probleem is met de overgang. Ik merk dat wij vanuit onze natuur 
zorgzame mensen zijn, sociale mensen zijn, en zeker als je kinderen hebt die dan opkomen voor de kinderen, 
zoals er in de meeste families ook opgekomen wordt voor de familie, voor de ouderen. En dit is eigenlijk een 
heel normale manier van samenleven. Op het moment dat je daar de maatschappij inbrengt is het ineens een 
probleem. Ik denk dat het gewoon is omdat de manier waarop de samenleving georganiseerd is te segmentair 
is. Alles wordt gesegmenteerd, waardoor je ineens grenzen begint te krijgen. En daardoor is die solidariteit er 
blijkbaar niet meer. Terwijl als je gewoon gaat kijken naar een buurt, natuurlijk zijn er altijd wel problemen in 
een buurt, maar als er iets gebeurt zie je ineens solidariteit tussen de mensen, spontaan. De hooggeschoolde 
met de laaggeschoolde, de gepensioneerde met de jongere, en het is spontaan. Dus vanaf men het begint te 
benoemen vraag ik me af wat er fout loopt. Ik denk dat dit heel veel te maken heeft met segmentering. Het 
beleid is ook segmenteren, beleidsbevoegdheden afbakenen en dan aan doelgroepenbenadering doen. De 
samenleving bestaat zogezegd dan uit doelgroepen die allemaal op een aparte manier aangepakt moeten 
worden. Dan stel je de samenleving wel een beetje in vraag. Dan maak je een probleem waar ik er geen 
ervaar. Maar omdat de samenleving zo gesegmenteerd is geworden en er ook een aantal dingen zijn gebeurt 
in de samenleving, zoals professionalisering van bijvoorbeeld de zorgsector, heeft dit een zware druk gelegd 
op de solidariteit. Ik wil niet beweren dat het vroeger beter was. Want toen nam men soms de ouders binnen 
onder zware druk van de samenleving en dat was ook niet ideaal. Als je dat doet moet je daarvoor 
gestimuleerd en beloond worden. Omdat het een gemeenschappelijk verantwoorde actie is. Maar met de term 
intergenerationele solidariteit heb ik het heel moeilijk.  
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Tot slot zou ik nog graag drie stellingen voorleggen. De eerste: als de technologie nog verder zou 
toenemen, dan zouden de mensen liever door een robot verzorgd worden. 
 
Dat denk ik niet. Ik denk wel dat ze robotten zullen gebruiken om het comfort te verhogen, maar er door 
verzorgd worden niet. Als je in de problemen zit, ik heb een grootmoeder die net overleden is die in een 
bejaardentehuis zat, en je merkte toch dat die de menselijke contacten de laatste jaren van haar leven 
ongelooflijk gekoesterd heeft. Maar als je dit dus door een robot laat doen neem je toch wel iets heel 
belangrijk weg, namelijk we zijn sociale beesten, we leven door de bevestiging van anderen. En als je dat 
wegneemt dan ga je naar een heel saaie, triestige samenleving. Met heel veel vereenzaamde mensen. Maar 
voor extra comfort enzo natuurlijk wel. Dat zijn de huizen van de toekomst. Wie wil er niet een knop indrukken 
als hij zijn werk verlaat en thuis komen als het eten klaar staat en dat de verwarming opstaat. Maar we hopen 
toch allemaal dat er iemand is waarmee we samen kunnen eten. Daar gaat het over. Hetzelfde in de 
zorgsector, er mag geautomatiseerd worden en dat zal wel goed zijn en als daardoor het menselijke contact 
tussen de verpleegkundigen en de patiënten kan versterkt worden omdat ze meer tijd hebben dan zla er 
niemand tegen zijn. Maar niet in de plaats van, dat zou ons niet goed doen.  
 
Ten tweede, het is de keuze van jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving en 
ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen die moeten hun plan dan maar trekken. 
 
Dit is veel te straf gesteld. De stelling gaat er van uit dat wij zo geprogrammeerd zijn dat wij zo denken. Ik 
geloof daar niet in. Ik geloof wel dat je bijvoorbeeld grote problemen hebt gehad met je ouders en dat je die 
nooit meer wil zien. Dat kan. En dan kan je tegen die mensen niet zeggen dat ze voor hun ouders moeten 
zorgen. Dat kan voor mij niet. 
 
Tot slot, leeftijd is een discriminerende factor, naast gender, geslacht enzovoort.  
 
Dat is waar. Ik merk het zowel naar jonge mensen toe als naar oudere mensen toe. Jongeren zeggen tegen 
oude mensen ‘zageventen’ en oude mensen zeggen tegen jonge mensen ‘wat weet jij van het leven’. Ik merk 
dat in bedrijven als een jonge werknemer een idee heeft, die worden bijna weggelachen. In plaats van te 
zeggen, we gaan toch eens luisteren. We hebben onlangs iemand aangeworven die nog maar men net van 
school komt en er waren veel mensen die zich afvroegen of dit wel verstandig is. Tegelijkertijd hebben we ook 
een oudere aangenomen en dan was het van met welke ideeën komt die hierbinnen. Tussen mannen en 
vrouwen vind ik het wel erger soms. Vrouwen krijgen toch nog altijd veel minder kansen dan mannen. 
Vrouwen krijgen nog altijd niet dezelfde functies als mannen. Wel in de taakinhoud, maar niet in de 
classificatie en verloning van de job.  
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4.18 Interview Minderhedenforum vzw; Hakim Benichou 
 
 

 
 
 
Interviews Intergenerationele Solidariteit 
 
Minderhedenforum vzw – Hakim Benichou – 23 maart 2009 
 
Om te beginnen, u bent stafmedewerker bij het Minderhedenforum. Wat houdt deze functie juist in? 
 
Ik ben stafmedewerker participatie. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de participatieve werking 
van het Minderhedenforum rond jongeren en rond netwerken. Anderhalf jaar geleden heb ik een 
jongerennetwerk opgestart, minderhedenforum.net, dat richt zich op etnisch-culturele minderheden  jongeren 
tussen de 18 en 30 over heel Vlaanderen. Het richt zich op de versterking van die jongeren, competenties, 
netwerken en ook verschillende organisaties. We hebben ook beleidsinspraak via het Minderhedenforum en 
de Vlaamse Jeugdraad. Binnenkort doen we ook een activiteit samen met de Vlaamse Jeugdraad rond geloof. 
In het kader van de intergenerationele solidariteit hebben we met het jongerennetwerk ook deelgenomen aan 
het intergenerationele solidariteitstornooi waar er voetbal en petanque is gespeeld. Dus in die zin ben ik actief 
rond jongeren.  
 
Die deelname aan het project rond intergenerationele solidariteit, kwam dit op vraag van de Vlaamse 
Jeugdraad of dachten jullie dat het ook voor allochtone jongeren wel interessant kon zijn? 
 
Dat was één van de dingen die bij hen op de agenda maar dat bij ons sowieso ook wel leeft. Een andere 
collega volgt dit ook wat op, omdat zij in de ouderenkoepel zit. In OOK, dat overleg, volgt zij het mee op. Dus 
zij was ook wel op de hoogte van het thema. Vanuit onze organisatie wisten we dat het bestond en leefde en 
de Vlaamse Jeugdraad was er dan ook mee bezig en organiseerde er ook vanalles rond. Ze hebben er ook 
andere verschillende korte trajecten rond afgelegd met ouderen. Ze bijvoorbeeld ook betrokken op hun 
congres Klets! in Antwerpen.  
 
Hebben jullie met het Minderhedenforum daar al iets anders rond gedaan? 
 
Een actie concreet op intergenerationele solidariteit dat niet. Maar we volgen het wel mee op vanuit het beleid. 
Andere collega’s volgen dit mee op en het jongerennetwerk heeft dan ook deelgenomen aan activiteiten van 
de Vlaamse Jeugdraad. Maar zelf hebben we er nog niets concreet rond opgezet. 
 
Staat dat nog op de agenda, of is daar niet echt vraag naar? 
 
Ik kan me daar niet helemaal over uitspreken. Maar voor zover ik weet staat er geen concrete actie reeds 
gepland.  
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Bij ons in het onderzoek ligt de focus op jongeren. Waaraan denkt u als u het woord jongeren hoort? 
 
Het is natuurlijk een breed begrip. Maar ik denk bij jongeren aan mensen tussen de 0 en de 30 jaar. Als ik kijk 
naar wat de Vlaamse Jeugdraad daarin hanteert die hanteren ongeveer dezelfde grenzen. Natuurlijk tussen 
18 en 30 spreek je meer over jongvolwassenen, maar in principe vallen die ook nog wel onder jongeren.  
 
En vergrijzing en ontgroening, wat zeggen die termen u? 
 
Bij vergrijzing denk ik eerder aan +55. En ontgroening valt daar helemaal mee samen. Ik denk dat we oudere 
mensen ook niet zomaar moeten afschrijven. Vanaf +55 spreek je over vergrijzing en dat klinkt redelijk 
negatief. Of ontgroening klinkt ook redelijk negatief. Ik zou het eerder hebben over ervaren mensen, om ze 
meer vanuit die invalshoek ze positiever te benaderen. Ik denk dat er een hele hoop ervaring verloren zou 
gaan als we de vergrijzing zouden willen oplossen met allemaal groentjes.  
 
En welke invloed zal die vergrijzing volgens u hebben op de samenleving? Misschien dan meer eens 
gekeken naar de allochtone gemeenschap? 
 
Voor zover ik het goed kan inschatten hebben binnen de allochtone gemeenschap de meeste gezinnen iets 
meer kinderen dan binnen de autochtone gemeenschap. Als we het uitdrukken in wij-zij dan denk ik dat het 
ook wel iets anders zit, in die mate dat wij in Vlaanderen die babyboomgeneratie hebben die nu aan het 
vergrijzen is. Dus dat loopt niet helemaal parallel als je het dan toch over de allochtone en de autochtone 
gemeenschap wil hebben. Ik denk dat er op dat vlak een verschil is. Maar voor de rest zullen de allochtone 
Vlamingen, of hoe je ze ook wilt benoemen, even hard zich inzetten gelijk eender wie om dit probleem te gaan 
opvangen. Het gaat natuurlijk ook over hun ouders en hun rusthuizen enzovoort. Dat is iets waar alle jongeren 
stilaan meer en meer mee gaan te maken krijgen. Meer algemeen en dan maakt het ook niet zoveel uit of het 
gaat over allochtone of autochtone jongeren. Natuurlijk zullen allochtone jongeren meer specifiek cultureel 
bepaalde reflexen hebben hier en daar, bijvoorbeeld nog meer waarde hechten aan het familieleven. Terwijl er 
in Vlaanderen meer de tendens is geweest naar meer rusthuissystemen en dergelijke. omdat het 
tweecarrièresysteem ook vraagt om zo een zaken. Ik denk dat er cultureel bij veel mensen van allochtone 
origine nog wel leeft dat ze voor hun ouders willen zorgen. Alleen gaat de vraag zijn in welke mate de 
overheid erop gaat inspelen zodanig dat dit mogelijk is. De combinatie met de job bijvoorbeeld, dit geldt voor 
eender wie er in geïnteresseerd is om te zorgen voor zijn ouders, allochtonen of autochtonen die zullen er 
gebruik van willen maken.  
 
Wat bedoelt u met dat er geen parallel is tussen de babyboomgeneratie en de allochtone 
gemeenschap? 
 
Ik heb niet de indruk dat er binnen de allochtone gemeenschap een heel grote vergrijzing aan de gang is. 
Binnen de allochtone gemeenschap zijn er ook veel jongeren. Ik heb daar nu geen demografische cijfers van, 
maar in het algemeen is dat wel mijn indruk. In Brussel worden er nog heel veel kinderen geboren. In de 
meeste grote steden zal je wel zien dat het geboortecijfer vaak hoger zal liggen. Het platteland en zeker de 
steden zijn heel multicultureel, zeker Brussel en Antwerpen. 
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Dus binnen de allochtone gemeenschap is er eigenlijk geen sprake van een ontgroening, in 
verhouding worden nog even veel kinderen geboren dan er oudere mensen zijn. 
 
Ik kan me er niet helemaal over uitspreken, het is een indruk die ik heb. Maar het doet er ook eigenlijk ook niet 
toe, want de vergrijzing is een algemeen probleem en dat moet dus globaal aangepakt worden.  
 
U zei dat allochtone jongeren aangeven nog altijd voor hun ouders te willen blijven zorgen, dat die 
familiale waarden nog heel groot. Uit onderzoek is gebleken dat allochtone jongeren wel zeggen dat ze 
voor hun ouders willen zorgen, maar dat het in de realiteit een heel ander verhaal is.  
 
Ik merk wel als ik met jongeren praat dat ze dit zeker nog menen. Maar het is zoals ik daarnet zei, je gaat dit 
wel willen doen maar in welke mate gaat de overheid dit mogelijk maken. Ik denk dan ook meer in termen van 
investeren in mantelzorg, thuiszorg. Je kan wel voor je ouders willen zorgen, maar je gaat wel iemand nodig 
hebben die je daar een stuk in begeleidt. En hoe meer ouderen er zijn hoe meer mensen je gaat nodig 
hebben die zo een dingen kunnen doen. Dus de overheid moet dit dan ook gaan stimuleren. Maar ik denk wel 
dat er inderdaad zoals voor alle jongeren een verschil zal zijn tussen wensen en wat je in theorie zegt en wat 
er dan uiteindelijk in de praktijk gebeurt. Dus je merkt dat het allemaal toch niet zo gemakkelijk is.  
 
Denkt u dat de allochtone jongeren omdat ze toch met meer zijn dan de autochtone jongeren de 
solidariteit zullen willen opbrengen voor alle ouderen, of alleen maar voor de allochtone ouderen? Of 
zie ik dit veel te zwart-wit? 
 
Dit zie je zeker veel te zwart-wit. Ik denk dat alle jongeren zich sowieso willen inzetten via de sociale 
zekerheid en zo voor iedereen solidariteitsbijdragen leveren in de samenleving en dat er helemaal niet zal 
worden nagedacht over ‘ik wil vooral dat de allochtone ouderen het goed hebben’. Dat denk ik niet, 
integendeel. Ik vind ook dat het niet alleen aan de jongeren is om zoiets te doen, ik vind dat de vergrijzing 
vooral een samenlevingsprobleem is en dat we daar als samenleving in het geheel iets aan moeten doen. 
Naarmate je in een samenleving meer polarisatie creëert tussen groepen kan je natuurlijk een bepaalde 
manier gaan denken cultiveren of voeden, maar in principe denk ik dat eender welke jongere zich wel wilt 
inzetten opdat de ouderen het goed zouden hebben vanuit de waarde dat je het belangrijk vindt dat er goed 
voor ouderen wordt gezorgd.  
 
Er wordt toch ook vaak gezegd dat solidariteit heel sterk gebonden is aan gevoelens van 
verbondenheid en dus als die verbondenheid er niet is dat men ook die solidariteit niet zal opbrengen. 
En omdat allochtone jongeren zich toch nog altijd een minderheid voelen binnen de samenleving dat 
ze zich toch zeker niet met iedereen verbonden zullen voelen. 
 
In een samenleving die constant de ‘wij-zij’-kaart zit te trekken in vanalles, in de media wordt dit vaak gebruikt, 
in de politiek, hét allochtonenprobleem enzovoort, wordt dit door de samenleving zelf in stand gehouden en is 
het moeilijk om als deel van die samenleving zich daar over te zetten. Als samenleving moet je dus ook wel 
zien dat je de verantwoordelijkheid opneemt naar jongeren toe om dat samenhorigheidsgevoel te gaan 
stimuleren. Maar dit geldt dan voor alle jongeren, ook voor autochtonen. Die moeten zich ook willen inzetten 
voor ouderen van Marokkaanse of Turkse of nog een andere origine. Dit geldt dus voor alle richtingen, het 
geldt voor eender wie. Die verbondenheid is er langs de andere kant ook vaak niet. Dus iedereen moet hier 
zijn verantwoordelijkheid opnemen.  
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En hoe kan de overheid hierop inspelen? 
 
De overheid kan hier op inspelen door het Minderhedenforum meer middelen te geven (lacht). Nee, dat is niet 
waar. Liefst zouden we natuurlijk niet moeten bestaan als Minderhedenforum. Want nu hebben we natuurlijk 
werk omdat er ook zekere problematieken bestaan. De overheid kan hier aan werken via evenredige 
arbeidsdeelname, betere weerspiegeling van minderheden in de media. Natuurlijk moet de media hier zelf ook 
het belang van inzien. Het commerciële belang kan meer uitgespeeld worden, want het is een steeds groter 
wordend bevolkingsaandeel. Minderheden zijn belangrijke consumenten, en ze kijken ook televisie. Sowieso 
zal hier wel een evolutie komen uit pure economische overwegingen. Maar niet alleen het economische mag 
spelen. Het is mooier als het de  beide zijn, de meer maatschappelijke en ethische overwegingen en dan nog 
de economische. Die evolutie gaat er sowieso komen en hoe kan de overheid dat meer stimuleren is door 
goed te investeren in onderwijs, in opleidingen, in projecten die het samenleven bevorderen. Dergelijke 
projecten lopen hier wel op het Minderhedenforum. Met mensen van Samenlevingsopbouw. Die zaken zijn 
ook wel heel belangrijk. Het samenleven moet groeien vanuit de bevolking zelf en het mag niet vanuit de 
overheid worden opgelegd. Dat het iets echt is. 
 
U zegt ook dat het Minderhedenforum moet bestaan omdat er toch ook een aantal problematieken zijn 
tussen allochtonen en autochtonen. In een aantal interviews is al naar voren gekomen dat de 
solidariteit tussen allochtonen en autochtonen, of de multiculturaliteit in de samenleving, moeilijker 
zal blijken te zijn dan de solidariteit tussen jongeren en ouderen. Denkt u dit ook? 
 
Ik denk dat het vooral een gecreëerd probleem is. Natuurlijk zijn er verschillen maar zoals je zelf aangeeft zijn 
er ook verschillen tussen jongeren en ouderen. Er zijn ook verschillen tussen u en uw buurjongen of –meisje. 
Die overeenkomsten zijn niet persé groter dan die tussen u en uw allochtone medestudenten of allochtone 
medewerkster. Het gaat vaak over hoe je de dingen wilt accentueren, waar je zelf de nadruk op gaat leggen of 
je echt een groot verschil ziet of niet. Je kan bijvoorbeeld ook meer gaan kijken naar wat ons bindt. Zonder dat 
je de verschillen onder het tapijt moet vegen. De vraag is gewoon of die verschillen echt zo groot zijn als wij 
denken en worden die ook niet grotendeels opgevangen door de zaken die ons binden of hebben we echt een 
onoverkomelijk probleem dat we sowieso een samenlevingsprobleem hebben. Ik denk het niet. Ik denk dat de 
realiteit vaak uitwijst dat het samenleven gaat maar dat het vaak tussen de oren van de mensen zit. 
 
Is dit uw eigen visie, of denk je dat die ook gedragen wordt door de gemiddelde jongere hier in 
Schaarbeek? 
 
Ik denk dat er veel jongeren zijn die denken dat er grote verschillen zijn. Je moet zien hoe je erover begint. Als 
je een aantal jongeren bevraagt hierover zullen ze vooral zeggen dat ze niet worden aanvaard zoals ze zijn. 
En dat ze geen deel willen uitmaken van een samenleving die hen niet aanvaard. Als onderzoeker ga je dan 
natuurlijk denken dat er een heel groot verschil is maar veel heeft te maken met een samenleving die u 
constant signalen geeft dat je niet aanvaard wordt door je anders zijn en dat ook constant zo aankaart. Al is 
het via naamgeving, het woord allochtoon wordt voor heel veel mensen gebruikt die het vaak helemaal niet 
meer zijn, ze zijn hier geboren, ze zijn hier opgegroeid en spreken evengoed Nederlands en misschien wel 
meerdere talen. En mensen gaan dan ook reageren vanuit die problemen die er leven in de samenleving. En 
dan kan je dus verschillende reacties krijgen op die vraag. Maar het is mijn persoonlijke visie dat het vaak 
meer een gecreëerd probleem is dan dat het een effectief probleem is. Daarmee wil ik niet zeggen dat er geen 
problemen zijn, maar de idee dat die problemen er allemaal zijn door onze verschillen gaat gewoon niet op. 
Als mensen gebrekkig gepresenteerd zijn in allerlei segmenten van de samenleving, dan wijst dit op zich al 
wel op een dieperliggend probleem dat niet in één kamp zal liggen. Het is te gemakkelijk om te denken dat de 
verschillen te groot zijn en dat dit aan de allochtonen ligt. De samenleving moet ook denken hoe ze omgaat 
met die mensen en als je daar een analyse van maakt weet je ook hoe laat het is. Er is absoluut niets gedaan 
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met die mensen die naar hier zijn gekomen en gebleven. We weten allemaal dat het integratiebeleid sterk 
gefaald heeft. Het is een verhaal dat langs beide kanten moet worden opgelost. 
 
U zei ook dat het onderwijs een belangrijke rol heeft bij het stimuleren van evenredige 
arbeidsdeelname onder andere. Hoe kan ze dit het beste doen? Om ook allochtone jongeren mee op 
de kar van het onderwijs te trekken. 
 
Er zijn een hele hoop maatregelen die genomen worden en mijn collega onderwijs zou hier natuurlijk nog 
meer over kunnen vertellen. Je hebt het gelijke kansen onderwijs dat hier specifiek rond draait. Maar verder 
denk ik dat het bijvoorbeeld ook heel belangrijk is dat het lerarencorps wat diverser wordt, rolmodellen zijn 
belangrijk voor alle jongeren. Andere dingen gaan al wat verder, bijvoorbeeld de betrokkenheid en de 
motivatie te stimuleren door hun lessenpakket wat ruimer open te trekken. Dan zeker niet alleen in klassen 
waar veel jongeren van allochtone origine zitten, maar het is even belangrijk in een klas ergens in West-
Vlaanderen waar geen enkele leerling of misschien eentje zit met andere roots. Er kunnen bijvoorbeeld lessen 
gegeven worden over de betrokkenheid van de Noord-Afrikanen en de Afrikanen in het algemeen bij de 
Tweede Wereldoorlog. Dit is toch een belangrijke passage in de geschiedenislessen en hier wordt helemaal 
niet bij stilgestaan. Alleszins toch niet toen ik nog op school zat. Zo een zaken zijn belangrijk om de jongeren 
duidelijk te maken dat die betrokkenheid er is en dat hun geschiedenis ook deel uitmaakt van de geschiedenis 
hier. Nu wordt dit vaak zo voorgesteld alsof die twee van elkaar te onderscheiden vallen maar dit is in veel 
gevallen niet zo. Het is belangrijk om via het onderwijs hier een bewustzijn voor te creëren. Bij alle jongeren, 
het is belangrijk dat de nadruk wordt gelegd dat het bij alle jongeren moet gebeuren. Want het is alleen maar 
zo dat je gaat kunnen werken aan een echte samenleving.  
 
Als u kijkt naar de positie van jongeren in het algemeen binnen de samenleving. Hoe zou u die 
omschrijven? 
 
Ik denk dat jongeren zich vandaag de dag heel bewust moeten zijn van het feit dat studeren echt wel een 
verplicht nummer is om aan de bak te geraken. Dit is niet alleen voor beleidsfuncties en dergelijke, maar 
evengoed voor technische functies, arbeidersfuncties. Je moet je in iets specialiseren, of het nu is om de 
heftruck te rijden of expert worden in interculturele communicatie. Studeren hoort er gewoon bij, zeker gezien 
de globale wereldeconomie waarin Europa zich ook meer zal moeten positioneren als expert op bepaalde 
vlakken. Het is belangrijk dat jongeren zich hiervan bewust zijn om verder te gaan in het leven. Ten opzichte 
van de ouderen denk ik dat jongeren belang hechten aan de ervaring van de ouderen en dit is iets dat 
ouderen positief zouden moeten gebruiken naar de jongeren toe. Want de vraag is niet alleen hoe de 
jongeren naar de ouderen kijken, maar ook hoe kijken de ouderen naar de jongeren. Die wisselwerking moet 
gewoon positief verlopen. Ik denk dat het voor oudere mensen leuk kan zijn om af en toe een frisse wind door 
het bedrijf te zien passeren. Voor de jongeren is het heel belangrijk dat ze goed begeleidt worden als ze 
ergens beginnen te werken. Of het nu als arbeider of bediende is, vaak worden ze sowieso begeleidt door 
iemand met ervaring en dit is dan iemand die er per definitie al langer zit. In die zin zijn ze ook gewoon een 
goede match voor elkaar en dit mag ook wat meer uitgespeeld worden om een positieve dynamiek op te 
bouwen.  
 
Denkt u dat allochtone jongeren in de toekomst een betere positie zullen krijgen omdat  ze door die 
ontgroening een heel belangrijke rol zullen moeten spelen in het in stand houden van de solidariteit in 
de samenleving? 
 
Of ze een betere positie zullen krijgen hangt in grote mate ook af van de graad waarin ze geschoold zijn en 
kansen krijgen op de arbeidsmarkt. En dan gaat het over discriminatie. Ik denk dat de overheid hier heel hard 
tegen moet optreden. We merken dat dit nu veel te weinig wordt gedaan. Er bestaat ook geen cultuur om 
klacht in te dienen tegen discriminatie. In Engeland of Amerika zal je bijvoorbeeld veel meer klachten krijgen 
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van discriminatie, daar heb je meer een cultuur om rechtszaken aan te gaan. Dus meer gebruik maken van 
het recht dat je hier hebt als burger zal ook moeten gebeuren. Maar natuurlijk als er klachten zijn  en ze 
worden niet gehoord of ze worden niet hard gemaakt, dan gaan bedrijven natuurlijk denken dat ze er mee weg 
kunnen komen. Af en toe merken we toch dat er een rechtszaak in komt, zoals de mensen van Divers en 
Actief in Gent zich toch hebben ingezet om anti-discriminatiemaatregelen echt te gaan afdwingen. Het is ook 
een slecht signaal van de overheid naar de allochtone gemeenschap toe natuurlijk om er wel over te spreken 
maar in de realiteit niets te doen. Dit sluit aan bij alles wat ik ervoor heb gezegd dat het heel belangrijk is dat 
het effectief gebeurt, anders voelen de allochtonen dat de anti-discriminatie niet serieus wordt genomen  en 
dan doe je natuurlijk niets. Als je toch het gevoel hebt dat het geen zin heeft. Een zelfde gevoel speelt 
natuurlijk ook in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Als je denkt dat het niets uitmaakt om een diploma te 
halen zal je het niet halen en als je denkt dat het toch niets uithaalt om te gaan solliciteren dan ga je niet 
solliciteren.  
 
En denkt u dat die gevoelens heel sterk spelen nu bij allochtone jongeren, dat het eigenlijk allemaal 
niets uithaalt.  
 
Die gevoelens leven heel sterk, maar wat je wel merkt is dat jongeren in het algemeen zich daar overzetten en 
gewoon hun ding doen. Ze gaan werk zoeken omdat ze dit nodig hebben en geld moeten verdienen. En ze 
zijn ook vaak heel de discussie er rond beu. Omdat ze ook wel weten dat er weinig tot niets verandert. Er 
heerst een soort van aanvaard defaitisme om het zo te zeggen. Het is nu zo, maar dat wil niet zeggen dat we 
niets gaan doen. Het is dubbel. Ze maken sowieso hun leven zoals eender welke jongere en ze gaan werken, 
ze beginnen bijvoorbeeld een zaak. Je ziet veel allochtone jongeren die met een voedingszaak beginnen of 
iets anders. En als die daarvoor gaan dan zullen die even succesvol zijn als eender wie. Maar in het 
maatschappelijke debat hangt wel een soort ongeloof. Of daar wachten we niet meer op alleszins. Ik vind dit 
positief. Het is de kracht van de mensen zelf die ervoor zorgt dat ze ergens geraken. Maar het zou wel spijtig 
zijn moest het niet veranderen voor de generatie die nog gaat komen.  
 
En welke rol spelen allochtone meisjes daarin? Denkt u dat ze ook de kans krijgen om het te maken op 
de arbeidsmarkt en in het onderwijs, of speelt het toch nog altijd dat die meer de zorg binnenshuis 
zullen moeten opnemen?  
 
Als ik spreek namens mijn eigen werk dan zie ik dat er in het jongerennetwerk heel veel vrouwen zijn. Bij de 
laatste activiteiten zijn er eigenlijk meer vrouwelijke deelnemers dan mannelijke. En het zijn meestal mensen 
die verder studeren of aan de universiteit zitten dus denk ik dat het verhaal van zorg maar één kant is van de 
zaak die ergens vanuit een culturele achtergrond zeker waar is. Het wordt wel geapprecieerd als de vrouw 
ook meer verzorgende taken opneemt maar in het algemeen merk je ook een sterke vertegenwoordiging van 
vrouwen die verder studeren en die ook hun weg vinden naar het netwerk van het Minderhedenforum. Op zich 
denk ik dat het verhaal veel breder is dan een soort van ‘vrouwen moeten zorgen voor het gezin’. Ik denk dat 
heel veel vrouwen die verder studeren dit ook niet doen om dan thuis te gaan zitten, maar een goede job 
willen vinden. En op die manier loopt het toch erg gelijk met wat we zien bij autochtone vrouwen.  
 
En als u kijkt naar de status van jongeren binnen een vergrijsde wereld? Hoe ziet u deze? 
 
Ik denk dat dit vaak heel negatief is voor alle jongeren. Dit merk je aan zaken zoals de mosquitos. Dat merk je 
aan zaken over jongeren in het journaal. Jongeren komen meestal negatief in het nieuws. Dus met het begrip 
jongeren maken mensen meestal al meteen een negatieve associatie voor ze weten wat de rest van de zin 
gaat zijn. Vanuit mijn link met de Vlaamse Jeugdraad weet ik dat ze er ook sterk mee begaan zijn en daar ook 
één van de speerpunten van willen maken de komende jaren om een meer positieve beeldvorming rond 
jongeren te stimuleren. Ik denk dat dit zeker belangrijk is voor allochtone jongeren die nog meer 
gestigmatiseerd worden. Dubbel gestigmatiseerd worden. Ik denk niet dat allochtone jongeren al vaak op een 
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positieve manier in het nieuws gekomen zijn. Dit is spijtig natuurlijk, want er gebeuren heel veel positieve 
zaken door allochtone jongeren die zich inzetten voor allerlei organisaties. De dingen zijn er, maar het wordt 
veel te weinig getoond. Dus kwestie van status kan je spreken van een negatieve beeldvorming in de 
samenleving, maar die strookt dan weer niet met de realiteit waarin er wel veel positieve dingen gebeuren 
naast de problemen die er uiteraard zijn. Maar dat is altijd zo geweest denk ik.  
 
Denkt u dat die positieve dingen bewust niet getoond worden? 
 
Ik denk dat media in het algemeen ‘geen nieuws is goed nieuws’ hanteren en uitpakken met al het negatieve 
nieuws dat er overal te rapen is. Een positief item is meestal verwaarloosbaar in vergelijking met al de 
negatieve informatie die er gegeven wordt. Ik weet niet welke strategieën hierachter zitten. waarschijnlijk 
commerciële overwegingen. En dan nog een aantal andere zaken zoals tijdsdruk om dingen te gaan zoeken, 
en dit is niet wat het volk wilt horen. En dan geven ze maar iets waarvan ze denken dat de mensen het wel 
willen horen, maar dat blijkt dan om één of andere reden altijd negatief te zijn. Ik geloof eigenlijk niet dat 
mensen na een lange dag werken thuis willen komen om dan al het negatieve nieuws uit de wereld te zien. Ik 
denk dat er zeker meer evenwicht in mag komen. Het moet geen ‘good news’ show zijn, want dat gelooft ook 
niemand, maar gewoon meer evenwicht in die zaken. Zodat mensen zich er meer in herkennen.  
 
Langs de andere kant hebt u ook al wel aangegeven dat jongeren belangrijker worden als consument. 
Denkt u dat ze daar dan toch wel in erkend worden of belangrijk worden geacht? 
 
Absoluut. Ik denk dat veel jongeren en zeker allochtone jongeren begaan zijn met allerlei gadgets, gsm, 
draagbare computers, auto’s, kledij, vakanties. Het is een heel grote consumentengroep die sterk begaan is 
met wat er in is. Die consumeert veel, dus op zich lijkt het me logisch dat organisaties en bedrijven daar 
rekening mee houden.  
 
En bij een toenemende vergrijzing en ontgroening, ziet u dan evoluties in die status? 
 
Jongeren gaan veel verantwoordelijkheden moeten opnemen de komende decennia en ik vind dat onze 
samenleving hen daar meer in mag valoriseren. Je hebt meer zin om je in te zetten als je meer gevaloriseerd 
wordt natuurlijk. In dit opzicht denk ik dat we dit zeker niet mogen vergeten te doen.  
 
En hoe kan de samenleving dit doen? 
 
Positievere beeldvorming, meer de positieve initiatieven in beeld brengen waarin jongeren zich inzetten voor 
de samenleving, verder investeren in onderwijs zodanig dat minder jongeren schoolmoe worden ook. Het is 
zeker ook een kwestie van begeleiding en toegang tot de arbeidsmarkt. Daar gebeuren zeker ook zaken, 
maar die moeten verder blijven gaan. En ik vind dat alle negatieve dingen die er gebeuren ook sterk 
veroordeeld mogen worden, zodanig dat jongeren voelen dat als er iets negatiefs jegens hen gebeurt dat dit 
veroordeeld wordt. Psychologisch is het belangrijk om te merken dat discriminatie niet zomaar passeert of kan 
passeren.  
 
Speelt het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding hier een belangrijke rol in? 
 
Dit ligt wat gevoelig. Ik denk dat er daar alleszins nog heel veel werk aan de winkel is. Dat mag duidelijk zijn. 
Als ik spreek namens enkele jongeren die ik daarover hoor spreken dan is dit meestal negatief. Er is niet echt 
veel geloof in de daadkracht van het Centrum. Alhoewel er wel mensen actief zullen zijn met de beste 
bedoelingen. Maar misschien dat er andere problemen zijn waardoor het allemaal niet goed lukt. Discriminatie 
moet echt door de samenleving aangepakt worden. Anti-discriminatie moet afgedwongen worden en dit kan 
niet gebeuren door één centrum. Maar er is zeker een rol voor hen weggelegd. Het zou belachelijk zijn om 



 

375 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

alles wat ze op poten hebben gezet weer allemaal te gaan uitvinden. Het moet meer ondersteund worden 
zodat ook de jongeren gaan denken dat het ook echt werkt.  Dat ze niet het gevoel hebben dat het nergens 
toe leidt als ze een klacht neerleggen.  
 
En hoe ziet u de sociaal-economische positie van jongeren? 
 
Ik denk dat het leven voor jongeren duur is. De meesten hebben niet zoveel spaarcentjes. En daarin mogen er 
verdere maatregelen genomen worden. Nu zijn er bijvoorbeeld jongerentarieven om te reizen of de trein te 
gebruiken, voor de cinema, cultuurparticipatie. Er gebeurt veel rond en dit mag absoluut zo blijven. 
Studiebeurzen bij studenten zijn allemaal heel belangrijke initiatieven zodanig dat hun sociaal-economische 
positie er ook op kan vooruitgaan. De samenleving moet zich daarvan bewust blijven. Als je kijkt naar prijzen 
van grote festivals die de laatste jaren altijd meer en meer zijn gestegen dan denk ik bij mezelf dat het toch 
wel goedkoper was toen ik 16 was en naar Pukkelpop ging. Ik heb de indruk dat het vroeger betaalbaarder 
was en dat het nu duurder is. De meeste jongeren combineren studies of het nu middelbaar is of universiteit 
met een job. Een studentenjob om al die zaken te kunnen bekostigen. Dit mag meer gestimuleerd en 
gesteund worden.  
 
Is er een groot verschil in de sociaal-economische positie van allochtone en autochtone jongeren? 
 
Ik denk dat er een grotere groep allochtonen vertegenwoordigt is in minder welgesteld sociaal-economische 
situaties. Om niet te zeggen kansarmoede. Ik denk dat het duidelijk is dat er een grote gekleurde armoede is. 
Dit is een probleem dat veel te weinig erkend wordt omdat het vaak één van de verklarende factoren is voor 
veel problemen. Problemen in onderwijs, problemen in de samenleving, die hebben vaak te maken met de 
sociaal-economische positie van iemand of met de opleiding van diens ouders en die twee hangen vaak 
samen. Als je ouders minder hoog zijn opgeleid gaan ze minder verdienen, dan heb je minder geld thuis 
enzovoort. Ik denk dat er een armoedeprobleem is bij allochtone jongeren dat vaak onderschat en vergeten 
wordt. Er wordt veel te vaak gekeken naar iets cultureel terwijl er eigenlijk zeer vaak een harde economische 
realiteit achter schuilt. Natuurlijk wordt die niet getoond door de jongeren. Niemand wil een minder mooi beeld 
van zichzelf bekendmaken. Daar mag dus zeker meer aandacht voor komen. Ook om de dingen juist te 
benoemen. De verklaringen voor de problemen moeten duidelijker geplaatst worden, waar gaat het over het 
sociaal-economische en wat is echt het culturele verschil. Daar moet meer duidelijkheid in komen. Nu wordt 
het allemaal op een hoop gegooid en als puntje bij paaltje komt dan zeggen ze toch maar bij hen is het toch 
anders en dan klinkt het weer als iets cultureels. Maar het is juist heel vaak sociaal-economisch.  
 
Denkt u dat dit verschil een invloed zal hebben op hun bereidheid tot solidariteit? Mensen die armer 
zijn hebben het op zich al moeilijk met hun eigen situatie. 
 
Ik denk dat die groepen die het moeilijker hebben in de eerste plaats zelf problemen zullen kennen, zelf het 
grootste slachtoffer zullen zijn van minder sociale zekerheidsbijdragen voor ouderen bijvoorbeeld omdat het 
potje niet groot genoeg is om iedereen iets te geven. Ik denk dat ze hier in de eerste plaats zelf slachtoffer van 
zullen zijn. Het andere verhaal is hoe de bijdragen dan verdeeld zullen worden. Zullen ze moeten bijdragen 
gelijk eender wie, of naargelang de mogelijkheden die je hebt? Ik denk dat er vooral veel slachtoffers zullen 
vallen binnen die sociaal-economisch minder begoede allochtone gemeenschap.  
 
Het begrip ‘intergenerationele solidariteit’ wat verstaat u hieronder? 
 
Ik versta hier onder dat we goed voor elkaar moeten zorgen, zowel jongeren voor ouderen als ouderen voor 
jongeren. Ik denk dat we allemaal door onze ouders zo goed mogelijk verzorgd zijn geweest, de ene al wat 
meer dan de andere natuurlijk. Maar iedere ouder heeft denk ik wel de intentie om zijn kind zo goed mogelijk 
te verzorgen dus moeten wij nadien ook onze verantwoordelijkheid voor hen durven opnemen. Als iemand 20 
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jaar in mij heeft geïnvesteerd zou het maar erg zijn om dan te zeggen ‘saluut en de kost’. We moeten dus 
zeker ook ons steentje bijdragen.  
 
En hoe staan allochtone jongeren tegenover ouderen? Ik weet niet of het een vooroordeel is dat die er 
nog meer respect voor tonen, dat grijs en wijsheid daar nog meer gewaardeerd wordt? 
 
Ik denk in het algemeen nog wel ja, zeker binnen de familiale context. Daar zie je zeker duidelijkere 
gezagsverhoudingen, ouderen zullen bijvoorbeeld minder snel openlijk tegengesproken worden. Daarin zijn 
zeker nog vormen van respect aanwezig die in het algemeen in Vlaanderen wel wat minder zijn. Het is ook 
iets wat hier verschoven is. Vroeger zouden kinderen op school ook nooit hun mond hebben durven opendoen 
tegen een leerkracht terwijl dat het nu eerder geapprecieerd wordt dat jongeren mondiger zijn geworden en 
dat mensen in het algemeen mondiger zijn geworden. Daar zit dus wel wat verschil op. Ik vind het persoonlijk 
positief, in die mate dat respect niet mag betekenen dat je niets kan zeggen over bepaalde zaken. Respect is 
heel belangrijk, maar het belangrijkste is nog altijd dat je u goed voelt in uw relatie met elkaar. En zeker dan 
van jongeren naar ouderen toe. Respect is één zaak, maar je goed voelen bij elkaar betekent ook dat het 
respect in de twee richtingen gaat en dat is zeker ook belangrijk. Anders gaat het uiteindelijk toch verloren.  
 
We hebben het nu over jongeren derde en vierde generatie. Denkt u dat dit ook gewoon zal wegebben 
en dat allochtone jongeren dezelfde waarden en normen zullen overnemen dan de autochtone 
jongeren hier? Dat het omgaan met de jongeren veel mondiger zal worden? 
 
Ik denk niet dat het persé een kwestie moet zijn van waarden over te nemen of van mondiger te worden. Ik 
denk dat er heel veel zaken al gedeeld worden, verschillende jongeren zullen graag een goede job hebben, 
zullen graag veel reizen, muziekconcerten bijwonen van verschillende muzikanten. Dus ik denk dat er al een 
heleboel waarden gelijklopen. Uw rechten en vrijheid willen hebben is iets dat alle jongeren delen. De manier 
waarop je dit invult is verschillend van jongere tot jongere. Ik denk dat je geen enkele jongere vindt die 
hetzelfde zal zeggen als zijn klasgenoot of zelfs zijn beste vriend. Daarin zullen altijd verschillen blijven 
bestaan. Het belangrijkste is dat jongeren jong kunnen zijn en dat ze zich daarin niet beperkt voelen door 
allerlei verbodsmaatregelen die er vaak genomen worden jegens hen. Voor de rest denk ik niet dat er zoiets 
moet komen als een inhaalbeweging van allochtone jongeren. Ik denk dat er veel van elkaar geleerd kan 
worden en dat er veel kan overgenomen van elkaar in verschillende richtingen. Net als er hier ook mensen 
geïnteresseerd geraken in Boeddhisme ofzo wat ook niet van hier is maar wat veel mensen wel waardevol 
vinden en dat wordt overgenomen. Zo zullen er jongeren hier ook zaken van elkaar overnemen, de ene van 
de andere, van de verschillende culturen. Meer een wisselwerking, ik zie het als een soort van samenspel.  
 
En jongeren in het algemeen, hoe denkt u dat die staan tegenover ouderen? 
 
Ik denk dat dit goed meevalt, dat er veel jongeren, zeker als je het familiale bekijkt, veel respect hebben en 
liefde voelen voor de ouderen in hun familie. Als je het dan abstracter maakt denk ik dat dit ook nog best 
meevalt. Alleen moeten we wat we hebben niet zomaar te grabbel gooien. We moeten blijven investeren in de 
band tussen jongeren en ouderen. Er is teveel polarisering op dat vlak aan de gang. We moeten die band 
onderhouden, want als die band doorgeknipt geraakt dan zitten we met een probleem. Ik denk dat voor veel 
jongeren die solidariteit niet altijd even zichtbaar is. Ik vind dat die solidariteit zichtbaarder gemaakt mag 
worden, omdat ouderen inderdaad bijdragen aan allerlei soorten initiatieven,via belastingen, een verdeling van 
inkomens enzovoort en dat jongeren dat totaal niet merken. Als er bijvoorbeeld reducties worden gegeven op 
hun bus –of treinabonnement dat dit veel te maken heeft met een herverdeling ook. De overheid mag dit als 
beste instantie nog meer communiceren. Want als je het niet weet kan je er ook niet dankbaar voor zijn.  
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En de schrik van veel ouderen voor jongeren, vindt u dit overroepen? 
 
Dat is een probleem van beeldvorming en dat wordt gecultiveerd. Jongeren zijn tegenwoordig binge 
drinkende, keetschoppende gekken bij wijze van spreken. Je zou voor minder schrik krijgen. Alleen klopt dat 
beeld totaal niet met de realiteit. Maar in het algemeen wordt die angst wel gevoed. Maar daar de schuldige 
voor gaan vinden is veel moeilijker. Het feit is gewoon dat je dit beter kan oplossen door aan een positievere 
beeldvorming te gaan werken. Zaken als Duitsland en Dendermonde worden continu overbelicht. Ze moeten 
wel in beeld gebracht worden, maar ze mogen niet veralgemeend worden. Je kan niet zeggen van die jongere 
doet dat dus er moet wel een probleem zijn met alle jongeren van vandaag. Als je het nieuws onaandachtig 
volgt of slechts een beetje, zoals veel mensen moe in de zetel naar het nieuws kijken, dan is dat de 
boodschap die je na de uitzending uiteindelijk nog in je hoofd hebt. Jongeren gaan met messen of geweren 
een school binnen. Dan creëer je een heel negatief beeld in de hoofden van de mensen.  
 
Welke vormen van solidariteit kunnen er tussen jongeren en ouderen bewerkstelligd worden? 
 
Verschillende samenwerkingsinitiatieven wat meer gaan belichten. Er is bijvoorbeeld op de Klets! van de 
Vlaamse Jeugdraad betrokkenheid geweest van ouderen die Klets!kousen zoals dat dan noemde op dat 
congres ‘gepimpd’ hebben om het in de jongerentaal te zeggen.  Je kon dan bij hen langsgaan om je kous te 
laten pimpen. Dan breidden ze daar bijvoorbeeld iets in wat je wou hebben. Ik had daar het Arabische woord 
‘habibi’ in laten naaien en de ouderen vroegen zich dan ook af wat dat woord betekent enzovoort. En dan 
breien ze dat op die kous. En dan geef ik dat aan de kleine van mijn broer bijvoorbeeld. Dat zijn zo van die 
dingen waarin je betrokkenheid van jongeren en ouderen concreet kan maken.  
 
En wat betekent dat woordje? 
 
Dat betekent ‘mijn schatje’. 
 
Ah, dat is wel lief. En welke rol denk je dat jongeren zien voor zichzelf binnen die solidariteitsvormen? 
Tot wat zijn ze bereid?  
 
Hoe bedoel je juist? 
 
Door de toenemende vergrijzing gaan ze veel meer verantwoordelijkheden beginnen krijgen 
bijvoorbeeld. En gaan ze bijvoorbeeld ooit zeggen dat het genoeg is geweest, dat ze niet meer willen 
betalen bijvoorbeeld, niet meer willen bijdragen tot de sociale zekerheid. Of moeten ouderen meer een 
rol gaan opnemen binnen hun eigen generatie? Rond bijvoorbeeld zorg, dat de medioren zorg gaan 
opnemen voor de heel ouden en dat jongeren gaan zeggen dat het niet alleen aan hen is. 
 
Ik denk dat het inderdaad een probleem is dat door iedereen aangepakt moet worden. Je kan moeilijk alle 
verantwoordelijkheid aan de jongeren geven, dat gaat niet pakken. Die schouders zijn daar niet breed genoeg 
voor, ik denk niemand zijn schouders, ook niet die van de groep dertigers of veertigers. Die kunnen dat 
probleem ook niet alleen aan. Dus iedereen zal zich daar inderdaad voor moeten blijven inzetten. Maar 
alleszins denk ik dat we sowieso als maatschappij onze ouderen zo goed mogelijk moeten verzorgen.  
 
Denkt u dat binnen de allochtone gemeenschap die intragenerationele solidariteit een oplossing zou 
kunnen zijn voor de zorgmoeilijkheden die er toch wel zijn bij allochtone ouderen? 
 
Ik denk dat ouderen hier zeker een rol in te spelen hebben. Al was het maar om te vertellen hoe ze verzorgd 
willen worden door een leeftijdsgroep die er dichter bij staat of die dezelfde is. Ik denk dat die daar absoluut 
een belangrijke rol in te spelen hebben.  
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Is het zo dat er een probleem is met de zorg voor allochtone ouderen? Het is nu de eerste generatie 
die nu echt oud wordt en de zorg is daar nog niet echt toegankelijk voor? 
 
Ik kan me wel inbeelden dat er daar al eens problemen rond ontstaan enzovoort. En je kan dit ook in andere 
sectoren merken.  Bijvoorbeeld rond voeding of een gebedsplaats, zo van die dingen die veel mensen uit de 
allochtone gemeenschap nog wel belangrijk vinden. En ik kan me voorstellen dat rusthuizen hiervoor nog 
geen allochtone cliënten had en die zullen wel eens moeten denken hoe ze hun ruimtes moeten benutten. 
Wat betekent het voor het personeel? Hoe ga je die voeding laten komen? Allerlei praktische zaken die er bij 
komen kijken. Maar net zoals ik daarnet zei is het een toenemende consumentengroep die je ook als 
dusdanig moet benaderen. En zo op hun behoeftes kan inspelen.  
 
Wordt er bij de allochtonen eigenlijk al veel beroep gedaan op professionalisering in de zorg, of wordt 
dit toch nog vaker door de familie opgenomen? 
 
Ik heb niet meteen een zicht op hoeveel mensen van allochtone origine zich in rusthuizen bevinden. Ik weet 
ook niet hoeveel er dan thuis verzorgd worden. Maar vanuit de idee ik wil zo goed mogelijk zorgen voor mijn 
ouders zullen de meesten dat nog wel proberen thuis te doen. Tot het niet meer gaat zeker.  
 
En kinderopvang, wordt dat al sterk professioneel verzorgd binnen de allochtone gemeenschap? 
 
Ik denk wel dat de meesten van kinderopvang gebruik maken? Voor zover ik weet. 
 
Wordt het nog vaak door de grootouders opgevangen? 
 
Ik ging vroeger vaak naar mijn grootmoeder. Mijn moeder is een Belgische en mijn grootmoeder van 
Belgische kant heeft altijd voor alle kleinkinderen gezorgd. Zolang ze kon. Dus ik denk wel dat het nog vaak 
gedaan wordt. Ik hoor toch van verschillende mensen dat ze hun kinderen naar de bomma proberen te doen 
als het echt nodig is. Ik denk dat dit in het algemeen in Vlaanderen wel zo is. Of in België. In dat opzicht denk 
ik dat het bij allochtone mensen hetzelfde is.  
 
En zullen jongeren voorwaarden koppelen aan hun blijvende bijdrage aan de sociale zekerheid en 
dergelijke? 
 
Net als gelijk de jongeren van vroeger die nu oud zijn zullen de jongeren nu ook kunnen rekenen op een goed 
pensioen als zij oud zijn. En goede rusthuizen en aangepaste verzorging enzo.  
 
Welke beleidsaanbevelingen zou u nog doen in verband met intergenerationele solidariteit en 
vergrijzing en ontgroening?  
 
Meer positieve beeldvorming gaan stimuleren. Zowel wat betreft de jongere als jongere als de jongere in 
relatie met de ouderen. Omdat er een negatief beeld heerst over jongeren enerzijds en omdat er vaak wel 
samenwerking is tussen ouderen en jongeren maar dat wordt te weinig gevaloriseerd.  
 
En uw mening tegenover sociale verplichting met betrekking tot solidariteit? Bijvoorbeeld de 
onderhoudsplicht van jongeren naar hun ouders toe? 
 
Als je in een rusthuis zit lijkt het me logisch dat je daar verplichte kosten voor aangerekend krijgt.  
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‘Als kind van’ dan? 
 
Dan moet je natuurlijk wel zien dat degene aan wie je geld gaat vragen geld genoeg heeft daarvoor. Als 
iemand bijvoorbeeld werkloos is kan je wel geld gaan vragen maar dit zal niet goed gaan. Dus de overheid 
moet hier wel minimumbudgetten in voorzien. Voor ouderen waarvan de kinderen geen middelen hebben. Ik 
denk dat er wel zulke rusthuizen moeten bestaan of alleszins delen van rusthuizen die een aantal cliënten 
kunnen opvangen die dat geld niet kunnen neerleggen. Wat ga je anders doen met die ouderen waar niemand 
voor kan zorgen. Of als de kinderen overleden zijn, dat kan ook.  
 
Nemen allochtone kinderen nog vaak hun ouders mee op in huis? 
 
Ik heb daar niet meteen een zicht op. Ik denk dat jongeren nog wel vaak  bij hun ouders thuis zullen 
langsgaan om hen te helpen als ze zelf ergens anders wonen. Kijken of alles in orde is, eventueel er bij blijven 
als het nodig is. Opnemen in huis dan denk ik dat er zich een aantal problemen zullen voordoen. Is je huis er 
wel aan aangepast, is er iemand thuis overdag, kan die persoon voldoende voor zichzelf zorgen als die bij 
jouw thuis alleen zit. Of heb je extra rust nodig en is een rusthuis dan een betere oplossing. 
 
U hebt ook al aangegeven dat ook allochtone jongeren kampen met de problemen rond de combinatie 
arbeid/gezin en arbeid/zorg. Welke beleidsaanbevelingen zie je hiervoor? 
 
Het potje is natuurlijk niet eindeloos groot van de overheid dus ik denk dat daar sterk over moet nagedacht 
worden welke middelen de overheid kan bijschieten. Welke middelen er van de belastingen hier voor worden 
gereserveerd. Want het kost natuurlijk allemaal handen vol geld. De werkende mensen kunnen ook niet alles 
gaan bekostigen. Er zal gekeken moeten worden hoe dit aangepakt kan worden. Maar ik denk dat als een 
overheid merkt dat ze er geen geld voor heeft dat ze heel goed moeten nadenken hoe ze dit dan gaan 
proberen op te vangen via verkoop van bepaalde eigendommen of zo. Of inkomsten uit bijvoorbeeld de 
verkoop van sigaretten of gokspelletjes ofzo. Of misschien wat besparen op andere zaken.  
 
Kan migratie volgens u een rol spelen ter compensatie van de tekorten op de arbeidsmarkt en de 
ontgroening in de samenleving? 
 
Ik denk dat in de eerste plaats moet geïnvesteerd worden in alle jongeren die hier al zijn. Om die meer aan 
het werk te krijgen. Het zou belachelijk zijn dat ze mensen gaan uitnodigen terwijl we hier nog met een redelijk 
grote groep zitten die geen werk vindt. Daar  moet je eerst op inzetten en dan kan je pas verder gaan kijken. 
Dan kan je kijken naar wat je nog nodig hebt als je eerst al die andere mensen aan het werk hebt gekregen. 
Migratie kan een deel zijn van de oplossing maar het moet wel worden aangepakt vertrekkende vanuit die 
eerste stap. We moeten werken met alle mensen die er nu al zijn.  
 
Is dit niet een verschuiving van het probleem? Want die mensen worden ook weer oud en misschien 
verergeren de problemen rond racisme en discriminatie nog meer? 
 
Ik vind dat je als overheid voorzichtig moet zijn met hoe je dit gaat communiceren. Je moet heel goed duidelijk 
maken waarom die mensen nodig zijn. Als u economie het absoluut nodig heeft om te blijven draaien, als de 
ouder wordende bevolking het nodig heeft om verzorgd te kunnen blijven worden, dan denk ik dat meer 
mensen er van kunnen inzien dat dit goed is. Maar ik denk dat iedereen wel zoiets zal hebben dat we eerst 
zeker moeten zijn dat iedereen die hier al is zeker aan het werk moet zijn. 
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De rol van het onderwijs en de arbeidsverdeling is dus prioritair.  
 
Ik denk inderdaad dat dit prioritaire zaken zijn. En als samenleving moet je goed kunnen functioneren 
vooraleer nog extra volk binnen te halen. Het hele samenleven in diversiteit moet dus ook beter afgestemd 
geraken en de participatie in het algemeen moet ook sterk staan om zoiets te kunnen opvangen.  En dit dan 
ook weer te integreren in de samenleving. Je moet de nieuwe mensen ook het gevoel kunnen geven dat ze 
een volwaardige burger zijn. Want mensen gewoon vragen om hier even een probleem te komen oplossen en 
er dan weer niets mee doen, dat hebben we al gedaan in het verleden en we hebben gezien wat er mee 
gebeurt is.  
 
Tot slot nog drie stellingen. Ten eerste ‘Als de technologie nog verder zou toenemen dan zouden de 
mensen liever door een robot verzorgd worden’.  
 
Dat denk ik niet. Ik denk dat de menselijke warmte iets is wat een robot nooit zou kunnen geven.  
 
En alleen voor logistieke ondersteuning? Dus bijvoorbeeld voor het ronddragen van het eten? 
 
Ik denk dat hier zeker ruimte is voor robots, maar dit mag niet ten koste gaan van de tewerkstelling.  
 
Het is de eigen keuze van de jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving. Ouderen 
die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen moeten hun plan dan maar trekken. 
 
Als ouderen niet meer voor zichzelf kunnen zorgen dan hebben jongeren de verantwoordelijkheid om hun 
steentje bij te dragen om voor hen te zorgen. 
 
Moet dit dan sociaal verplicht worden? Of is het eerder dat solidariteit gestimuleerd en ondersteund 
moet worden en dat jongeren van daaruit de keuze kunnen maken? 
 
Ik vind dat solidariteit wel verplicht mag worden opdat het nooit verloren zou gaan. Maar het is wel belangrijk 
om dat gevoel van de mensen zelf te laten komen en niet omdat het verplicht is. Dat is hetzelfde om je te 
houden aan de snelheidsbeperkingen in de bebouwde kom vlakbij een school. Dat is een verplichting maar 
natuurlijk hoop je dat de mensen dit zelf willen doen voor de veiligheid van al die kinderen in de buurt. Dus 
zoiets soortgelijks. Dat de mensen er zelf van overtuigd zijn en dan heeft de overheid de verantwoordelijkheid 
om zoveel mogelijk duidelijk te maken waarom we solidair zijn. En hoe dit juist gebeurt. Mensen willen graag 
weten dat als ze solidair zijn hoe dan juist. 
 
Leeftijd is een discriminerende factor naast geslacht, etniciteit enzovoort. 
 
Hoe bedoel je gediscrimineerd? 
 
Jongeren worden misschien gediscrimineerd omdat ze nog niet mee kunnen op de arbeidsmarkt en 
ouderen worden gediscrimineerd omdat ze niet meer meekunnen bijvoorbeeld. 
 
In die zin kan je zeggen dat jong zijn een discriminerende factor is. 
 
En ouderen? 
 
Ouderen worden zeker ook gediscrimineerd. Wanneer we ze als waardeloos of zo gaan beschouwen dan 
denk ik dat dit een heel sterke vorm van discriminatie is.  
Ok, bedankt! 
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4.19 Interview SERV, Etienne Poelvoorde 
 
 
 

 
 
Interviews Intergenerationele Solidariteit 
 
Etienne Poelvoorde – SERV – 30 maart 2009 
 
(…) Misschien kan u kort om te starten even het domein schetsen waar u werkzaam op bent? 
 
Ik hou me hier vooral bezig met de Vlaamse begroting, financiën en fiscaliteit. En eigenlijk zijn we vooral bezig 
geweest met de problematiek van ontgroening en vooral vergrijzing, vanuit die budgettaire problematiek. En 
dan vanuit de invalshoek op het niveau van de federale overheid met de commissie vergrijzing die jaarlijks 
een rapport publiceert waarin een raming wordt gemaakt op lange termijn van de kosten die de vergrijzing en 
de ontgroening zouden meebrengen. In hoofdzaak zijn die budgettair bij de sociale zekerheid en bij de 
federale overheid dan zelf gelokaliseerd. De gewesten en gemeenschappen worden een beetje in zijn 
globaliteit daarin meegenomen, maar zonder uit te splitsen naar welk gewest of welke gemeenschap dat die 
eventuele kosten zouden gaan. Wat wij gedaan hebben is vooral een poging gedaan om die budgettaire 
problematiek die zich dus vooral op het federale niveau situeert, om die wat te gaan vertalen naar de Vlaamse 
begroting en dan vooral proberen aan te geven wat het zou kunnen betekenen in budgettaire termen voor de 
Vlaamse begroting, de problematiek van de vergrijzing voor de Vlaamse begroting. We hebben dit ook een 
beetje gedaan in het licht van discussies die op ons gaan afkomen, want één van de nogal prangende 
budgettaire problemen voor de openbare financiën van ons land is precies het feit dat die nogal serieus 
stijgende kosten op lange en middellange termijn voor de vergrijzing vooral op het federale niveau wegen. De 
gewesten en gemeenschappen komen hier slechts in beperkte mate wat in tussen. Het zal niet voor 
onmiddellijk zijn, er zullen eerst nog wat verkiezingen moeten overgaan waarschijnlijk, maar we zullen toch 
naar een discussie gaan dat de gewesten en de gemeenschappen, dus de deelgebieden, hier wat van 
moeten overnemen. Dat is nogal de sterke focus geweest van het werk dat ik daar rond gedaan heb. Dus 
eerst de raming daar van maken, die problematiek wat stellen, wat zouden we dan moeten doen als we het 
budgettair gaan moeten opvangen. Vorige week is er nogal een indringend rapport verschenen van de Hoge 
Raad van Financiën over de budgettaire toestand, nu ook in het licht van de crisis. En over de structurele 
tekorten die er iedere keer op de begroting, vooral dan federaal zijn. Dat probleem blijft dus heel sterk. Het is 
dus nogal een budgettair verhaal. Wat wij proberen te doen is ten eerste daar ook wat cijfers over te 
verzamelen. De federale commissie voor vergrijzing die hanteert een bepaalde definitie over 
vergrijzingskosten. In feite is dit een slecht begrip, want het gaat over kosten die mede bepaald zijn door 
demografische ontwikkelingen. In die zin is het dus iets ruimer. Het is eigenlijk het gehele pakket van sociale 
uitkeringen. Dit hebben we wat toegespitst naar de Vlaamse begroting. Als je die definitie daarop toepast, wat 
zit er dan in die Vlaamse begroting. Hoeveel is dat dan. Het gaat dan duidelijk over veel minder. Maar als je 
daar dan de pensioenen van ambtenaren en onderwijzend personeel gaat bijnemen, dan wordt dat al iets 
substantiëler natuurlijk. Wij hebben geprobeerd om die cijfers wat op een rijtje te zetten, want die statistieken 
zijn niet allemaal zo direct voor handen. En ten tweede hebben we hier wat simulaties op gedaan, lange 
termijn ramingen. Dit is dus vooral mijn invalshoek. De specifieke invalshoek van jongeren komt hier minder 
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aan bod. Maar, en hier komen we wel een beetje op het domein van die intergenerationele solidariteit, één 
van de grote vraagstukken waar wij voor staan wat de vergrijzingskosten betreft, is in hoeverre we nu op korte 
en middellange termijn budgettaire inspanningen doen om ervoor te zorgen dat we op lange termijn die 
vergrijzingskosten nog kunnen betalen, dat we die sociale bescherming nog kunnen blijven betalen, zonder 
dan al teveel lasten te gaan leggen op de generatie die er dan aankomt. En dat zijn uiteraard de jongeren van 
nu. Er zijn nogal wat simulaties over gedaan. Ook omdat Europa dat meer en meer in het budgettair beleid 
gaat opleggen. Men moet dus niet alleen rekening houden met wat onze huidige schuld is, onze financiële 
schuld, maar wat is ook onze schuld in termen van als we ook de vergrijzingslasten op ons gaan moeten 
nemen. Europa verplicht de lidstaten om begrotingstrajecten te ontwikkelen die daar ook rekening mee 
houden. Omdat er een aantal landen zijn die met een eerder lage schuld zitten, België is daar uiteraard niet 
bij, maar die wel met een zeer sterke problematiek van vergrijzing geconfronteerd worden, Ierland is 
bijvoorbeeld zo een geval. Er zijn andere landen met een hoge schuld, maar die minder problemen zullen 
hebben met de vergrijzingsproblematiek. Het probleem van België is dat het de twee combineert. We 
vertrekken met een hoge schuld, en bovendien kennen we ook een vrij serieuze impact van die vergrijzing. 
Heel de filosofie die ontwikkeld wordt en die toch min of meer aanvaard is, maar ze moet ook omgezet worden 
in de praktijk, dat is dat wij naast het aan de ene kant ervoor zorgen dat mensen wat langer aan het werk 
blijven om de betaalbaarheid te verzekeren, dus de werkgelegenheidsgraad vergroten, dat wij aan de andere 
kant ook een  voorfinanciering doen van die toekomstige lasten door nu gedurende een aantal jaren 
overschotten op te bouwen op onze begroting en zo reserves aan te leggen voor het moment dat die druk 
komt van die vergrijzingskosten, dat we dan die reserves kunnen aanwenden om dat mee te betalen. En om 
dus te vermijden dat die generatie van dan, van actieve mensen, dat die daar een veel te zware last op 
zouden moeten dragen. Dat is een beetje de budgettaire vertaling van het verhaal van intergenerationele 
solidariteit. Maar op de domeinen van de positie van jongeren en de impact op jongeren op verschillende 
levensdomeinen en domeinen van beleid, daar ben ik zelf nog niet zo heel veel mee bezig geweest.  Binnen 
de SERV is er wel aan eens een aanbeveling gedaan naar aanleiding van een rapport van de studiedienst 
van de Vlaamse Gemeenschap waar wat indicaties zijn gegeven buiten het budgettaire van wat het betekent 
bijvoorbeeld voor het mobiliteitsbeleid, voor het woonbeleid, enzovoort voortkomend uit die demografische 
ontwikkelingen. Maar dat zijn meestal andere mensen die dat op zich nemen. Een aantal jaren geleden is er 
een studie gemaakt door de studiedienst van de Vlaamse Regering, ten behoeve van het parlement. Het is 
een rapport over de impact van demografische ontwikkelingen op het beleid. Het parlement had die studie 
besteld en daar hebben wij dan een advies over geformuleerd aan de sociale partners. Maar het zijn vooral 
andere mensen die daar aan gewerkt hebben. Dat gaat wat meer in op de impact van die demografische 
evoluties op wat er bijvoorbeeld gaat gebeuren met onze neiging tot innovatie in onze samenleving. Komt dit 
hierdoor in het gedrang. Eén van de dingen die daar inzaten was het budgettaire luik en in het verlengde 
daarvan, omdat wij jaarlijks twee rapporten over de Vlaamse begroting uitbrengen hadden we ons in dat kader 
geëngageerd om ook die budgettaire aspecten van vergrijzing wat te bekijken. En in januari 2008, dus vorig 
jaar hebben we een vergrijzingsrapport uitgebracht. Dat is dus ook gepubliceerd. Maar dat is dus heel sterk op 
die budgettaire problematiek afgestemd.  
 
Dus als ik het goed begrijp is het nu de federale overheid die de kosten draagt? 
 
Die fameuze federale commissie van de vergrijzing brengt jaarlijks een rapport uit, dat zijn mensen van 
planbureau, nationale bank, dat is een commissie die aangesteld is en die functioneert binnen de Hoge Raad 
van Financiën. Die doen dat al een aantal jaren, het eerste rapport dateert van 2003. Elk jaar maken die een 
raming van de te verwachte stijging van de kosten van vergrijzing. Maar eigenlijk is dat alles wat men 
beschouwt als sociale uitkeringen. Pro memorie zitten daar ook onderwijsuitgaven bij. Want 
onderwijsuitgaven, in hun optiek als ze louter demografisch te werk gaan, is dat een uitgavenpost die 
eventueel ruimte zou kunnen vrijmaken. Zoals kinderbijslagen, in hun verwachting, als ze de demografische 
prognoses doortrekken die ondertussen wel iets gewijzigd zijn, denken ze dat ze minder kinderbijslagen gaan 
moeten uitgeven en dat maakt dan ruimte vrij omdat er minder kinderen geboren worden. 
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En wat zijn de verwachtingen tegenover leerkrachten dan? 
 
Hoe minder kinderen, hoe minder leraren. De recente prognoses geven wel aan dat die groep jongeren dat 
die in tegenstelling tot eerdere prognoses die men tot vorig gebruikte eerder stabiliseert in absolute aantallen. 
Maar stabilisatie wil natuurlijk zeggen dat er daar louter demografisch bekeken nog altijd een lagere groei in 
zit dan de groei in de economie. Het aandeel van de uitgaven voor de leerkrachten zou dus een klein beetje 
kunnen dalen. Ik denk dat het wishful thinking is. Dat zijn ramingen die nog al redelijk mechanisch een aantal 
dingen doorrekenen. Wat ze vooral proberen te doen is te zeggen dat als ze het beleid voeren in termen van 
die sociale uitkeringen en dan pro memorie ook onderwijsuitgaven, wat niet echt als sociale uitkeringen te 
beschouwen is, als we het beleid voeren zoals we het nu voeren en we trekken dit op lange termijn door, dus 
ongewijzigd beleid wat ook wil zeggen dat bijvoorbeeld voor sociale uitkeringen het tot nu gevoerde beleid om 
ze welvaartvast te maken dat dit op dezelfde manier gevoerd blijft. Eventueel geen inhaalbeweging. Voor de 
gezondheidszorg bijvoorbeeld, de dynamiek die er zit, wat de gezondheidszorgkosten betreft  is een dubbele 
dynamiek, ten eerste wordt het duurder en ten tweede zijn er ook meer en meer mensen die meer beroep 
doen op gezondheidszorg, dat men dus die dingen doortrekt. De grote resultaten op dit ogenblik zijn als we nu 
voor de gezamenlijke overheid, de Belgische overheid, we ongeveer 23% van ons Bruto Binnenlands Product 
daaraan besteden aan die vergrijzingskosten of sociale uitkeringen dat dit tegen 2050 toch zou stijgen met 
6%. Dat wordt dan 29%. En als je die stijging wil verwerken en de andere uitgaven groeien nog altijd zoals ze 
tot nu toe gegroeid zijn, en de ontvangsten stijgen ook niet als je er van uitgaat dat de belastingen zeker niet 
mogen stijgen omdat we al zoveel belastingen betalen, dan zit je met een kloof die moet gefinancierd worden. 
Wat is het resultaat? Meer dan 90% van die kosten en ook van die kostenstijging die ligt bij het federale 
niveau. Hoofdzakelijk de sociale zekerheid, maar ook federale overheid, bijvoorbeeld alle pensioenen van de 
ambtenaren, ook de regionale ambtenaren en ook al het onderwijzend personeel dat in principe ook personeel 
is van de gemeenschappen. Die pensioenen worden nu allemaal betaald door de federale overheid. Er ligt 
dus maar een klein deel bij de lokale overheden en dan de regionale overheden. En hier ligt de grote 
uitdaging, want dit is niet houdbaar. De federale overheid moet een deel van zijn middelen aan de 
gemeenschappen en de gewesten afstaan, in procent van het BBP neemt dat niet af, misschien zelfs een 
kleine stijging, op lange termijn ook niet, maar het is dus vooral die extra kosten van de vergrijzing die dus op 
de federale overheid gaat drukken. En dit wordt dus de grote budgettaire discussie. Nog afgezien van het feit 
dat ze zeggen al die kosten die we ramen van de vergrijzing, moet hier ook niets mee gebeuren. Moeten die 
niet wat beheerst worden die kostenstijging. En dan zit je natuurlijk in het verhaal van voor uitkeringen voor 
pensioenen en andere uitkeringen zitten we al bijzonder laag in ons land, dus eigenlijk is daar niet zoveel 
ruimte toe. In de gezondheidszorg zitten we met een bijzonder belangrijke stijging. Dus erg veel ruimte zit 
daar niet.  
 
U bent dan voorstander om meer kosten te laten dragen door gemeenschappen en gewesten? 
 
Of ik daar nu voorstander van ben… ik denk dat het onvermijdelijk wordt.  
 
Is het dan meer beleid op lokaal niveau? 
 
Niet zozeer op lokaal niveau. Als wij, en het probleem is altijd nog scherper geworden en nu uiteraard nog 
kolossaal verscherpt met de economische crisis die de middelen van de overheid zeer zwaar onder druk zet, 
de wijze waarop onze overheden gefinancierd worden, we hebben een groot pakket belastingen dat 
binnenkomt, en we hebben een financieringsregeling ook voor de gemeenschappen en gewesten die zodanig 
is dat er daar een bepaald deel van naar de gemeenschappen en de gewesten gaat. Ik laat de verdeling 
tussen Noord en Zuid nog wat buiten beschouwing. Als wij dat behouden en we zitten met die zwaar stijgende 
vergrijzingskosten, dan is het mijn overtuiging dat dit onhoudbaar wordt en dat daar een oplossing zal moeten 
voor gezocht worden, of ik dat nu wil of niet. In welke richting daar is op dit ogenblik heel wat discussie over. 
Persoonlijk denk ik dat het een beetje een mix zal worden van verschillende dingen. Men zal misschien wat 
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aan die financieringsregeling moeten sleutelen, dus de wijze waarop de gemeenschappen en de gewesten 
een deel van de belastingen krijgen. Om er wat namen op te plakken, Frank Vandenbroucke is nogal grote 
voorstander, hij zegt dat hij geen voorstander is om het probleem op te lossen door aan de gemeenschappen 
en de gewesten te zeggen dat ze mee die overschotten gaan moeten opbouwen, maar hij is wel voorstander 
om aan de gemeenschappen en gewesten bepaalde bevoegdheden geeft en daar ook geen extra middelen 
voor beschikbaar stelt. En precies bevoegdheden die nauw aansluiten bij wat ze nu al hebben en 
bevoegdheden die er vooral op gericht zijn bijvoorbeeld de werkgelegenheidsgraad sterk op te drijven. Dus 
vandaar heel de discussie dat arbeidsmarktbeleid meer zou moeten overgaan naar de gewesten, zodanig dat 
ze daar een veel meer stimulerende rol kunnen spelen. En zo wordt er ruimte vrijgemaakt op het federale 
niveau om die sociale uitkeringen die we dan nog altijd federaal gemeenschappelijk blijven organiseren om 
die te financieren. We maken ruimte vrij op twee manieren. Ten eerste door het feit dat we daar een aantal 
bevoegdheden wegnemen zonder dat er geld tegenover staat en ten tweede omdat die gewesten als ze een 
eigen beleid kunnen voeren er ook meer voor kunnen zorgen dat ze de werkgelegenheidsgraad opdrijven. 
Meer mensen aan het werk zetten, meer mensen die bijdragen betalen en op die manier dus ook daar een 
ondersteuning voor geven. Een andere strekking is degene die tot nu toe toch wel al wat gevolgd is. Dat is dat 
de gewesten en de gemeenschappen vanuit hun huidige bevoegdheid en het huidig financieringsmechanisme 
meewerken om overschotten op te bouwen. Maar dit blijkt eigenlijk niet zo heilzaam te zijn en dat zou wel 
eens vervangen kunnen worden door het feit dat men zegt, ook omdat er daar een zekere verantwoording 
voor is want ze nemen toch een aantal dingen over en die zin lijkt het logisch dat de pensioenen van hun 
eigen ambtenaren en van hun eigen onderwijzend personeel, dat ze dan onder één of andere vorm ten laste 
nemen. En in ieder geval daar mee verantwoordelijkheid voor opnemen. Nu zitten we een beetje in een 
dubbelzinnige situatie. Wie bepaalt de loonvoorwaarden van die ambtenaren en van dat onderwijzend 
personeel. Binnen ons geval is dat de Vlaamse Gemeenschap. Maar het is uiteraard zo dat de hoogte van die 
lonen en heel het loonbeleid dat gevoerd wordt, vanaf het ogenblik iemand op pensioen gaat speelt dat mee. 
Dus in die zin, de beslissingen die wij nemen ten aanzien van loonvoorwaarden, hebben hun repercussies op 
hetgeen de federale overheid achteraf moet betalen aan pensioenen zonder dat de federale overheid daar 
iets aan te zeggen heeft. Er bestaan wel zekere mechanismen om dat een beetje te verrekenen, maar  dat 
functioneert niet goed. Om vele redenen, vooral politieke. En vandaar dat men dus daar wel wat meer in de 
richting gaat van ze zouden die verantwoordelijkheid moeten opnemen.  
 
Hoe komt het dat het opbouwen van overschotten niet zo heilzaam is? 
 
Het is wel heilzaam voor de globale overheid, maar het probleem is een klein beetje dat Vlaanderen de 
voorbije jaren in tegenstelling tot het zuiden van het land vrij serieuze overschotten opgebouwd heeft. Met de 
crisis en de financiële injecties die men heeft moeten geven aan de banken zijn die als sneeuw voor de zon 
weggesmolten. Maar die overschotten, omwille van de wijze waarop wij onze bevoegdheden verdelen, zijn dat 
geen overschotten die ingezet worden om de vergrijzingsproblematiek op te vangen. Voor een stukje wel, 
omdat Vlaanderen een deel van die overschotten geplaatst heeft in het Vlaamse zorgfonds. En die komen 
daar wel in aanmerking voor. Men zit daar nu toch al aan bijna een miljard euro reserves die men daar heeft 
opgebouwd. Alles bij elkaar is dat nog niet veel, maar het is toch al iets. In termen van de uitgaven die men 
zal moeten doen op lange termijn zullen ze sneller op zijn dan men denkt. Nu betalen we allemaal 25 euro 
daarvoor per jaar, als men die bijdragen op hetzelfde niveau wil houden en de bijdragen uit de begroting op 
hetzelfde niveau wil houden, ongeveer 100 miljoen, als men daar niets aan wil veranderen hebben we vanaf 
dit of volgend jaar niet meer genoeg in het zorgfonds. En dan moeten we dus eigenlijk al die reserves 
beginnen aanspreken. En dan zal het wel eens kunnen blijken dat het redelijk snel opgebruikt is. Maar die 
andere overschotten die zijn daar niet voor gebruikt. Die zijn bijvoorbeeld gebruikt om de schulden van de 
gemeenten te verlichten. Dus vandaar dat ik zeg dat het niet zo heel heilzaam is. België moest van Europa 
een  begroting in evenwicht realiseren, het is niet altijd even goed gelukt maar dat buiten beschouwing 
gelaten, Vlaanderen deed daar een groot deel in, federaal had nooit een begroting in evenwicht, zat altijd met 
een tekort en werd voor een groot stuk door Vlaanderen gecompenseerd. Maar de bedoeling was om op zijn 
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minst een begroting in evenwicht te hebben en wat overschot om dat dan te reserveren om die vergrijzing te 
gaan opvangen, maar omdat die overheden gescheiden kassen hebben was dat dus niet het geval. En 
vandaar dat ik zeg dat het niet meteen heilzaam is. Dus als Vlaanderen bijvoorbeeld overschotten zou 
opbouwen, zouden het overschotten moeten zijn die ze in het kader van hun bevoegdheden zouden moeten 
kunnen aanwenden om die vergrijzingskosten daar mee te betalen.  Of anders lossen we het niet op.  
 
En het Zilverfonds is ook één van die opgebouwde overschotten? 
 
Dat is federaal ingesteld, al van in 2001. In 2005 is dit wat aangepast, toen had men heel ambitieuze 
doelstellingen. Het principe van het Zilverfonds was en is nog altijd dat men overschotten daarin plaatst. In 
feite is dit een budgettaire techniek, want men zou even goed kunnen zeggen van kijk we hebben een 
overschot en wat kan je met een overschot doen, je kan dat gebruiken om je schulden af te lossen, schulden 
aflossen wil zeggen dat je ruimte vrijmaakt omdat je minder interesten moet betalen en op deze manier had 
men het dus ook kunnen oplossen. Maar vooral om politiek, maatschappelijke redenen is gezegd dat er een 
Zilverfonds is opgericht en we gaan dat overschot daar in steken en dan weet iedereen dat het te gebruiken is 
uitsluitend voor die vergrijzingskosten. Men heeft daar dan ook voorwaarden aan gekoppeld. Het mag maar 
pas vanaf 2016 aangewend worden en op zijn minst mag dan de Belgische schuld niet hoger meer zijn dan 
60% van het Bruto Binnenlands Product. Pas dan kunnen we dat gaan aanwenden. Maar wat is een beetje 
het probleem met het Zilverfonds geweest? Er zit al een pak geld in dat dan wel nog via ingewikkelde 
constructies gebruikt wordt, maar dat is nu niet zo relevant, maar het grote probleem is dat men wat er nu in 
zit aan geld niet gefinancierd heeft met overschotten, maar met eenmalige operaties. Men heeft bijvoorbeeld 
het Belgacom-pensioenfonds overgenomen in de tijd. Dat was een pak geld dat er in zat, men heeft dat in het 
Zilverfonds gestoken, ondertussen moeten ze dan nu ook de Belgacom-pensioenen betalen, dat was iets wat 
in een bepaald jaar binnenkwam en dat was leuk om dat binnen te krijgen maar nu moeten ze vanaf dan wel 
de pensioenen van Belgacom betalen. Ze hebben dat dus opgevuld met zulke middelen en eigenlijk is dat 
geen structurele oplossing. Een structurele oplossing zou geweest zijn als men die effectieve overschotten 
daar had kunnen insteken. Het punt is een klein beetje dat het een en ander wel wat over de evolutie van de 
vergrijzingskosten met een recentere demografische prognose gewijzigd is. Tot en met 2007 werkte men met 
bevolkingsprognoses die gemaakt waren in 2001 en met de jaren tot en met 2006 waren de feitelijkheden al 
serieus afwijkend van die demografische prognoses.  Vanaf vorig jaar werkt men met nieuwe die onder 
andere als gevolg heeft dat waar men vroeger dacht dat de bevolking op lange termijn in ons land en ook in 
de regio’s zou stabiliseren, ze er nu van uitgaan dat er tussen de anderhalf en de twee miljoen meer mensen 
zullen wonen in 2050 in vergelijking met nu. Maar vooral ook die ontgroening is wel teruggeschroefd. Omdat 
de nataliteit toch al wel wat verbeterd is. En dat heeft ook zijn repercussie gehad dat de lange termijn groei 
van die vergrijzingskosten wat getemperd is. Daartegenover staat er dat die op korte termijn heel wat sneller 
gestegen is en dan vooral door een aantal beleidsmaatregelen die men genomen heeft rond welvaartvastheid 
van uitkeringen, van pensioenen, en zo meer en dat geeft een nogal serieuze stijging van dat kostenniveau. 
Dus het probleem is op lange termijn iets minder scherp geworden, maar aan de andere kant is het wat meer 
naar voor geschoven in de tijd. En dat valt natuurlijk nog eens opnieuw samen met de crisisperiode die we nu 
hebben en vandaar dat het jongste rapport van de Hoge Raad van Financiën wat dat betreft bijzonder 
alarmerend is. Als wij onze begroting weer een beetje op een pad willen brengen dat vermijdt dat we weer in 
een schuldexplosie terecht komen met meer rentes en weet ik wat allemaal, dan moeten we het snel op een 
jaar of vier proberen te klaren en dat zijn dus kolossale inspanningen die men daar zou moeten voor doen. 
Het rapport is dus alarmerend in de zin dat het zegt dat om op de lange termijn de zaak beheersbaar te 
houden moeten we zo snel mogelijk het begrotingstraject zoals het nu gevoerd wordt met serieuze structurele 
tekorten ombuigen. En dan moeten we opnieuw weer een beetje reserves gaan opbouwen. Als we dat nu 
zouden doen kan je dat snel doen of je kan dat minder snel doen. Ze hebben zich daar nog niet in 
uitgesproken maar de voorkeur gaat naar de snelle oplossing. Ofwel bereik je tegen 2013 een evenwicht voor 
heel die Belgische overheid, ofwel wacht je tot 2019 en spreid je dat wat meer. Maar de voorkeur gaat naar 
dat snelle pad. En als je dat dan doet dan zou je terug op een niveau terechtkomen dat je zonder de begroting 
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op lange termijn in gevaar te brengen nog wat reserves zou moeten aanleggen, maar dat het van dan af een 
haalbare kaart is. En het alarmerende zit er in dat als men een aantal dingen eens een keer begint na te 
rekenen over wat men de komende vier jaar moet doen, want in 2009 kunnen we niets doen omdat we het 
ons niet kunnen permitteren, als we nu nog eens zouden bezuinigen dan zal de crisis nog harder toeslaan, 
maar vanaf 2010 zou het toch al serieus moeten zijn, dat het zodanige ingrepen zijn dat waarschijnlijk heel het 
niveau van de sociale zekerheid enzo mee in het debat zal moeten betrokken worden.  
 
Kan u die beleidsmaatregelen van onder andere dat welvaartsvast maken wat meer duiden? 
 
Ik ken ze nu niet allemaal vanbuiten. Maar in het kader van het generatiepact zaten er een aantal maatregelen 
dat men onder andere de welvaartsvastheid van de oudste pensioenen zou verzekeren. Daar waren telkens 
enveloppes voor voorzien, die ook afgesproken werden met de sociale partners. Ik ken ze nu niet vanbuiten, 
ik zou ze een keer opnieuw moeten bekijken. Maar er zijn daar een aantal rapportjes over van die commissie 
vergrijzing en van het Planbureau. In een aantal working papers wordt dit uitgelegd. Maar het was in het kader 
van het generatiepact. Het generatiepact was laat ons zeggen een beetje zuur en zoet en het zoete was het 
aanpassen van een aantal uitkeringen, het welvaartsvast maken waar enveloppes waren voorzien, 
enveloppes die kunnen ingevuld worden in samenspraak met de sociale partners.  
 
En om in 2013 te komen tot een evenwicht… 
 
Een evenwicht voor de gezamenlijke overheid, dus alle overheden tezamen.  
 
… hoe kan je dit aanpakken? 
 
Hier ligt de discussie nog volledig open. Wat de Hoge Raad voor Financiën nu gedaan heeft is te zeggen dat 
je dit zou moeten bereiken, wij stellen voor dat je dat zo snel mogelijk bereikt en dan is de vraag waar. En om 
de gedachten wat te ordenen hebben ze gezegd dat je dat bijvoorbeeld zou kunnen doen op alle uitgaven 
buiten die vergrijzingsuitgaven en buiten de ontvangsten. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat we geen 
extra belastingen gaan heffen en geen extra bijdragen. We gaan er vanuit dat dit niveau gelijk blijft in 
verhouding met onze economie. Een andere hypothese is om alles wat met sociale uitkeringen te maken heeft 
ongemoeid te laten, we komen daar niet aan. Dan moet het op alle andere uitgaven gebeuren. En men heeft 
een beetje een berekening gemaakt en dat is het dramatische van die cijfers, als men zo een hypothese zou 
aanhouden en om te bereiken dat men in 2013 een evenwicht ziet en om het helemaal moeilijk te maken is 
het ook nog in de hypothese dat de economie vanaf 2011 of 2012 serieus aantrekt, dat mag ook al niet 
tegenvallen, dan zou men voor die uitgaven buiten sociale uitkeringen tegen 2013 een uitgavenniveau moeten 
hebben in constante prijzen, dus zonder inflatie meegerekend, dat  12 miljard euro lager moet liggen dan 
hetgeen we nu in 2009 hebben. Dat is voor de gezamenlijke overheid. Als iedereen dan begint te rekenen en 
als ze zeggen dat we dat nu proportioneel gaan verdelen over de overheden en Vlaanderen zou daar ook zijn 
deel in moeten doen samen met de lokale overheden bijvoorbeeld dan zou dat voor Vlaanderen in verhouding 
met het aandeel dat Vlaanderen in dat soort uitgaven heeft zou dat over 4.5 miljard uitgaven gaan. Dat zijn 
kolossale cijfers. Dat is geen groei meer in die uitgaven maar in constante prijzen moet dat naar beneden. 
Maar hier is men nog niet aan toe. Of men het zo zal doen zal het grote debat worden voor het najaar. Eerst 
moeten uiteraard de verkiezingen gepasseerd zijn voordat men daar serieus een keer over begint na te 
denken. En dan zal men bij de opmaak van de begroting 2010 zal men daar toch wel wat stappen moeten 
zetten. Als men bijvoorbeeld ook die sociale uitkeringen zou meenemen, dat men zegt dat die niet buiten 
beeld kunnen blijven, maar je voelt dat hier al heel wat reactie tegen is geweest, maar als men die zou 
meenemen en dus op het totale uitgavenpakket dan zouden die tussen nu en 2013 niet mogen groeien. Dat 
zou constant moeten blijven. Op zich is dit ook al een bijzonder scherpe doelstelling. Het zal waarschijnlijk een 
mix worden van toch wel wat extra inkomsten, het toch ook wat raken aan de sociale uitkeringen en de andere 
uitgaven. Bij de sociale uitkeringen denk ik aan heel de discussie rond de stijging van de kosten in de 
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gezondheidszorg. Nu staat daar een vast percentage van 4.5% op. Dit staat serieus onder druk omdat de 
gezondheidszorg dit eigenlijk niet nodig heeft en daar reserves mee kan aanleggen. Maar als die andere 
uitgaven dat ook mee moeten oplossen dan zit je in uitgaven waarvan men zegt dat ze ten eerste 
hoofdzakelijk bij de gemeenten en de  gewesten liggen in onze huidige bevoegdheidsverdeling. En het heeft 
ook als gevolg dat we daar dan eigenlijk de ruimte beperken om toekomstgerichte uitgaven te doen. 
Bijvoorbeeld onderwijs, bijvoorbeeld innovatie, investeringen. Nu hebben we dat precies nodig om de 
economie weer wat op gang te brengen op korte en lange termijn om ervoor te zorgen dat we economisch niet 
achter op geraken.  
 
Van die 12 miljard waarmee de uitgaven zouden moeten dalen is er 4.5 miljard voor Vlaanderen… 
 
Dit is een eigen ruwe berekening die ik maak. Als men die besparingen zou doen, het zal nog moeten blijken 
of men daar toe bereid is, of de politieke wil daar toe is en de sociale aanvaardbaarheid ook, en men zou dat 
doen zonder te raken aan die sociale uitkeringen, dus zonder extra ontvangsten, dan moet die 12 miljard 
gebeuren op al de rest van de uitgaven. De rest van die uitgaven liggen eigenlijk meer dan 60% bij gewesten 
en gemeenschappen en lokale overheden. Niet bij de federale overheid en zeker niet bij de sociale zekerheid. 
Want sociale zekerheid dat is uitsluitende sociale uitkeringen. Federale overheid dat zijn de niet sociale 
uitkeringen, vooral justitie, politie en dat soort dingen meer, maar het gros ligt dus bij de gemeenschappen en 
de gewesten en de lokale overheden. Ruim meer dan 60%. En als je dan kijkt naar hoeveel de Vlaamse 
overheden daar in innemen, dan is dat toch ook 60% van die uitgaven. Dus als je die proportionele dingen zou 
toepassen dan zouden die 12 miljard, louter proportioneel want in de politiek werkt het zo niet natuurlijk, maar 
het geeft een beetje een idee van de orde van grootte, dan zou dat voor de Vlaamse overheden tesamen dus 
lokale overheden en gemeenschappen en gewesten meer dan 4 miljard uitkomen. Dus hun uitgavenpakket 
zou op een periode van vier jaar met vier miljard euro moeten dalen.  
 
Maar wil dat dan zeggen dat het grootste deel van de kosten nu bij Wallonië ligt?  
 
Van die 12 miljard zit er dus vier miljard voor Vlaanderen, maar dan zit er ook nog een heel deel bij de 
federale overheden. Maar iets minder dan 2/3 van die uitgaven waarop het zou van toepassing zijn ligt bij wat 
wij budgettair noemen entiteit 2, dat is lokale overheden en gewesten en gemeenschappen. En ongeveer 33% 
ligt bij de federale overheid. En van die 2/3 die bij entiteit 2 liggen kan je zeggen dat zeker 60% aan 
Vlaanderen toe te wijzen is en dus 40% aan Wallonië en Brussel en de Franse gemeenschap. Vlaanderen 
neemt daar dus een veel groter deel in dan de overige.  
 
En heel het verhaal dan dat Wallonië ons veel geld kost? 
 
Dat staat hier nu een klein beetje los van. Dat is een andere discussie. Hoe verlopen de transfers via allerlei 
mechanismen, vooral dan via mechanismen van de sociale zekerheid die dus interpersonele solidariteit is of 
solidariteit tussen personen, maar als je het regionaal uitsplitst komt het er op neer dat er veel meer bijdragen 
betaald worden in Vlaanderen dan dat er uitkeringen geïnd worden in Vlaanderen. En vandaar dat men dus 
zegt dat er transfer is van ongeveer 6 miljard van Vlaanderen naar het zuiden van het land. Maar dat staat los 
van deze discussie nu. Nu is het een beetje theoretisch om de orde van grootte aan te geven van waar de 
besparingsdiscussie over ging die vorige week in de politiek is gegooid door de Hoge Raad van Financiën.  
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Maar wat ik eigenlijk aan het denken was is dat als je meer bevoegdheden legt bij de gemeenschappen 
en gewesten en bijvoorbeeld het Brusselse gewest kent nog veel jongeren door de aanwezigheid van 
een grote allochtone gemeenschap dus de vergrijzing is daar misschien nog minder dan in een oudere 
gemeenschap en die hebben dus minder kosten en dan is het wat oneerlijk verdeeld? 
 
Het is wel zo, en er zijn ook al ramingen over gemaakt maar het is niet altijd precies, maar bijvoorbeeld die 
federale vergrijzingscommissie die werkt altijd met globale cijfers. Dat heeft twee redenen. Ten eerste omdat 
het wat delicaat is als men het regionaal begint uit te splitsen en ten tweede ook omdat ze niet altijd over 
voldoende regionale uitgesplitste cijfergegevens beschikken. Maar de hypothese die vooropgezet wordt en die 
ook al door een aantal dingen bevestigd is dat is dat die vergrijzingsdruk bij ons in Vlaanderen veel groter zijn 
dan in Wallonië en zeker dan in Brussel. Dat blijkt ook uit de cijfers als je die demografische prognoses ziet en 
als je de evolutie van dat aandeel verschillende leeftijdscategorieën ziet dan ligt dat bij ons veel scherper. En 
dat heeft ook wel als gevolg dat als wij bepaalde van die lasten op regionaal niveau zouden moeten 
overnemen dat die bij ons wel wat sneller zouden gaan stijgen. Een ander gevolg is ook dat wij ons gewicht 
van onze actieve bevolking in Vlaanderen dat die kleiner zal zijn dan in andere regio’s. Wallonië en Brussel 
beschikken over een groter aandeel actieve bevolking en met andere woorden is de mogelijkheid om 
economisch te groeien daar groter. Want op lange termijn de groei van onze economie dat is de groei van 
onze actieve bevolking. De evolutie van onze actieve bevolking gekoppeld aan onze productiviteitsgroei. Wat 
Vlaanderen betreft gaan wij daar in een minder gunstige situatie terecht komen dan Brussel en Wallonië. Wel 
op voorwaarde dat zij er in slagen hun werkgelegenheidsgraden serieus wat op te drijven. In Vlaanderen 
zitten wij ook nog niet aan de werkgelegenheidsgraden van andere regio’s, zeker niet voor de categorie 55-
plussers. Maar Wallonië en Brussel doen wat dat betreft nog veel slechter. Dus als zij er in slagen van met 
een forse inhaalbeweging die werkgelegenheidsgraden op te trekken minstens al tot het niveau van 
Vlaanderen en dan eventueel ook meer in de richting van andere regio’s gegeven hun betere vooruitzichten 
wat hun actieve bevolking betreft komen ze in een veel gunstiger positie dan voor Vlaanderen. En dat gaat 
zijn repercussies hebben op ons aandeel bijvoorbeeld in de belastingen die betaald worden, op de financiële 
middelen waarover we kunnen beschikken, dus die demografische druk wordt in Vlaanderen sowieso veel 
scherper. Maar daar is nog veel discussie over en als we nu die discussie voeren rond die transfers enzo zou 
het wel eens kunnen gebeuren dat dit binnen 20 jaar in een totaal ander daglicht komt te staan. Voor de 
pensioenen is die omslag al bezig. Vlaanderen gaat geleidelijk aan, zeker wat die sector van de pensioenen 
betreft, omslaan van een nettobetaler daarom nog niet naar een netto-ontvanger maar het gaat toch al meer 
in die richting. Waar Vlaanderen nu nog altijd veel meer betaald ook in termen van wat pensioenen betreft en 
meer bijdraagt aan het systeem dan dat het ontvangt gaan we naar een situatie die omgebogen wordt en die 
omslag is bezig. Wallonië en Brussel zitten met een veel jongere bevolking en hebben minder 
gepensioneerden. Maar die omslag zal daarom niet volledig zijn, want die kloof is vrij substantieel. Maar er 
zijn daar verschillende technische factoren die eigenlijk meespelen. In Wallonië heb je bijvoorbeeld ook nog 
heel wat hogere pensioenen omwille van het feit dat het pensioenen zijn die op een loonbasis zijn berekend 
die hoger lag dan die van in Vlaanderen. Ondertussen is dit al duidelijk omgebogen en dat begint door te 
werken in de pensioenlasten.  
 
Maar is het voor Vlaanderen dan geen slecht idee om teveel naar die gemeenschappen en gewesten te 
doen? 
 
Als je dat probleem bekijkt vanuit een egoïstisch standpunt, dat je zegt dat wij als Vlaamse regio onze ‘broek 
zullen ophouden’, op ons eigen en hoe meer middelen en hoe minder lasten hoe beter. Dan zou je kunnen 
zeggen dat dit een verslechte situatie is. Als men daar een beetje op doordenkt en zegt dit is niet houdbaar en 
bovendien, en hier zou waarschijnlijk wel eens het grote politieke compromis in kunnen zitten die de 
gemeenschappen bereiken, wil Vlaanderen meer bevoegdheden en kan het zeggen dat het hier niet direct 
meer geld voor nodig heeft. Dus het zou wel eens kunnen gebeuren dat Vlaanderen zegt dat het bereid is om 
meer lasten over te nemen, zelfs lasten die bij ons sneller stijgen dan in het zuiden, als we maar die 
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bevoegdheden krijgen. Als we die mogelijkheden maar krijgen om ons beleid uit te voeren. Dus daar zou voor 
een stuk wel een compromis in gevonden kunnen worden. Men kan dan meer zijn eigen weg gaan wat 
arbeidsmarkt en dergelijke betreft en we zijn bereid daar budgettair wat bij in te schieten of, en dat kan dan 
onder verschillende vormen zijn, dat kan bijvoorbeeld onder de vorm zijn van dat wij de pensioenlasten van de 
ambtenaren en het onderwijzend personeel zouden overnemen, en we zijn hier nog niet zeker van maar we 
mogen aannemen dat die sneller gaan stijgen dan die voor de Franse gemeenschap, dat we dus zeggen dat 
we dit erbij nemen ter compensatie van een akkoord over meer bevoegdheden, over meer fiscale autonomie, 
dat we meer zelf kunnen beslissen over onze belastingen en dergelijke. Dat zou wel eens het grote politieke 
compromis kunnen worden. Misschien, want zo worden de dingen natuurlijk niet altijd benaderd.  
 
En wat is uw persoonlijke mening? 
 
Ik denk dat het in die richting moet gaan. Ik vind dat we er maar zoveel mogelijk op moeten zetten om het gros 
wat met sociale uitkeringen te maken heeft bij ons federaal te houden, weliswaar en hoewel ik dit nog niet 
altijd gemakkelijk te realiseren zie met meer verantwoordelijkheid voor de regio’s. Werkloosheidsuitkeringen 
zijn nu bijvoorbeeld een federaal systeem en laat ons dat maar federaal houden. Maar als natuurlijk een 
regionale overheid een laks beleid voert ten aanzien van de arbeidsmarkt en eigenlijk niets doet om mensen 
te activeren en dat soort dingen dan moeten ze daar budgettair wel een stukje de gevolgen voor dragen. Als 
ze het tegenovergestelde doen, als ze een zeer actief beleid voeren, dan moeten ze daar ook enige voordeel 
bij kunnen hebben. Hetzelfde voor gezondheidszorg. Hier moet de basis ook federaal blijven, maar er moet 
met systemen gewerkt worden. Hier zijn toch al wel een aantal mensen die daar over nagedacht hebben, in 
Antwerpen bijvoorbeeld Bea Cantillon, in Leuven Erik Schokkaert. Hoewel ik daar soms wel wat vragen heb 
over de praktische haalbaarheid, maar die zeggen dat je de problemen federaal kan houden maar met het 
uitwerken van verantwoordelijkheidsmechanismen naar de regio’s. Als een regio een actief, preventief 
gezondheidsbeleid voert, die positieve gevolgen hebben voor de gezondheid, die de gezondheidskosten 
drukken, daar moeten ze ook de voordelen van ondervinden in hun financiële middelen. En mijn persoonlijke 
houding, de houding van de SERV is verdeeld, is dat men het zoveel mogelijk moet behouden en voor de 
zaak leefbaar te houden moeten er voor een stuk een deel van die lasten die met vergrijzing samenhangen 
toch overgenomen worden. Zoals dus de pensioenlasten van ambtenaren en onderwijzend personeel, 
eventueel in een overgangsperiode, zonder dat de federale overheid dat volledig compenseert want dan lost 
het natuurlijk ook niets op. Het grote vraagstuk is dat Vlaanderen dit wel zou kunnen doen maar ook niet in 
één, twee, drie want de Vlaamse begroting zou ook wel eens tilt kunnen slaan als dat pakket, want we 
spreken toch wel over een 2.6 miljard voor de pensioenlasten voor de ambtenaren en het onderwijzend 
personeel op dit ogenblik dat er zo ineens maar zou bijkomen. Dat is dus niet zo min. Men zou daar 
begrotingstrajecten voor kunnen uittekenen om dat wat op te vangen, opdat het haalbaar zou zijn. Bij de 
Franstaligen ligt dat uitgesproken veel moeilijker. Het grote probleem is dat men daar een compromis moet 
vinden. Een mogelijke compromis zou zijn dat het bij de Franstaligen in elk geval minder snel zou toenemen, 
dat bij ons de groei groter zou zijn dan bij hen. Het is altijd interessanter uitgaven over te nemen die niet meer 
zo snel groeien. Dus dat zou voor een stukje hun probleem kunnen oplossen. Maar dat zal niet voldoende 
zijn.  
 
Wij zijn Erik Schokkaert ook al gaan interviewen en zijn stelling was dat de vergrijzing eigenlijk niet 
zorgde voor de grote kostenstijging binnen de gezondheidszorg, maar de technologische 
vooruitgang. 
 
Het is de keuze voor het niveau van gezondheidszorg. En de druk die er ook is vanuit de aanbieders. Hier zijn 
twee aspecten. Ten eerste zou die druk wel eens serieus kunnen worden.  
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Aanbieders? 
 
De vergrijzing is wat getemperd met de jongste bevolkingsprognoses, maar wat niet getemperd is dat is de 
scherpte van de vergrijzing, met andere woorden het pakket 80-plussers, de heel oude bevolking. En het zijn 
precies deze die natuurlijk ook een grote druk leggen op de gezondheidszorg. En als dat  nog aanscherpt krijg 
je daar een grote vraag naar zorg. En dat is een vraag naar zorg die moet ingevuld worden met mensen die 
daar in werken en de arbeidsintensiteit in die sector is sowieso groter dan in andere sectoren. Dus je krijgt 
daar een grote druk op de arbeidsmarkt voor die sectoren en dat zal aanleiding geven tot stijgende looneisen 
en lonen die in die sector betaald zullen moeten worden. Hoe groter de vraag, dan krijg je een grotere druk. 
Plus dan nog eens de druk, en dat is waar Erik Schokkaert ook altijd naar verwijst, we willen ook altijd maar 
betere gezondheidszorg. En de technologie wordt daar bij wijze van spreken altijd maar uitgeput om nog maar 
een stap verder te gaan. En dat is ook een belangrijk element in het nadenken over hoe wij die stijgende 
lasten over generaties verdelen. Dan zeker ook naar het budgettaire luik toe, de filosofie die we nu hanteren is 
dat we er voor moeten zorgen dat in die uitgaven die de overheid zal moeten doen ook op lange termijn 
rekening te houden, met daarin die stijgende vergrijzingskosten. Die worden gedragen door de actieve 
bevolking, en in 2020, 2025, 2030 mag die niet een veel grotere bijdrage daarin moeten betalen dan de 
actieve bevolking op dit ogenblik. We proberen daar dus voor de generaties een min of meer gelijke 
inspanning voor te vragen. En omdat te realiseren moet de huidige generatie bereid zijn om aan 
voorfinanciering te doen. En moet ze nu een deel van haar belastingen die ze betaald in plaats van ze om te 
zetten in uitgaven die nu interessant zijn omzetten in uitgaven die dienen voor reserves. Om later te betalen. 
En als we dat gedaan hebben gaan we op een bepaald moment komen dat die reserves kunnen gebruikt 
worden en krijg je zo min of meer een curve waarbij er dus de inspanningen die gevraagd worden in termen 
van een deel van uw inkomen afstaan voor belastingen van de actieve bevolking van nu en later dat die kloof 
niet te groot wordt. Die inspanning zal wel een klein beetje toenemen, maar het mag niet te groot worden. Eén 
grote uitzondering zou wel eens de gezondheidszorg kunnen zijn. Want daar zit je met een deel van stijging 
van uitgaven voor de gezondheidszorg, dat gaan eigenlijk keuzes zijn van degene die er op dat ogenblik 
eigenlijk ook van profiteren. In de mate dat die stijging van de gezondheidskosten niet te maken heeft met de 
vergrijzing maar wel met keuzes die gemaakt worden op dat ogenblik voor het niveau en de kwaliteit van de 
gezondheidszorg. En daar is het zo een beetje de filosofie van daar moeten wij toch niet voor betalen als ze 
binnen twintig jaar nog altijd zeer expansieve keuzes willen maken. En vandaar heel de discussie van hoe we 
dat begrotingspad gaan uittekenen, dat is dat er op dat ogenblik ook nog altijd een last gelegd wordt op de 
generaties van dan en dat zijn uiteindelijk de jonge mensen van nu, omdat zij uiteindelijk dan beslissen wat 
het niveau van de gezondheidszorg moet zijn.  
 
Maar is die idee niet discriminerend naar mensen die bijvoorbeeld kanker hebben en niet liever willen 
dan dat de technologische vooruitgang nog verder gaat en dat er iets gevonden wordt? En hetzelfde 
voor mensen die bijvoorbeeld geen kinderen kunnen krijgen? Want een eigen keuze… 
 
Keuze is hier een zeer dubbelzinnig iets in. Want we kiezen hier nooit expliciet voor. Moesten dat soort 
keuzes voorgelegd worden aan mensen dan zouden ze wel eens schrikken wat de consequenties van een 
aantal dingen zijn. Het kan nooit genoeg zijn om het probleem van kanker op te lossen, het kan nooit genoeg 
zijn van mensen het geluk te bezorgen om kinderen te hebben, en zo kan je nog een hele reeks dingen naar 
voor schuiven. Maar hoe zet je dat nu om in budgettaire keuzes? Dan wordt dat verhaal al veel moeilijker, 
denk ik. Ik heb hier niet meteen een oplossing voor.  
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Het is een moeilijk dilemma om te kiezen tussen toenemende technologische vooruitgang en rekening 
houden met budgettaire argumenten.  
 
En we zullen de kostenstijging die er in de gezondheidszorg ook zit, als wij nog willen dat mensen 
verpleegster en verpleger worden en in die toch niet aantrekkelijke uurregelingen moeten werken, en als we 
dat nog veel meer willen omdat we nog met meer zullen zijn die daar beroep op willen doen, dan moeten die 
goed betaald worden. We mogen daar niet te krenterig op zijn. Tot op het moment dat de rekening ook 
eventueel gemaakt wordt. En dit is toch één van de discussies die Erik Schokkaert al enkele keren heeft 
aangekondigd. Hij verzet zich nogal tegen heel het debat over de transfers in de gezondheidszorg naar 
Wallonië, een veel duurdere gezondheidszorg enzo, daarvan zegt hij dat dit niet het probleem is. Het 
probleem als we het hebben over gezondheidszorg is welke kwaliteit willen we van gezondheidszorg, hoe 
willen we ervoor zorgen dat die gezondheidszorg de meest elementaire behoeften vervuld en dat er geen 
mensen uit de boot vallen. Dat soort vraagstukken zijn de echte vraagstukken. En niet het vraagstuk of we 
niet teveel betalen voor de zieken in Wallonië, en dat soort dingen. En het andere punt is wat de 
kostendrijvende kracht is in de gezondheidszorg. Dat is minder de vergrijzing dan andere elementen, dat is 
heel essentieel.  
 
U zei daarjuist ook dat bij het laten dalen van de uitgaven met 12 miljard dat nu de gezondheidszorg 
nu eigenlijk teveel krijgt. 
 
Een politiek akkoord dat op dit ogenblik nog altijd bestaat is dat de uitgaven voor de gezondheidszorg kunnen 
stijgen met 4.5%. Wat stellen we de afgelopen jaren vast? De gezondheidszorg haalt dit cijfer niet. Maar toch 
krijgt de gezondheidszorg dat pakket. Ze kunnen dat nu reserveren. Maar dat staat nu onder druk. Daar zal 
een grote politieke discussie over zijn, want binnen de PS in Wallonië is dit al altijd het strijdpunt geweest. 
Maar ik denk dat dit één van de zaken is die onder druk zullen komen te staan. En dat we daar ook wel ruimte 
zullen proberen te vinden om die inspanning toch te realiseren. Temeer omdat men toch ook echt niet veel 
ruimte heeft op het vlak van uitkeringen zelf. Omdat we al met zo een laag niveau aan uitkeringen zitten. Daar 
zijn ook al een aantal studies rond gedaan waaruit dan blijkt dat dit laag niveau tot het gevolg heeft dat meer 
en meer gepensioneerden in een situatie van armoede terecht komen.  
 
Denkt u dan dat het een goed idee zou zijn om met die reserves die ze nu kunnen aanleggen in de 
gezondheidszorg een reservefonds op te bouwen voor de generaties van later? 
 
Je kan natuurlijk ook zeggen dat die reserves nu kunnen gebruikt worden voor andere takken van de sociale 
zekerheid. Moet dit dan uitsluitend binnen de gezondheidszorg?  
 
Hebt u het dan over takken die nu beter gefinancierd zouden worden of ook naar later toe? 
 
Nu en later. 
 
Denkt u dat de gezondheidszorg de grootste uitdaging vormt binnen de samenleving? 
 
Ik denk wel dat de gezondheidszorg de grote uitdaging wordt.  
 
En waarom denkt u dit juist? 
 
Ja, waarom? Waarschijnlijk omdat ik er ook meer en meer beroep op zal moeten doen, rekening houdend met 
mijn leeftijd (lacht). … Ik heb daar eigenlijk niet meteen rationele argumenten voor. … 
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En irrationele? 
 
… 
 
Net omdat die keuze moet gemaakt worden tussen budgettair en vooruitgang? 
 
… Ik kan er niet zo één, twee, drie rationele argumenten voor naar voren schuiven.  
 
U zei ook dat wij lage pensioenen hebben en dat er meer en meer gepensioneerden in de armoede 
terechtkomen.  
 
Hier zijn al een aantal onderzoeken rond gedaan, door onder andere Cantillon. Hoe dit komt? Ten eerste zijn 
er verschillende pensioenen. De ambtenarenpensioenen zijn wat dat betreft duidelijk veel beter. Maar de 
pensioenen in de private sector zijn wat minder. Het probleem stelt zich vooral bij de oudere 
gepensioneerden. Die hebben nu een pensioen op basis van loonontwikkeling van vroeger. En het zijn ook de 
verschillend mechanismen die gebruikt zijn tot nu toe om die pensioenbedragen te bepalen die daar voor een 
stuk een belangrijke rol in spelen. Het achterblijven van welvaartvastheid die ondertussen al wat opgelost is 
omdat men het wat heeft aangepakt met het generatiepact. Maar dit is niet voldoende. Het heeft zeker ook te 
maken met het feit dat een aantal categorieën van lage gepensioneerden precies de mensen zijn die buiten 
de andere pijlers van de pensioenvoorziening vallen. Die kunnen dus alleen op de wettelijke voorziening van 
de pensioenen terugvallen en niet het voordeel hebben om ook te kunnen terugvallen op de pijler van de 
collectieve pensioenverzekeringen en uiteraard ook niet op de pijler van de individuele pensioenverzekeringen 
die ze kunnen opbouwen.  
 
Er wordt ook gezegd dat we inderdaad lage pensioenen hebben maar dat wel veel oude mensen een 
groot vermogen hebben zoals een eigen huis, eigendom,… Compenseert dit dan niet? 
 
Dit compenseert zeker. Het eigendomsniveau bij ons ligt hoog. Men zegt soms wel eens dat het beste 
pensioen mensen kunnen hebben een eigen woning is. Dus dat is zeker het geval. Maar tegelijkertijd, en dan 
zitten we in heel de intergenerationele discussie, maken we meer en meer mee dat het lang duurt voor die 
eigendom en voor dat vermogen dat opgebouwd is, en dat nu natuurlijk voor een aantal mensen wel wat in 
het gedrang is gekomen misschien, overgaat naar de volgende generatie. Ik denk dat dit één van de 
knelpunten en discussies vormen tussen jongere generaties en oudere generaties. De jongere generaties 
zullen later geconfronteerd worden met zorg voor hun ouders. Vroeger werd men daar veel sneller mee 
geconfronteerd. Nu gaan we meer en meer naar een situatie dat mensen geconfronteerd worden met de zorg 
voor hun ouders als ze zelf al 55 of 60 zijn. Op zich is dit een voordeel, denk ik. Ze kunnen dus langer 
genieten van ouders die nog redelijk gezond en fit en zelfstandig zijn. Maar aan de andere kant moeten ze 
ook veel langer wachten op de overdracht van het vermogen die de mensen hebben opgebouwd en dat 
vermogen wordt ook meer uitgeput door de oudere generatie. En dat is zeker het geval bij 
bevolkingscategorieën die wel wat vermogen hebben opgebouwd, maar dat het geen vermogen is om ik weet 
niet wat allemaal mee te gaan doen. Mensen beschikken over hun eigen woning, dit is een interessante appel 
voor de dorst om hun oude dag te kunnen betalen, maar er schiet dan ook niets meer over. Terwijl dat er bij 
de uitgesproken meer vermogende bevolkingscategorieën nog heel wat meer ruimte is. De wijze waarop de 
successieplanning geregeld wordt heeft ook belang. Vlaanderen was bijvoorbeeld de eerste om de 
schenkingsrechten fors naar beneden te halen, er zijn al analyses over gedaan wie er nu gebruik van heeft 
gemaakt, en dit blijken duidelijk de hoogvermogenden te zijn. En het is een instrument dat gebruik wordt om 
die overdracht van vermogens sneller naar de volgende generatie te doen. Dat men dus veel sneller hun 
vermogen overdraagt aan zijn kinderen, maar uiteindelijk is het voorbestemd en kan er gebruik van worden 
gemaakt door de uitgesproken vermogende mensen. Want die beschikken over dergelijk vermogen dat als ze 
iets weggeven ze zich nog niet uitkleden voor het slapengaan zoals men zegt. In die zin groeit er daar 
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misschien opnieuw een nieuwe tegenstelling. Jongere generaties moeten langer wachten om te kunnen 
beschikken over dat vermogen, en een vermogen dat dan ook al meer uitgeput is, maar dat is minder het 
geval bij de uitgesproken hoogvermogende categorie.  
 
Schenkingsrechten, wat betekent dit juist? 
 
Men had tot nu toe, tot voor 2004, als mensen bijvoorbeeld voor hun kinderen of neven en nichten of weet ik 
veel wie, een schenking deden zaten daar zeer hoge belastingen op. Progressieve belastingen, op de eerste 
schijf zoveel en dan zoveel enzovoort. Dat liep geweldig op. Dus daar werd niet zoveel gebruik van gemaakt. 
In Vlaanderen en de andere regio’s zijn gevolgd heeft men gezegd dat als het over roerend goed gaat, niet 
over onroerend goed, wordt er een schenkingsrecht ingevoerd van 3% voor de rechte lijn, dus naar kinderen 
en 7% naar anderen. En dat heeft een bom veroorzaakt in de schenkingsacten die officieel gebeuren, want er 
gebeuren natuurlijk ook wel veel schenkingen die niet aangegeven werden. Wat dus mag. Maar er zijn dus 
veel meer officiële schenkingen gebeurd. Om een idee te geven Vlaanderen had per jaar vroeger van de 
schenkingsrechten, dus de belastingen die betaald werden op zo een schenkingen, 40 miljoen en nu hebben 
ze 240 miljoen per jaar, zelfs tot 250 miljoen. Wat er ook een beetje mee samengehangen heeft, in 2004 en 
2005 is er die fiscale amnestie geweest. Er is toen ook veel zwart geld, of geld waar niet genoeg belastingen 
op betaald is binnengekomen. En men heeft analyses gedaan van wie er nu gebruik van gemaakt heeft en in 
welk kader. En alles wijst er op dat zowel langs de zijde van de schenkers als die van de ontvangers dat die 
zich situeren in de hogere inkomenscategorieën, zeker als het over substantiële bedragen gaat. En dat het 
dus duidelijk past in een successieplanning, en de banken spelen hier ook geweldig op in. Het is beter om op 
tijd te schenken dan dat het later in een erfenis zit. Want dan moet er veel meer op betaald worden.  
 
Bent u voorstander van een generatiesprong in de erfenis? 
 
Voorstander… Je kan dit natuurlijk niet opleggen. Er zouden dan wettelijke regels voor gemaakt moeten 
worden om dat mogelijk te maken. Ik denk dat we die mogelijkheden misschien wel moeten voorzien. Ik ben 
wel voorstander dat er wat afwijkingen op het normale zitten. Met schenkingen kan men wel meer, maar ik 
ken het nu ook allemaal niet zo in detail. Maar niet via erfenisrechten.  
 
Je mag schenken aan eender wie. 
 
Er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden dat men zijn kinderen niet bloot zet bij manier van spreken. Maar 
men heeft daar in ieder geval veel meer mogelijkheden. Bij erfenissen is dit niet het geval. Daar liggen de 
dingen veel duidelijker vast. Maar ik heb er eigenlijk nog niet meteen zo over nagedacht. Maar het lijkt me 
geen onverstandige keuze dat men daar mogelijkheden creëert om daar van af te wijken. Om dergelijke 
sprong te kunnen maken. 
 
In vergelijking met andere landen, denkt u dan dat ouderen hier minder welvarend zijn? 
 
Recent zijn hier een aantal vergelijkende analyses over gemaakt die precies een beetje die tegenstelling 
aangaven. We hebben armtierige pensioenen, maar we staan er goed voor. Maar hier spelen wat 
gemiddelden als men dat soort vergelijkingen maakt. En we zitten inderdaad met een oudere generatie die 
heel vermogend is en die er warmpjes inzit, ondanks die kleine pensioenen in vergelijking met andere landen. 
Maar dit moet ons er voor hoeden om te zeggen dat we er zo gemiddeld veel beter voor staan dan anderen. 
Als je dit begint uit te splitsen en als je de armere gepensioneerden bij ons vergelijkt met de armere 
gepensioneerden in andere landen staan de armere gepensioneerden er bij ons misschien slechter voor. 
Maar ik heb er niet meteen cijfers over. 
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Helemaal in het begin zei u dat er maatregelen moeten genomen worden zodat de kosten van de 
vergrijzing niet allemaal op de jongere generatie of de aankomende generatie terecht zal komen maar 
dat het meer verdeeld moet worden. Dus dat de 55-plussers bijvoorbeeld langer zullen moeten werken 
om de kosten mee op te vangen. Welke maatregelen ziet u hier om dit te kunnen bewerkstelligen? 
 
Ik bekijk dit nogal sterk vanuit mijn invalshoek, de budgettaire invalshoek. Hoe moeilijk het ook is moeten wij 
op middellange termijn een redelijk niveau aan budgettaire reserves opbouwen om die toekomstige stijging 
van de vergrijzingskosten op te vangen en dit te kunnen opvangen zonder dat we terecht komen in een 
schuldexplosie, dat onze openbare financiën weer compleet de mist in gaan en zonder dat we dan teveel 
extra lasten opleggen aan de generatie van de actieve bevolking die er op dat ogenblik is. Ik zeg maar iets 
maar dat we bijvoorbeeld in 2020 in staat zijn om een deel van onze vergrijzingskosten te financieren met 
hetgeen we opzij gezet hebben, dat we dit ervoor kunnen gebruiken. Als we niet teveel schuld hebben 
opgebouwd moeten we minder interestlasten betalen. Dat dient daar ook voor. Maar dat we dus door de 
inspanningen die we op middellange termijn doen budgettair dat we daar toch een reserve voor opbouwen. En 
dat we dan niet verplicht zijn om ofwel de belastingen te verhogen en de bijdragen serieus te verhogen of 
ofwel tegen de mensen die dan aan het werk zijn en die dan belastingen en bijdragen betalen zeggen dat een 
deel van die belastingen en bijdragen dat het niet voor hen is .  
 
Maar vraagt u dan niet aan de actieve werkende bevolking van nu dat ze en nu moeten betalen voor de 
vergrijzing en nog eens voor de toekomstige generaties? Wordt er dan geen grote solidariteit 
gevraagd? 
 
Ze betalen ook voor zichzelf natuurlijk. Ik ben nu aan het werk en het zal niet lang meer duren voor ik op 
pensioen ben en bij wijze van spreken als ik een jaar langer werk heb ik ook gedurende dat jaar bijdragen 
betaald die voor een stuk ook kunnen gebruikt worden om mijn pensioen te betalen. Dus in die zin is het niet 
onbelangrijk dat deze generatie ook al een stukje langer werkt, dus de categorie van de 55-plussers, omdat 
wij het dan ook iets gemakkelijker maken om op korte termijn die budgettaire doelstellingen te halen. Het is 
dubbel. Aan de ene kant zorgen we dat iets minder lang, het gaat dan dikwijls over een paar jaar, zullen 
moeten beroep doen op die pensioenen. En aan de andere kant hebben we ook een bijdrage geleverd aan 
het financieren op dit ogenblik van de pensioenen. En zo creëren we iets meer ruimte. En het is een politieke 
discussie maar ook een beetje mijn persoonlijke mening maar als ik mijn generatie bekijk, die dus op de 
arbeidsmarkt gekomen is begin van de jaren ’70, wij hebben dan een heel serieuze economische crisis 
meegemaakt, en onze samenleving heeft op dat ogenblik niet de politieke moed gehad om de verarming die 
ons toen werd opgelegd door het buitenland, de stijgende petroleumprijzen en dergelijke, om die verarming 
voor een stuk zelf te dragen. Wij hebben die doorgeschoven naar de volgende generatie. Door de 
schuldenlast onder andere. En we hebben op dat ogenblik ook massaal mensen tewerkgesteld in de 
openbare sector. Dat was goed om de werkgelegenheid te ondersteunen, maar het zijn ook allemaal mensen 
die nu ook pensioengerechtigd zijn. We hebben dus inderdaad de schuld serieus laten toenemen, en iedereen 
kan natuurlijk zeggen dat ze daar niet persoonlijk voor gekozen heeft maar onze generatie heeft het toch maar 
gedaan. Ik wil niet zeggen dat we er nog niets voor gedaan hebben, want in de jaren ’90 hebben we ook wel 
wat serieuze inspanningen moeten doen. Er is het serieuze globaal plan geweest dat ons moest  
voorbereiden op de euro. En dat heeft ook serieuze besparingen en beperkingen opgelegd. Er zijn 
indexsprongen en dat soort dingen meer geweest. Maar toch blijk ik er bij dat mijn generatie, de generatie die 
toen op die arbeidsmarkt gekomen is en die er nu al wat uitgestapt is of begint uit te stappen, dat die de lasten 
niet allemaal mag leggen op de generatie die na ons komt.  
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Denkt u dat deze visie leeft bij een groot deel van uw generatie? 
 
Ik vrees van niet. In mijn vriendenkring en familie, en die zijn allemaal van mijn generatie of iets ouder, dan zie 
ik dat men dit oplost op individuele basis. Ik stel vast dat veel van mijn familieleden en vrienden heel wat 
inspanningen nemen voor het bijspringen van de kinderen om bijvoorbeeld een eigendom te verwerven. In die 
zin behoren we ook wel tot de middenklasse die dat ook wel wat kan. Als je dan zegt dat wij als generatie 
bereid moeten zijn om toch ook wel wat inspanningen te doen voor die globale pot en voor die globale 
gemeenschap dan zeggen er veel dat ze al lang genoeg gewerkt hebben en al lang genoeg hun best hebben 
gedaan en degene die na ons komen moeten het maar oplossen. Het is nu aan hun. Die gedacht leeft dus 
wel. Maar langs de andere kant, in het individuele gedrag ten aanzien van kinderen en familie, worden er wel 
inspanningen gedaan om bij te springen voor de jongere generatie. Dat is dus wat dubbel. Maar het wordt dan 
wel opgelost in bevolkingssegmenten die daar een oplossing voor kunnen geven, die over de mogelijkheden 
beschikken om dat te doen. Dus ik stel vast in mijn generatie dat er dus toch redelijk wat gebeurt om al die 
herverdeling te doen naar de jongere generatie. Maar men vertaalt dit niet zo gemakkelijk naar ook een 
bijdrage te doen in een ruimer geheel. Zo meer de koude solidariteit. De warme solidariteit is meer in de 
intieme kring en de koude solidariteit dat is heel het gemeenschappelijk systeem. Dus in die zin ben ik er wel 
wat pessimistisch over gestemd. Je ziet ook hoe moeilijk het loopt met mensen wat langer aan het werk 
houden. Ik ervaar dat nu zelf ook. Ik ben al over de leeftijd dat ik al op pensioen had kunnen gaan en ik krijg 
voortdurend de vraag waarom ik dit nu nog doe. Die druk blijft nog altijd heel groot, die omslag in mentaliteit is 
er in mijn generatie nog niet echt gekomen om wat langer te werken. En als men nog een stapje verder zou 
gaan en nog wat meer bijdragen zou vragen via die hogere pensioenen en dat soort dingen meer, stel dat 
men een discussie begint te voeren over de ambtenarenpensioenen, dit zal bijzonder moeilijk worden.  
 
Hoe ziet u jongeren in heel dit verhaal? Want uiteindelijk zal de jonge generatie ook wel wat 
verantwoordelijkheden moeten dragen en toch wel wat kosten op zich moeten nemen. Hoe denkt u dat 
zij daar tegenover staan? 
 
Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, waarvan de oudste toch ook al 35 is, dan heb ik de indruk dat ze er nog al 
gerust in zijn. Ik denk dat dit ook wel zal verschillen naargelang de situatie waaruit ze komen. Ik heb kinderen 
die in verschillende sectoren werken, ook in het onderwijs. En dan wordt er soms wel gesproken over het feit 
dat vroeger collega’s konden genieten van het vervroegd op pensioen gaan en dat dit er voor hen niet meer 
zal inzitten. Ze hebben zich hier voor een stuk al bij neergelegd. Maar de zorg om al aan pensioensparen te 
doen, af en toe vragen we of ze daar eens niet over zouden nadenken en dan ervaar ik toch dat dit nog niet 
zo heel sterk leeft bij hen. Maar dat kan een beetje particulier zijn, dat weet ik niet.  
 
Anderen hebben wel al gezegd dat ouderen best wel bereid zijn om hun steentje bij te dragen en willen 
wel hun verantwoordelijkheid opnemen en zeker  niet vanaf hun 55 langs de kant gaan staan en willen 
ook nog later hun leven zinvol invullen. Denkt u dat dit ook meer en meer zal beginnen leven, want de 
babyboomgeneratie is toch wel een heel mondige generatie? 
 
Dat geloof ik wel en ook in de praktijk stel ik dat zo vast. Er zijn heel wat mensen die nog werken, maar dan 
niet in de zin van betaald werken. Die dus heel wat taken opnemen in diverse organisaties. En dan meer in de 
familiale sfeer al de inspanningen die mensen van mijn generaties doen voor hun kinderen door op hun 
kleinkinderen te passen en dat soort dingen meer. Dat is heel substantieel, maar dat zit dan weer meer in die 
directe persoonlijke relatie. Ik geloof het dus wel, maar je moet het ook niet overdrijven. Je krijgt ook heel wat 
signalen van mensen die de leeftijd van boven de 55 jaar vooral op vatten als, natuurlijk is de wijze waarop 
men erover spreekt niet altijd de wijze waarop men het in de praktijk zelf toepast, de leeftijd waarop alles open 
komt, nu gaan we veel reizen en ze moeten ons niet teveel meer lastig vallen en zulke dingen. In die zin is het 
een beetje dubbelzinnig.  
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In die zin worden ouderen ook heel sterk als een nieuwe consumentengroep beschouwd. Merkt u daar 
iets van? 
 
Er wordt duidelijk meer en meer op ingespeeld. De wijze waarop je als 55-plusser benaderd wordt en welke 
heilzame dingen je allemaal op de markt kan krijgen en de ouderen zijn kapitaalkrachtig en kunnen veel. En 
hebben inderdaad ook meer en meer interesses die zeer ruim liggen en die ook op een cultureel interessant 
niveau liggen. Om het een beetje pejoratief uit te drukken zal onze generatie niet meer zoveel bingo gaan 
spelen in tegenstelling met de degene die een jaar of vijftien geleden zo oud waren als wij nu. En dat zou 
maatschappelijk wel eens een belangrijke druk kunnen hebben, namelijk dat wij leven in een samenleving 
waarvan ik soms denk dat de consument belangrijker geworden is dan de burger. Als burger vinden wij dat 
bijvoorbeeld zondagwerk dat dit niet leuk is voor de mensen en dat we daar eigenlijk tegen zijn, maar als 
consument zijn we altijd content als we op zondag naar een winkel kunnen gaan. En die toenemende druk 
van consumenten gaat zich ook vertalen in keuzes die maatschappelijk gemaakt worden en dat die groep van 
mondige, goed in de middelen zittende oudere generatie dat die daar wel eens een zware druk op zou kunnen 
uitoefenen. Hoewel zich dit ook wel kan vertalen op een ander niveau zoals in termen van politieke keuzes die 
gemaakt worden. Ik vind dat hier het beeld heel verscheiden is. Aan de ene kant als je kijkt naar hoe de media 
alles benadert staat toch alles in het teken van jonge mensen. Ook in de politiek, het verjongen van het 
politiek personeel gebeurt met een snelheid waar ik soms toch wel wat vragen bij stel. En aan de andere kant 
als er op een bepaald moment politieke keuzes gemaakt zullen moeten worden zal die oudere generatie in 
stemmenaantal wel wat belangrijker worden. Maar participeert eigenlijk niet meer zoveel in het politieke 
gebeuren. Integendeel, iemand die 60 jaar is en in de politiek nog een beetje carrière wil maken, dan zeggen 
ze wat komt die hier doen. Het moeten allemaal mensen van rond de 30 zijn die het gaan waar maken. Dat is 
wel wat een tegenstelling.  
 
En denkt u dat dit een gevolg zal hebben op de positie van jongeren?  
 
Ik weet het niet. Ik durf hier niet veel over te zeggen hoe heel dat sociologisch en maatschappelijk gebeuren 
zal spelen. Ik geloof wel dat de positie van mensen op actieve leeftijd en dat zijn de jongeren van nu die 
binnen een aantal jaren op die actieve leeftijd komen dat die binnen een jaar of 20 toch wel sterker zullen 
staan omdat zij dan toch wel de macht van het leveren van de bijdragen in handen zullen hebben. En dat zij 
op een arbeidsmarkt zullen functioneren die veel krapper geworden is, waar dus veel hogere eisen gesteld 
kunnen worden, en waar de samenleving toch wel bereid zal moeten zijn om hiervoor te betalen. En dan zal 
die gepensioneerde consumentengroep ook  bereid moeten zijn om hiervoor te betalen. Dat zal zich in de 
zorg afspelen, maar het speelt misschien ook wel in de dienstverlenende commerciële sector. Als wij dan op 
alle mogelijke momenten willen consumeren en gaan shoppen dan moeten we ook bereid zijn om daarvoor te  
betalen naar een groep van mensen die op een veel krappere arbeidsmarkt functioneren.  
 
Als u naar het globale plaatje kijkt van vergrijzing ziet u dan eerder de negatieve kanten van de 
vergrijzing, of ziet u ook positieve aspecten? 
 
Er zijn zeker wat positieve dingen aan verbonden. Maar ik vraag me soms af, hoewel je dit wel moet 
relativeren als je de cijfers en de statistieken bekijkt, dat de idee van een ouder wordende bevolking worden 
met een groot gewicht van die heel oude mensen, dan vraag ik me soms af wat dit betekent voor de 
vernieuwingskracht van zo een samenleving, voor innovatie en dat soort dingen. Maar misschien moet je dit 
ook niet zo overdrijven. Door het feit dat ik professioneel nog al sterk op dat budgettaire en op kosten 
gefixeerd ben weegt dat voor mij wel wat zwaarder door. En bekijk je eerder de bedreigingen die er zijn aan 
die demografische ontwikkelingen dan de opportuniteiten en de kansen die er in zitten. Maar persoonlijk denk 
ik dat we dat verhaal van die vergrijzing is niet in termen van doemscenario’s moeten brengen, we moeten 
daar een beetje mee opletten. Professioneel ben je daar wel wat op gefocust en zit je voortdurend met pas op 
en we moeten dit en dat. Maar maatschappelijk is dit denk ik een verkeerd beeld. Ik denk dat er evengoed 
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potentialiteit in zit. Voor een stuk hoop ik zelf ook dat een generatie van 65-plussers op een andere en 
positievere en aantrekkelijkere manier aansluiting vindt bij een generatie van 20-jarigen bijvoorbeeld. Dat daar 
meer mogelijkheden in zitten dan dat 20 tot 25 jaar geleden het geval was.  
 
Denkt u dat er nu meer ontmoeting is tussen jongeren en ouderen tegenover vroeger? 
 
Als ik het heel persoonlijk bekijk, in een aantal dingen waar ik kom en in een aantal middens waar ik aanwezig 
ben, dan is het toch wel een oudere bedoening. Ik ben nog kerkelijk. En overal waar ik kom ben ik de oudste, 
behalve in de kerk. Maar in een aantal middens en evenementen wordt het toch erg eenzijdig. Maar als ik 
naar een aantal culturele activiteiten ga, mijn vrouw en ik gaan bijvoorbeeld al vele jaren naar OdeGand, en 
dan zie ik altijd en dat is iets wat me aantrekkelijk stemt een echte mengeling van leeftijden. Dus bij een aantal 
evenementen is dit vrij normaal en evident dat je daar zo een mengeling krijgt van leeftijden. Dat is dan weer 
een positieve kant van het verhaal. Onze generatie komt ook veel meer uit een verzuild organisatiegebeuren. 
Ik sta er nog met één voet in en met de andere buiten. En het is zeker in die wat meer verzuilde organisaties 
en het traditionele verenigingsleven dat het een verouderde bedoening is. Ik ben ook actief in een vereniging 
rond maatschappelijke vernieuwing, die we opgestart zijn eind van de jaren ’60. Dat is dus al bijzonder lang 
geleden en we bestaan nog altijd. We zijn nog altijd wat actief. Maar aansluiting met jongeren mensen is totaal 
mislukt. Ik ben daar ook één van de jongere leden in die club. En dat zijn dingen die me niet zo hoopvol 
stemmen. Maar het traditionele verenigingsleven verdwijnt.  
 
Jullie hadden die aansluiting met jongeren wel graag gehad? 
 
Ja, maar hier moeten we wel toegeven dat we die aansluiting met jongeren graag hadden gehad vanuit een 
verkeerde doelstelling, namelijk de zaak in stand houden en voor de opvolging zorgen. En in al de dingen 
ervaar je dat als je spreekt over aansluiting met jongeren en ik heb dit zelf ook al als kritiek naar voren 
geschoven, hoewel ik er zelf ook al tegen gezondigd heb, we denken voortdurend vanuit de opvatting hoe we 
onze zaak levendig kunnen houden. Dat leeft zeker in kerkelijke middens. En dit is een verkeerde doelstelling. 
En je moet niet denken in schuld aan of niet maar mijn generatie heeft daar fouten in gemaakt. Het was 
misschien ook voor een stuk onvermijdelijk. Maar als ik nu spreek over jongere mensen dan denk ik ook aan 
mensen rond de 40, dat waren degene die voor die opvolging moesten zorgen. En we hebben dat altijd veel te 
sterk gezien als het belang van het behouden van wat er is opgebouwd. En niet van hoe werken we 
gemeenschappelijk aan dingen die ons dierbaar zijn, maar in een totaal nieuwe constellatie, in een nieuw 
soort verenigingsleven en die band hebben wij toch niet gelegd.  
 
Wat zouden voor u dan goede intergenerationele projecten zijn die jongeren en ouderen verenigen? 
 
… Ik heb daar niet meteen een antwoord voor. 
 
Nog een laatste vraag: hebt u nog beleidsmaatregelen voor de Vlaamse Overheid die u zou willen 
doen rond vergrijzing en ontgroening en intergenerationele solidariteit? 
 
Wat het budgettaire betreft is onze aanbeveling in elk geval dat de Vlaamse Overheid zich daar op moet 
voorbereiden. Neem dit mee in de prioriteiten die gelegd worden. En maak een mix van aan de ene kant wat 
reserves opbouwen en aan de andere kant maatregelen nemen die toekomstgericht zijn. Rond het 
inhoudelijke beleid durf ik me minder uit te spreken omdat het mijn domein niet is. Er zijn zeker een aantal 
domeinen, zelfs als je u strikt beperkt op het beleid tot de bevoegdheden die de  gemeenschappen en de 
gewesten nu hebben waar men toch heel wat maatregelen zal moeten nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan 
woonbeleid en ruimtelijk beleid, ook op niveau mobiliteit, hier moet men een aantal maatregelen nemen die 
rekening houden met de demografische verschuivingen. Mijn algemene beleidsaanbeveling zou daar zijn dat 
men geen maatregelen neemt waarin men segregatie bevorderd. Dus niet teveel maatregelen nemen speciaal 
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gericht op de oudere bevolking, maar het moeten altijd maatregelen zijn die het samenleven en de 
samenhang tussen de oudere en de jongere generatie bevorderd en dat kan door heel wat initiatieven. En als 
men maatregelen neemt naar de oudere bevolking is dat meestal in de zin van we zullen het voor hen wat 
goedkoper maken, hoewel men daar nu al een beetje van is afgestapt. Het verhaal van het gratis openbaar 
vervoer, iedereen die 65-plus is kan gratis met de tram en de bus rijden,  dat is niet meer terug te schroeven 
want iedereen zou op zijn achterste poten staan moest men dit doen, maar ik vind dat dit niet de  goede 
maatregelen zijn. Voor bepaalde categorieën moet er gezorgd worden dat mobiliteit niet te duur is, maar dit is 
totaal niet relevant en heeft geen zin voor die grote groep van 65-plussers. Men moet andere mogelijkheden 
voorzien die leeftijdsverbonden zijn. Ook als het gaat over mobiliteit, dat is de wijze waarop men zijn 
infrastructuur uitbouwt, en de gemakkelijkheid waarmee iemand op de tram kan stappen en dat soort dingen 
meer zijn belangrijker dan het blijven zoeken in termen van we maken iets gratis en we maken iets goedkoop.  
 
Tot slot nog drie stellingen. Ten eerste ‘Als de technologie nog verder zou toenemen dan zouden de 
mensen liever door een robot  verzorgd worden’. 
 
Nee, ik redeneer vooral vanuit mezelf.  
 
En voor logistieke ondersteuning, zoals het duwen van rolstoelen, het ronddragen van eten? 
 
Ik wil niet zeggen dat technologie geen rol kan spelen, maar ik focus me op het woord verzorgen. Hoe meer 
we over de vruchten van de technologie zullen kunnen beschikken hoe meer wij er zullen naar snakken naar 
menselijke warmte. En we zullen ook bereid moeten zijn om daar het nodige voor te betalen als gemeenschap 
en als individu.  
 
Ten tweede het is de keuze van de jongeren of ze zich inzetten voor de ouderen in de samenleving, en 
ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen die moeten hun plan dan maar trekken. 
 
Nee, ik vind dat jongeren hier ook een plicht hebben. Ze kunnen daar dus niet zomaar zelf in kiezen. Maar 
tezelfdertijd zal onze generatie ervoor moeten zorgen dat de lasten die op hen gelegd worden beheersbaar 
blijven.  
 
Bent u dan voorstander van een zekere sociale verplichting met betrekking tot solidariteit? 
 
Ik ben tegenstander van het afbouwen van ons sociale beschermingssysteem. Wat niet wil zeggen dat men 
niet mag hervormen. Maar afbouwen met het argument van we laten het meer afhangen van de keuzes die 
mensen maken, dat zeker niet. Ik ben wel voor de koude solidariteit. En de organisatie daarvan. En die zin zijn 
het toch wel sociale verplichtingen. Als je inkomen verdient en dat dan een deel van dat inkomen afgedragen 
wordt om die zorg voor de gemeenschap op te nemen.  
 
En uw mening tegenover onderhoudsplicht van jongeren naar hun ouders toe? 
 
Dan wel zodanig geregeld dat het een beheersbaar iets wordt voor de jongere generatie. Recent is er ook wel 
wat discussie over, maar persoonlijk vind ik dat het niet aanvaardbaar is dat de oudere generatie zou leven op 
een manier dat ze alles zouden verdoen en als ze dan 85 jaar geworden zijn dat de kinderen dan maar voor 
hen moeten zorgen.  
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Tot slot, leeftijd is een discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit enzovoort. 
 
Ik zeg ja met een vraagteken. Ik denk het wel. Op de arbeidsmarkt spelen er zeker factoren van discriminatie. 
Aan de andere kant heb ik persoonlijk niet meteen het gevoel dat ik gediscrimineerd wordt omdat ik al wat 
ouder ben.  
Heeft u het dan vooral over ouderen die gediscrimineerd worden? 
Ja, ik kijk vanuit dat perspectief.  
 
En jongeren? 
Dan denk ik van niet. 
 
Algemeen in de samenleving of op de arbeidsmarkt? 
Algemeen niet. 
 
Ok. Bedankt!   
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4.20 Interview prof. sociologie Bea Cantillon 
 
 

 
 
 
Interviews Intergenerationele Solidariteit. 
Prof. sociologie Bea Cantillon – vrijdag 3 april 2009 
 
 
(…) Wat betekenen de begrippen vergrijzing en ontgroening voor u? 
 
Vanuit mijn discipline pensioenen, sociale zekerheid, gezondheidszorg en de zorgafhankelijkheid. En dit 
gekoppeld aan de krimp op de arbeidsmarkt, dus minder jongeren, minder bijdragen die betaald worden in 
principe en meer uitgaven.  
 
En als u kijkt naar de evoluties die de vergrijzing en ontgroening teweeg zullen brengen, bent u dan 
eerder pessimistisch of optimistisch? 
 
Ik denk vooral dat de toekomst onvoorspelbaar is. Dat is trouwens hetgeen we nu aan den lijve ondervinden. 
Al de vooruitberekeningen over de vergrijzing enzovoort die kloppen nu allemaal niet meer omdat men niet 
weet wat er nu verder gaat gebeuren. Met de economische crisis. Dat is een goed voorbeeld dat heeft 
aangetoond dat de toekomst onvoorspelbaar is. Men weet dat dus niet. Dat is al een eerste punt. Ten tweede 
als we kijken naar de geschiedenis van de mensheid heeft men altijd oplossingen gevonden voor problemen 
die zich aandienden, zij het met vallen en opstaan. Zo is onze welvaarstaat ontstaan, onze sociale zekerheid, 
als je kijkt zijn er de voorbije 30 jaar allerlei nieuwe engagementen uitgedacht van kinderopvang, 
loopbaanonderbreking enzovoort. Dus die samenleving, en zeker de rijke samenlevingen, en wij zijn rijk, we 
hebben een buffer, zijn zeer flexibel. Dus als de nood het hoogst is dan bedenkt men oplossingen. 
Bijvoorbeeld de top van de G20 gisteren in Londen, onder druk van de omstandigheden heeft men daar iets 
gedaan wat tot vorig jaar ondenkbaar was. Ik vertrek dus vanuit een positief mensbeeld vanuit de gedachte 
dat de mensheid vooruit gaat. We gaan het dus wel oplossen. Bovendien ook vertrekkende vanuit een zeer 
rijke context. En het vergrijzingsvraagstuk is een verdelingsvraagstuk. Het betekent het verdelen van de 
middelen van de rijkdom en de welvaart die je hebt. En natuurlijk het potentieel om welvaart te creëren. Dus 
die twee dingen, welvaart en de verdeling ervan. Die veroudering gaat ervoor zorgen dat de welvaarstaat er 
helemaal anders zal gaan uitzien dan ze er tot nu toe uit heeft gezien. Men gaat dus bijvoorbeeld langer 
werken. Nu hebben we 30% van de 55-plussers die nog werkt en dat zal in de toekomst niet meer zo zijn. En 
men gaat spaarzaam moeten omgaan met de arbeid. Er gaan veel dingen veranderen, maar ik behoor niet tot 
degene die daar een doemscenario zien aankomen. Ik denk dat er veel grotere problemen in de wereld zijn 
dan dat. Zoals het milieuvraagstuk, dat is een veel grotere kwestie. Of bijvoorbeeld de armoede in de wereld. 
Je moet het in perspectief zien. En onze samenleving is flexibel genoeg om er mee om te gaan en heeft 
veerkracht, ze vertrekt vanuit een stevige bodem.  
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Op welke termijn ziet u die evoluties van de verandering van de welvaartstaat? 
 
Dat zal vrij snel zijn. En dat gaat gebeuren onder druk van de omstandigheden. Dus bijvoorbeeld 30% van de 
55-plussers is niet aan het werken, dat is natuurlijk niet houdbaar dus dat zal veranderen. En dat zal 
veranderen op het ogenblik dat de werkloosheid zodanig laag zal zijn en dat men echt beroep zal moeten 
doen op meer werkenden. En dus stelselmatig zal men die feitelijke pensioenleeftijd verhogen en dan later zal 
die pensioenleeftijd tout cours verhogen en zullen we niet meer op 65 op pensioen gaan maar op 67 of 68. 
Sommige landen hebben dit al beslist en België zal dat beslissen de komende jaren. Nederland heeft dit 
onlangs beslist en andere landen al langer. 
 
Denkt u dat de mensen hier voor open staan? 
 
Op dit ogenblik staan de mensen hier zeker niet voor open. Dat gaat vooral onder druk van de 
omstandigheden gebeuren en de perceptie en de verwachtingen van mensen zijn ingegeven door de 
omstandigheden. En de omstandigheden waren in het verleden zodanig dat we zo rijk geworden zijn dat we 
nu het perspectief hebben om op pensioen te gaan op 55 of op 60 om te kunnen genieten van de oude dag. 
Genieten van de oude dag is het perspectief. En dit is houdbaar geweest tot deze periode. Maar in de 
toekomst zal dat niet meer houdbaar zijn.  
 
Zou u die evoluties eens kunnen schetsen die er gaan komen op korte en lange termijn? 
 
Dus door de veroudering krijg je zeker meer pensioenen, en bovendien hogere pensioenen omdat er een 
grotere instroom komt van ambtenaren. Je hebt een grote groep gehad van ambtenaren in de naoorlogse 
periode en die hebben een beter pensioenstatuut. En die zijn nu ouder, dat is die babyboomgeneratie. Dus de 
vergroting van de uitgaven is een bijkomende factor. Plus de vrouwen. Ook de vrouwen zijn toen massaal 
toegetreden tot de arbeidsmarkt. Dus stijging van de uitgaven voor de pensioenen. Er komt ook een stijging 
van de zorgafhankelijkheid, waar we dan in Vlaanderen de zorgverzekering voor uitgevonden hebben. Dat 
gaat een heel belangrijke kost worden. Door de stijging van de levensverwachting krijg je eigenlijk een 
dubbele veroudering. Binnen de groep ouderen wordt men nog ouder. En vanaf een bepaalde leeftijd zijn 
mensen afhankelijk voor hun dagdagelijks bestaan, nog niet ziekte. En de uitgaven van de gezondheidszorg, 
die stijgen sowieso. Die zijn de laatste jaren zeer sterk aan het stijgen, niet zozeer door de veroudering maar 
vanwege de technologie. Dus drie factoren zullen zich aandienen.  
 
U zegt dat de pensioenen van de ambtenaren ook mee zullen zorgen voor een stijging in de 
pensioenuitgaven. Iemand had het voorstel geopperd om dit niet meer door de federale overheid te 
laten betalen maar meer door te sluiten naar de gemeenschappen en gewesten. Vindt u dit een goede 
maatregel? 
 
Dan voor de pensioenen van de ambtenaren die tewerk gesteld zijn bij de overheden van de 
gemeenschappen en gewesten. Dat is nu natuurlijk een probleem. Al de ambtenaren die voor de Vlaamse 
Gemeenschap werken en die van het onderwijs dat ook een geregulariseerde aangelegenheid is, en je hebt 
een gemeenschap die een onderwijsbeleid voert en dus beslist of het aantal leerkrachten stijgt of daalt 
bijvoorbeeld, maar die pensioenfactuur wordt wel doorgesluisd naar het federale niveau. En daar ligt dus wel 
een probleem en waar men iets zal moeten bedenken. Maar het is natuurlijk geen oplossing voor het 
pensioenprobleem. Het is meer een kwestie van de zaak wat meer ordentelijk te organiseren. Maar dat gaat 
ons pensioenprobleem niet oplossen.  
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Maar als iedereen langer zou blijven werken hebben we eigenlijk helemaal geen pensioenprobleem. 
 
Het gaat over verdelen. Dus wat is het pensioenprobleem? Er zijn niet veel mogelijkheden om dit op te lossen. 
Je kan meer mensen later op pensioen laten gaan. Zo verklein je de groep van gepensioneerden en wordt de 
groep die bijdragen betaald vergroot. Dat is een eerste optie. Dit is niet te ontkomen, dat zal een optie zijn. 
Maar de vraag is of dat voldoende zal zijn. Als dit niet voldoende is, en dat hangt af van wat de toekomst zal 
brengen met de economische groei, en de productiviteit. Als dat niet voldoende is dan gaat men de bijdragen 
voor de jongeren moeten verhogen, en deels de pensioenen moeten verlagen. Het is eigenlijk heel simpel. 
Het klinkt logisch maar het is iets dat bijvoorbeeld een politicus niet hardop kan zeggen of hij wordt buiten 
gedragen. Zeggen dat de mensen langer gaan moeten werken, dat is geen populaire boodschap. Zeggen dat 
de jongeren meer bijdragen moeten betalen, dat is ook niet populair. En zeggen dat de gepensioneerden 
minder gaan krijgen dat is al evenmin populair. En men draait dus rond de pot, zonder de zaken te benoemen 
zoals ze zijn. Maar eigenlijk is het heel simpel.  
 
Mensen staan er niet voor open. Denkt u dat er dan eerder een probleem is met de solidariteit, een 
solidariteitsprobleem eerder dan een pensioenprobleem? 
 
Ik denk niet  dat er een solidariteitsprobleem is. Het is ook hoe de samenleving daar mee omgaat.  
 
Beseffen ze dan niet genoeg wat er moet gebeuren, zijn ze er niet genoeg mee bezig? 
 
Iedereen zit in zijn eigen klein wereldje en iedereen ziet zijn eigen portemonnee. En zien dus het brede plaatje 
niet. En vandaar dat ik ook zeg dat het gaat komen onder druk van de omstandigheden. Als het echt niet 
anders kan dan gaat het gebeuren.  
 
Hoe denkt u dat bedrijven mee op de kar getrokken kunnen worden? Want bedrijven staan nu ook nog 
niet open voor oudere mensen, onder andere omdat ze te duur zouden zijn? 
 
Hier geldt hetzelfde. Als er geen arbeidskrachten meer gevonden worden omdat er te weinig jongeren zijn dan 
gaan ze wel van de nood een deugd maken. Ze gaan gewoon niet anders kunnen. Dat is de luxe van deze tijd 
dat ze zich meer kunnen veroorloven. En blijkbaar van beide kanten. Dus dat de oudere werknemers tevreden 
vertrekken met een genereus brugpensioen en dat de werkgevers van die oudere vanaf zijn. Dat is een 
luxeprobleem. In de geschiedenis zal blijken dat dit maar een heel korte periode in de geschiedenis heeft 
bestaan. Dat gaat weg. In de jaren ’50 en ’60 bleven de vrouwen thuis om te zorgen voor de kinderen. Dat 
heeft ook maar 20 jaar geduurd. Al naargelang het standpunt dat je inneemt kan je zeggen dat de mensen 
toen gelukzakken waren, ze konden rustig thuis gezellig voor de kinderen zorgen. Dat is een perceptie die je 
hebt. Want de mensen die nu allemaal vroeg op pensioen gaan, zijn die mensen allemaal zo gelukkig? Vanaf 
55 alle dagen thuis zitten iets te doen?  
 
Dan kom je op de vraag hoe ouderen hun rol in de samenleving zien en wat ze nog met hun leven 
willen aanvangen. Maar blijkbaar als de mensen weigerachtig staan tegenover langer werken, denken 
ze dat ze wel een andere invulling zullen kunnen geven. 
 
Dat is een kwestie van ethiek en daar hebben we misschien wel een boodschap te brengen. Onze tijd gaat er 
van uit dat wij gemaakt zijn en op de wereld zijn om van het leven te genieten. In eerste instantie is dat niet zo 
denk ik. In eerste instantie zijn wij gemaakt om mee te zorgen voor elkaar. En wij hebben dus ook een 
opdracht. We werken omdat we van die samenleving iets beters willen maken. niet in de eerste plaats om te 
genieten. Als dat er bij komt des te beter, maar wij hebben de rollen omgedraaid. Of we hebben onze 
prioriteiten omgekeerd. Dat ligt wel op een dieperliggend filosofisch of ethisch niveau.  
 



 

403 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

Maar als we er van uit gaan dat we gemaakt zijn om te genieten van het leven, staat dat dan niet in 
schril contrast met ons arbeidstempo, en ons materiële streven en dergelijke? 
 
Niet noodzakelijk. We denken dat we gelukkig worden en van het leven genieten door druk te doen, en door 
veel geld te verdienen, veel op vakantie te gaan, en door 25 hobby’s te hebben. We denken dat dit zo is. Maar 
uit alles blijkt juist dat dit niet het geval is.  
 
Als u kijkt naar jongeren binnen heel het vergrijzingsverhaal, hoe ziet u dan de positie van jongeren 
daarbinnen? Maar misschien om te beginnen, hoe definieert u een jongere? 
 
Ik definieer het als actieven. Dus jongeren dat is tot 65 (lacht). 
 
We zullen het houden op 30, dus de jongvolwassenen die net hun eerste stappen zetten op de 
arbeidsmarkt en een gezin willen stichten en dergelijke. 
 
Voor hen om binnen te stromen op de arbeidsmarkt gaat het gemakkelijker worden. Dus in die zin is het 
allemaal ook niet zo negatief. Ze gaan misschien minder lang mogen studeren. Of beter gezegd moeten ze 
wel veel studeren, want in een kennismaatschappij zijn er zoveel mogelijk hooggeschoolden nodig, maar ze 
gaan dit op kortere tijd moeten doen. Dus daar gaat hetzelfde zich wat voordoen. Het is niet zozeer een 
probleem in Vlaanderen, in sommige landen alleszins veel meer, dat men er veel te lang over doet om een 
diploma te halen. En men gaat dus twee dingen moeten doen om zoveel mogelijk potentieel uit die actieve 
bevolking te halen. Men gaat moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk op de arbeidsmarkt blijven en 
jongeren moeten zo snel mogelijk intreden.  
 
En andere zaken buiten de arbeidsmarkt voor jongeren? 
 
Wat zich wel kan voordoen is dat de jongeren nu een beroep kunnen doen op hun moeders om de kinderen 
op te vangen. En dit gaat minder evident zijn, want die moeders zullen aan het werk zijn. Dus daar gaan wel 
verschuivingen komen.  
 
En hoe kan je dit aanpakken? 
 
Misschien kunnen hier de grootmoeders inspringen. Men vindt daar wel een oplossing in.  
 
En jongeren in verhouding tot ouderen, hoe ziet u dit evolueren? Gaat hier bijvoorbeeld een conflict 
komen denkt u? 
 
Ik geloof het niet. Waarom zou er een conflict ontstaan? Dat is een totaal verkeerde voorstelling van zaken. 
Die samenleving zal zich modelleren en aanpassen aan dat nieuwe gegeven. Het gaat een kwestie zijn van 
hoe je op een rechtvaardige manier de lasten kan verdelen. Als je het natuurlijk zo doet dat de ouderen zeer 
rijk worden en dat de jongeren moeten werken en gigantische belastingen moeten betalen om die rijke 
ouderen te onderhouden, dan vraag je natuurlijk om een generatieconflict. Maar dat gaat niet gebeuren.  
 
Ouderen gaan ook hun verantwoordelijkheid opnemen. 
 
Natuurlijk. Er is niemand gebaat bij zo een situatie. En de samenleving gaat hier niet voor kiezen.  
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Dus stemmen die zeggen dat de intergenerationele solidariteit onder druk komt te staan, dan zegt u 
nee. 
 
Natuurlijk. Waarom zou dat zo zijn?  
 
En als de ouderen hun verantwoordelijkheid niet willen opnemen? 
 
Waarom zouden ze dat niet willen doen? Intergenerationele solidariteit is iets heel bijzonder. Er zit een heel 
grote nabijheid in. Dat is een groot verschil van bijvoorbeeld de solidariteit van werkenden met werklozen. De 
werklozen zijn meestal laaggeschoolden, de werkenden behoren niet tot die groep en die kennen elkaar niet. 
En daar heb je de solidariteit van de ene bedraagt bijdrage voor de andere, die betaalt geen bijdrage voor 
zichzelf. Terwijl bij intergenerationele solidariteit, die ouders hebben wel allemaal kinderen. Of bijna allemaal. 
En omgekeerd, die kinderen hebben zeker allemaal ouders gehad. En er is dus een heel groot element van 
nabijheid. Het feit dat de meeste jongeren ook oude ouders hebben, dat maakt dat ze zelf gebaat zijn bij een 
solidariteit. 
 
Denkt u dat er in de toekomst meer familiale solidariteit zal zijn of dat het eerder macrosociaal zal 
worden uitgebouwd? 
 
Dat is weer hetzelfde, het is een kwestie van naar de juiste evenwichtspunten te evolueren. En het zal dus 
een mix zijn van familiale solidariteit, ondersteund door collectieve solidariteit op verschillende niveaus. Dat is 
zoeken naar het juiste evenwicht.  
 
Eén van de mogelijkheden is een betere combinatie arbeid en gezin door de flexibele loopbaan. Het 
loopbaandenken dat nu wordt geponeerd. Wat vindt u daarvan? 
 
Men poneert dat om twee redenen. Ten eerste omdat er een probleem is van gezinnen met jonge kinderen en 
waar twee voltijdse banen teveel is. En tegelijkertijd een probleem met die ouderen die te vroeg weggaan. En 
dus zeggen ze dat alles beter een beetje gespreid zou worden over de loopbaan. Ik denk dat dit heel correct 
is.  
 
En hoe zou u dat loopbaandenken meer specifiek dan invullen? 
Hoe bedoel je meer specifiek? 
 
Bijvoorbeeld meer spreiden over de loopbaan met tijdskredieten of loopbaanonderbreking en dat ze 
dan in totaal 40 of 45 jaar moeten werken. 
 
Ja. 
 
Maar de problemen hier zijn dan dat als je vijf jaar tijdskrediet opneemt dat dit maar voor één jaar 
gelijkgesteld worden voor de pensioenen. Vindt u dat het dan ook aangepast moet worden om het 
eerlijk te verdelen of niet? 
 
In principe duurt een arbeidsloopbaan nu 45 jaar, maar de helft van de pensioenen die nu worden uitgekeerd 
vallen terug op wat men noemt gelijkgestelde periodes. Dus periodes waarin niet gewerkt is. Het gaat hier om 
de helft van de pensioenen. Dus die 45 jaar is een abstractie. Trouwens om 45 jaar te halen moet je al vrij 
snel begonnen zijn met werken en moet je het lang volhouden. Dus dat is een fictie. En eigenlijk zou dat 
allemaal herbeken moeten worden en kijken van welke periodes je laat meespelen. Dus bijvoorbeeld dat 
tijdskrediet. Dat is ook een luxe dat we gaan moeten prijsgeven. De luxe die we nu hebben om tijdskrediet op 
te nemen om een reis rond de wereld te maken op kosten van de gemeenschap. Dat gaat een brug te ver. Je 



 

405 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

laat solidariteit spelen voor activiteiten die nuttig zijn voor de samenleving, voor andere zaken word je 
veronderstelt om dit zelf te organiseren en zelf te financieren.  
 
Dus tijdskrediet opnemen om te zorgen  voor je ouders of kinderen moet gelijkgesteld worden aan de 
pensioenen, tijdskrediet opnemen voor een wereldreis dat is uw eigen zaak, dan heb je een paar jaar 
minder pensioen. 
 
Natuurlijk. Dat is eigenlijk allemaal toch vanzelfsprekend.  
 
Dat hangt er vanaf hoe je de samenleving wilt invullen. Je kan een wereldreis ook zien als tijd voor 
jezelf en zelfontplooiing en dat moet ook ondersteund worden. 
 
Ik vind zo een wereldreis heel goed, maar moet de belastingbetaler daar mee aan betalen? Is dat solidariteit? 
Is dat de invulling die je geeft aan het woord solidariteit? Ik weet het niet. Een laaggeschoolde leeftijdsgenoot 
die er nog niet aan moet denken om een wereldreis te maken die betaald wel belastingen voor u. Die betaalt 
sociale bijdragen voor uw tijdskrediet. Is dat solidariteit? 
 
U stelt duidelijke grenzen aan de solidariteit? 
 
Ik stel geen grenzen aan de solidariteit, ik zeg dat dit geen solidariteit is. Solidariteit is waar je transferten hebt 
van rijken naar armen, van gezonden naar zieken, van gezinnen zonder kinderen naar gezinnen met 
kinderen, maar niet van degene die werken naar degene die een wereldreis maken. Dat noem ik geen 
solidariteit.  
 
Onze samenleving is rijk. Spelen die kosten van de vergrijzing dan eigenlijk wel? 
 
Het gaat over verdelen. Want niet iedereen van de ouderen heeft een groot vermogen.  
 
Moet er dan ook meer intragenerationeel binnen die oudere groep een verdeling van de pensioenen 
komen? 
 
Daar is ruimte voor en dat zou men kunnen doen. En dat zal er ook komen. Dat is de vermogensbelasting. 
Dat is het vermogen belasten. En daar zie je de mensheid vooruitgaan. Als ze gisteren op de G20 eindelijk 
beslissen van die belastingsparadijzen aan te pakken, dat heeft hier mee te maken. Je hebt die gigantische 
vermogens waar niemand aan kan, die je niet kan belasten. Dat gaat niet en dat is een deel van de oplossing 
voor ons vergrijzingsvraagstuk.  
 
Denkt u dat de gezondheidszorg de grootste uitdaging vormt binnen onze samenleving? 
 
Ja, ik denk dat wel. Omdat de uitgaven daar zodanig sterk stijgen en dat niemand blijkbaar in staat is om dat 
af te remmen. En zoals de uitgaven nu stijgen, dat is niet vol te houden. Daar hebben we een probleem. Het is 
vooral een probleem van inefficiënte inzet van middelen. In de gezondheidszorg worden er heel wat uitgaven 
gedaan die absoluut niet nodig zijn.  
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Ik kan me voorstellen dat ik nu zeg dat die uitgaven niet nodig zijn, maar als ik bijvoorbeeld geen 
kinderen kan krijgen zal ik niet liever willen dan dat er veel geld naar gaat, dat er nieuwe dingen 
gevonden worden zodat ik wel kinderen zal kunnen krijgen. 
 
Dat is een voorbeeld waar ik nog niet aan dacht. Want je kan je de vraag stellen of dit noodzakelijk is. En het 
is natuurlijk niet noodzakelijk, hoewel ik denk het wel. Maar ik denk gewoon aan de efficiëntie waarbij het 
systeem nu werkt. Los van het definiëren van behandelingen die al of niet nodig zijn, want dat is een heel 
moeilijke kwestie. Maar je ziet toch dagdagelijks dat het een systeem is waar heel veel geld naar toe gaat 
maar inefficiënt.  
 
Maar dit heeft eigenlijk niets met die vergrijzing en ontgroening te maken. 
 
Dat heeft niets met vergrijzing te maken, nee. Want de uitgaven van de gezondheidszorg zitten helemaal op 
het einde van het laatste levensjaar, zelfs de laatste maanden. Dus die vergrijzing speelt daar niet zo.  
 
Als u beleidsmaatregelen zou willen doen, welke zouden dat zijn? 
 
Zeker in de gezondheidszorg een systeem op getouw zetten dat zichzelf controleert en zichzelf afremt in de 
uitgaven. Dus dat is al één. Ten tweede moet het systeem van de pensioenen vereenvoudigd worden. Nu is 
het ongelooflijk ingewikkeld. Want 50% zijn gelijkgestelde periodes, maar niemand heeft een goed zicht op 
wat er nu eigenlijk in zit of het er moet inzitten, is het verantwoord enzovoort. Ik denk ook dat we een keuze 
gaan moeten maken. Ofwel maak je een wettelijk minimumpensioen op een treffelijk niveau, aangevuld met 
andere aanvullende uitkeringen. Ofwel gaan we terug naar het systeem dat oorspronkelijk bestond namelijk 
een wettelijke pensioenregeling minimum, met loonaangepaste uitkeringen maar dan zonder financiering van 
aanvullend pensioen. Nu doen we beide. Door de belastingvoordelen financieren we mee die tweede en 
derde pijler. En ik denk dat dit niet gaat. Dus ofwel maak je een treffelijk minimumpensioensysteem en dan 
heb je tweede en derde pijler daar bovenop. Ofwel maak je een wettelijk systeem met de minimumuitkeringen 
plus al de rest, maar dan moet je de rest niet gaan betalen. Nu doen we vanalles waardoor we niets goed 
doen. En de brugpensioenen moeten weg. En nadien komt nog de verhoging van de pensioenleeftijd. Ook het 
onderwijssysteem moet efficiënter gemaakt worden zodanig dat het massale aantal jongeren dat blijft zitten 
drastisch kunnen terugschroeven.  
 
Hoe kan het onderwijs dit juist doen? 
 
Het is allemaal niet zo gemakkelijk. Het onderwijssysteem moet veel performanter gaan inzetten op wat er 
waardevol is in kinderen en jonge mensen en proberen dat naar boven te halen. Je moet ze stimuleren om 
vooruit te gaan en nu doet men teveel het tegenovergestelde. Daar is veel werk aan.  
 
 
Vindt u dat migratie een oplossing kan zijn om de arbeidstekorten en de ontgroening op te vangen? 
 
Voor een deel is dat waar. En je moet daar zelfs niet veel voor doen, die komen vanzelf. Voor een deel kan 
dit, en de laatste jaren is het de facto al gebeurd. In Vlaanderen is de veroudering voor een deel gemiddeld 
geweest door de toenemende migratie. Maar geloven dat je hier heel het probleem mee oplost, dat is 
natuurlijk ook grote flauwekul. Als je het alleen op deze manier wil doen gaan het zo een grote 
migratiestromen zijn die je moet organiseren dat het niet werkzaam is.  
 
 
 
 



 

407 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

Is het ook niet uitstel van de problemen? 
 
Die worden natuurlijk ouder en die krijgen ook minder kinderen op lange termijn, ja. 
 
Rond wonen en huisvesting? Bijvoorbeeld kangoeroewonen, hoe staat u daar tegenover? 
 
Voor degene die dat willen doen, ja.  
 
En wordt dit al genoeg bevorderd? 
 
Je zal zien dat dit ook zal komen. Als de babyboomgeneratie stilaan oud zal worden, die gaan zich 
organiseren. Die gaan er wel voor zorgen dat ze niet in een bejaardentehuis terecht zullen komen. In de 
samenleving volgen de generaties elkaar op en die hebben andere voorkeuren en de babyboomgeneratie 
denkt er nog niet aan om terecht te komen in een bejaardentehuis. En voor de jongere generatie is het zeker 
geen optie meer. En die gaan zich wel organiseren. Je ziet het trouwens al in Vlaanderen. De regering heeft 
plannen gemaakt om bejaardentehuizen wat meer te richten op semiresidentiële opvang enzovoort. Dus men 
gaat daar ook in zetten. En op een bepaald ogenblik zullen we in een situatie terechtkomen dat alleen de 
zwaarbehoevenden ergens in een instelling terechtkomen.   
 
En hoe gaan de ouderen zich dan organiseren? Via belangengroepen, in de politiek? 
 
Ze zitten al in belangengroepen. 
 
De ouderverenigingen? 
 
Ja.  
 
En welke andere oplossingen zien ze dan? 
 
Je kan zeer veel doen door thuiszorg, het kangoeroewonen,  en dergelijke. 
 
Maar dan moeten de jongeren wel mee op de kar springen voor de thuiszorg, het kangoeroewonen. 
Want als die zeggen dat ze er geen tijd voor hebben zal dit niet gebeuren. 
 
We zullen zien. Wat krijg je nu? De jongeren blijven meer en meer thuis wonen. Hotel mama, die jongeren 
krijg je er met geen stokken meer weg. Vroeger was dat niet. In mijn generatie was dat niet, die kon niet snel 
genoeg weg zijn, om ter snelst. Omdat de huisvesting zodanig veranderd is. Vroeger ging je snel weg, want je 
was klein behuisd, verschillende kinderen. Maar de huizen nu zijn veel groter geworden. En veel 
comfortabeler. Niet allemaal natuurlijk. En vooraleer je de financiële middelen hebt om iets gelijkaardigs te 
maken, dat duurt lang en dat is de reden waarom die thuis blijven. En ook omdat ze beter overeen komen met 
hun ouders. Maar misschien dat je daar een kiem ziet van wat zich in de toekomst gaat ontwikkelen. 
Misschien wordt het kangoeroewonen wel vanzelf de uitloper van hotel mama.  
 
Er wordt ook gezegd dat jongeren langer thuis blijven omdat hun levensverwachting groter is en dat 
ze het gevoel hebben dat ze alles kunnen uitstellen omdat ze toch langer leven. 
 
Dat heeft daar niets mee te maken denk ik. Je denkt toch zelf niet dat je nu nog een wereldreis kan gaan 
maken omdat je zo een grote levensverwachting hebt. Je doet dat omdat onze maatschappij zodanig 
welvarend is dat je dit kan veroorloven. Vroeger kon je er gewoon niet aan denken.  
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En rond publieke ruimte, vindt u dat er nu te weinig contact is tussen jongeren en ouderen? 
 
Is dat nu al een probleem? Het zou natuurlijk wel een probleem kunnen worden. Maar of dat nu zo is? En is 
dat wel een probleem? Soms valt het me op als je boodschappen doet in Delhaize, als je zaterdagnamiddag 
boodschappen doet zijn het allemaal jonge mensen. Maar doe je die zelfde boodschappen in de voormiddag, 
om tien uur bijvoorbeeld, dan zijn het allemaal oude mensen. Dat is heel vreemd, het is echt een heel ander 
leeftijdsprofiel. En in de voormiddag gaat alles dan ook heel traag. Tot ergernis van de jongeren die gehaast 
zijn enzovoort. Die vinden dan hun centjes niet enzovoort. Maar is dat een probleem? Nee. Die ouderen 
komen ’s morgens, die staan vroeg op, die moeten wat minder slapen en die gaan op hun gemak 
boodschappen doen. En die worden dan niet gehinderd door die jongeren die rushen van het ene naar het 
andere.  
 
Dus zelfs al zou de ontmoeting minder zijn, u vindt dat niet echt een probleem. 
 
Nee. 
Er wordt toch wel gezegd dat als de ontmoeting minder zou zijn, minder contact, dat dit invloed zou 
hebben op de generaties. Onbekend is onbemind. 
 
Nee. 
 
En sociale verplichting? Bijvoorbeeld onderhoudsplicht van de jongeren voor hun ouders? 
 
De onderhoudsplicht is nu wel bijna afgeschaft. Onderhoudsplicht moet er zijn. Ouders zijn ook 
onderhoudsplichtig ten aanzien van hun kinderen. Maar de samenleving moet er voor zorgen dat die 
onderhoudsplicht draaglijk is en rechtvaardig. En dat is op dit moment natuurlijk niet zo. Want degene die hun 
rusthuis niet kunnen betalen, dat zijn meestal ook degene met een laag pensioen, en degene met een laag 
pensioen komen meestal uit sociaal-economisch lage groepen. We weten dat die hun kinderen minder 
succesvol zijn op school en die kinderen verdienen dus waarschijnlijk ook minder dan die anderen waarvan de 
ouders hun rusthuisfactuur wel kunnen betalen. Dat is dus heel onrechtvaardig. En we zitten terug met 
hetzelfde. Het gaat over verdelen. Ik vind dat die onderhoudsplicht er moet zijn, maar het moet wel 
rechtvaardig zijn.  
 
Ziet u goede maatregelen om dit rechtvaardig te verdelen? 
 
Er bestaan geen wonderformules om dat te doen. Dat is een samenleving die naar oplossingen zoekt. Het 
belangrijkste is dat men als samenleving weet dat het gaat over verdelen. En dat het gaat over rechtvaardig 
verdelen. Het verouderingsvraagstuk, en veel andere vraagstukken ook trouwens gaat daar over. En als je  
dat zo benoemt dan kan je gaan zoeken hoe je dit op de beste manier kan organiseren. En dat zal verschillen 
tussen Vlaanderen en Wallonië, tussen België en Italië,… Er bestaan geen wiskundige formules om dit te 
doen. Dit is social engineering. Maar het belangrijkste is dat men weet dat dit de issue is.  
 
En dan kom je automatisch uit bij de solidariteit tussen armen en rijken, jongeren en ouderen, 
enzovoort. En onder druk van de omstandigheden zal iedereen hier in mee stappen. 
 
Ja. 
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Ziet u verschillen tussen groepen van jongeren? 
 
Natuurlijk. Het is een groot verschil voor de laaggeschoolde die begint te werken en heel slechte 
perspectieven heeft of geen werk heeft en laagverdienend is enzovoort, in moeilijke arbeidsomstandigheden 
vergeleken met de andere die tot zijn 25 jaar studeert, dan op wereldreis vertrekt en dan naar huis komt om 
een gezin te stichten. Heel grote verschillen. 
 
Hoe ziet u die verschillen dan juist? 
 
De levensperspectieven zijn totaal anders in de twee extreme gevallen die ik nu schets.  
 
De laaggeschoolden zullen meer moeten ontvangen. 
 
Het zal wel zijn. 
 
Tot slot hebben we nog drie stellingen die we altijd voorleggen. Ten eerste ‘als de technologie nog 
verder zou toenemen dan zullen de mensen liever door een robot verzorgd worden.’ 
 
Ik weet niet goed wat ik me hier bij moet voorstellen. Dat zal sowieso wel zo zijn en dat is nu al zo trouwens 
dat je door technologie heel wat zorgactiviteiten of zorgondersteunende activiteiten door technologie laten 
doen. Maar je hebt ook altijd mensen nodig.  
 
Tot slot. Leeftijd is een discriminerende factor, naast geslacht, etniciteit enzovoort. 
 
Denken in termen  van discriminatie van leeftijd is een heel andere factor dan denken over discriminatie van 
geslacht en etniciteit. Want je bent ofwel man of vrouw, of je bent allochtoon of autochtoon, maar iedereen 
wordt oud en iedereen is ooit wel jong geweest. Dus ik denk dat je daar in andere categorieën voor moet 
denken.  
 
Hoe moet je er dan juist over denken? 
 
Hoe moet je er dan over denken? Het geeft ook aan hoe anders die solidariteit is. Het is een solidariteit die 
veel gemakkelijker is dan de solidariteit van de ene groep naar de andere groep. Discriminatie van ouderen is 
heel moeilijk, want ouderen zijn ook helemaal anders dan de jongeren. Die hebben levenservaring, enzovoort. 
Het is heel moeilijk.  
 
maar ouderen worden nu toch ook vaak nog weggestoken in rusthuizen aan de rand van de stad, op 
de arbeidsmarkt zijn ze afgeschreven, enzovoort. Dat is toch een zekere vorm van discriminatie?  
 
Ik denk niet dat je dit discriminatie kan noemen. Discriminatie is als je twee sollicitanten hebt en de ene is 32 
en de andere 54 en ze zijn allebei evengoed, dat je dan toch de jongere neemt. Of je hebt een vacature, maar 
de maximumleeftijd is 35. Dat is discriminatie. 
 
Maar dit speelt toch nog heel erg? 
 
Ja, dat speelt zeker. 
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En discriminatie naar jongeren toe? Of is jong zijn eerder de norm binnen de samenleving? 
 
Jong zijn is de norm. 
 
En hoe merkt u dit? 
 
De toekomst is aan de jongeren en dat is goed. Ik wil niet spreken in termen van discriminatie. Iedereen moet 
gegeven de mogelijkheden die ze hebben zijn rol kunnen spelen.  
 
Maar ouderen krijgen nu niet veel de kans om die rol te spelen. 
 
Dat is zo, zeker op de arbeidsmarkt. En voor de samenleving is dat heel dom, want je maakt niet genoeg 
gebruik van de mogelijkheden die de samenleving biedt.  
 
Ok. Bedankt.  
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5 Focusgroep 

5.1 Draaiboek Focusgroep 
 
Draaiboek focusgroep intergenerationele solidariteit – 31 maart 2009 
Inleiding 
 
Welkom heten Iets om te drinken aanbieden en jezelf voorstellen. Er wordt koffie, thee en 

water voorzien. 

  

Als iedereen heeft 

plaatsgenomen: doel 

van het gesprek 

herhalen. 

Met dit onderzoek willen we een integratie aan visies bekomen op het 

thema intergenerationele solidariteit. Daarom zitten hier verschillende 

organisaties samen aan tafel, die elk in meer of mindere mate werken rond 

intergenerationele solidariteit. De focus ligt op de positie en de status van 

jongeren binnen een vergrijsde en ontgroende samenleving. Met al de 

bekomen informatie willen we komen tot beleidsaanbevelingen op maat 

voor de Vlaamse Overheid. 

  

Richtlijnen voor het 

verloop van het 

gesprek 

Het gesprek zal tot maximum twee uur duren en zal dus zeker tegen half vijf 

afgerond zijn.  

Zoals je ziet liggen er voor je drie kaartjes met ja, nee of weet niet erop.  

We leggen jullie elke keer een stelling voor, waarop jullie kunnen 

antwoorden door één van deze kaartjes omhoog te houden en daarna voor 

je naamkaartje op tafel te leggen. Vervolgens blijven we nog even bij de 

stelling stilstaan om jullie antwoorden te verduidelijken. 

  

Kennismaking Om te beginnen stellen we voor dat iedereen zich even voorstelt. 

Hiervoor hebben we twee vragen opgesteld die iedereen om de 

beurt kan beantwoorden.  

Wie ben je? Welke vereniging 

Zeg beknopt wat jij verstaat onder de begrippen ‘vergrijzing’ en ‘ontgroening’ 

We vertrekken vanuit een brede definitie van het begrip ‘jongeren’. Het begrip 

jongeren houdt voor ons zowel de minderjarigen in, alsook de jongvolwassenen 

tot 25 jaar of ze nu studeren, werken of werk zoeken, en dit kan eventueel zelfs 

uitgebreid worden tot 30 jaar. .  
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Het gesprek 
 

Topics Stellingen Subvragen 

1. Positie en status 
van jongeren 

  

 1.1 Jongeren hebben het nu veel      
moeilijker dan vroeger. 

1.1.1 Zo ja, waaraan merk je dit?  

 

1.1.2. Denkt u dat dit komt door de 
vergrijzing en ontgroening? 

 

1.1.3. Zie je nog veranderingen bij 
een toenemende vergrijzing en 
ontgroening? 

 
1.1.4 Zo niet, waarom niet en op 
welke vlakken?  

 Reserve: Jongeren zijn multitaskers.   

 

 1.2. Iedereen wil jong zijn. 

 

1.2.1. Zo ja, waaraan merk je dit? 

 

1.2.2. Waarom zouden ze meer 
gewaardeerd moeten worden? 

 

1.2.3. Worden ze op alle vlakken 
ondergewaardeerd, of slecht op 
bepaalde domeinen? 

 

1.2.4. Zo niet, worden ze dan 
overgewaardeerd? 

 

1.2.5. Geldt dit voor alle domeinen, of 
slechts enkele? 

   

2.  Visie op inter-
generationele 
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solidariteit 

 2.1.Wat versta je onder intergenerationele 
solidariteit en is dit een noodzakelijke 

voorwaarde voor de leefbaarheid van een 
samenleving?

2.1.1. Waarom wel/niet? 
 
2.1.2. Welke vormen van solidariteit 
zijn er tussen jongeren ouderen? 
 
2.1.3. Komt de intergenerationele 
solidariteit onder druk te staan en 
merk je dit al? 
 
2.1.4. Zo ja, geldt dit voor zowel micro 
(familiale solidariteit) als macroniveau 
(geïnstitutionaliseerde solidariteit)? 
 
2.1.5. Zullen het vooral jongeren zijn 
die de solidariteit in vraag gaan stellen 
en waarom? (+ in achterhoofd: welke 
rol zien jongeren voor zichzelf en 
welke voorwaarden zullen ze stellen) 
 
2.1.6. Kunnen er tussen jongeren en 
ouderen andere of nieuwe vormen  
van solidariteit ingevuld worden? 

 Reserve: Ouderen moeten meer hun 
verantwoordelijkheid opnemen  
binnen de intergenerationele 
solidariteit en de vergrijzing. 

2.3.1. Krijgen ze hier voldoende 
kansen voor? 
 
2.3.2. Zijn ze hiertoe bereid? 
 
2.3.3. Moet er meer intragenerationele 
solidariteit komen? 

 

 

  

3. Economie/Tewer
kstelling 

  

 3.1.Mensen boven de 55 jaar passen 
niet meer op de arbeidsmarkt. 

3.1.1. Zo ja, waarom denk je dit? 
 
3.1.2. Zo niet, welke rol kunnen 
oudere mensen nog spelen binnen 
bedrijven? 
 
3.1.3. Staan bedrijven al genoeg open 
voor oudere werknemers? 
 
3.1.4.Wat is de gepaste 
pensioenleeftijd? 
 
3.1.5. Doen bedrijven al genoeg om 
jongeren en ouderen als collega’s 
goed te laten samenwerken? 
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 3.2.Nog niet op de arbeidsmarkt en niet 
meer op de arbeidsmarkt: slaaf van 
consumptie? 

3.2.1. Wat versta je hieronder, 
 
3.2.2. Waarom? 

   

4. Wonen/ruimte-
lijke ordening en 
duurzame 
ontwikkeling 

  

 4.1.De publieke ruimte nodigt uit tot 
ontmoeting tussen jong en oud. 

 

 

4.1.1. Zo niet, hoe merk je dit? 

 

4.1.2.Zijn er verschillen tussen de 
meer stedelijke en eerder rurale 
gebieden? 

 
4.1.3.Hoe moet de publieke ruimte 
dan aangepast worden zodat zowel 
aan de noden van de jongeren als de 
noden van de ouderen tegemoet 
wordt gekomen. 
 
4.1.4. Is er te weinig ontmoeting 
tussen jongeren en ouderen? Welke 
jongeren en welke omgeving? 
 
4.1.5. Zo ja, hoe merk je dit? 
 

 Reserve: Merkt u iets van de ‘tribalisering’ 
van de samenleving? (floridarisering, 
Benedormisering) 

Merkt u hier iets van? 
 
Wie palmt de stedelijke omgeving in 
en zorgt dit voor meer wrijving en een 
grotere kloof (in achterhoofd stelling 
over allochtone jongeren en/ of de 
gemeenschappelijke 
veiligheidsobsessie)? 

 4.2. Onze woonvormen zijn nog niet 
voldoende aangepast aan de 
toenemende vergrijzing. 

 

 

4.2.1. Zo ja, wat moet er dan nog 
gebeuren? 
 
4.2.2. Is een fenomeen als 
kangoeroewonen en 
intergenerationele huizen/cohousing 
nog niet teveel alleen mogelijk voor de 
mensen die er het geld voor hebben? 
 
4.2.3. Hoe kan dit opgelost worden? 
 
4.2.4. Zo niet, waarom niet? 

 4.3. Er is onvoldoende ruimte om te 
wonen voor de komende generaties noch 
voor groen omwille van onze (egoïstische) 

4.3.1. Waarom wel/niet? 
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bouwwoede van de vorige generaties. 4.3.2. Hoe merkt u dit? 

 4.4. Binnen intergenerationele solidariteit 
wordt er nog te weinig aandacht besteed 
aan duurzame ontwikkeling. 

4.4.1. Waarom wel/ niet en hoe merk 
je dit? 

5. Gezondheids-
zorg/zorg/familia
le solidariteit 

 

 

 

 

 

 5.1.De gezondheidszorg vormt de 
grootste uitdaging binnen de 
vergrijzing. 

 

5.1.1. Is dit wel zo en waar liggen dan 
de uitdagingen?5.1.2. Hoe kunnen 
deze uitdagingen aangepakt worden? 

 

5.1.3.Welke rol spelen jongeren 
hierin? 

 5.2. Volgens sommigen is het niet de 
vergrijzing, maar wel de toenemende 
technologie die de kosten de pan doet uit 
swingen. 

 

5.2.1. Hoe denkt u hierover? 

6. Duurzame 
ontwikkeling en 
onderwijs 

  

 Reserve: Migratie kan de problemen 
van ontgroening en tekorten op de 
arbeidsmarkt tegengaan. 

6.1.1.Waarom wel/niet? 

 6.1. Onderwijs kan het zich in tijden 
van ontgroening niet permitteren 
langs de kant te blijven staan. 

6.3.1. Zo ja, welke rol(len) zie je dan 
voor het onderwijs? 
 
6.3.2. Hoe kan het onderwijs zorgen 
voor een betere aansluiting van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt? 
 
6.3.3. Welke rol kan het onderwijs 
spelen bij het opwaarderen van een 
aantal beroepen (zoals beroepen in 
de zorgsector)? 
 
6.3.4. Is het onderwijs teveel gericht 
op een kennismaatschappij? 
 
6.3.5. Zo nee, waarom? 
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Afsluiting 
 
Afsluitingsronde Tot slot zouden we aan iedereen nog willen vragen welke beleidsaanbevelingen ze 

nog zouden doen ivm intergenerationele solidariteit voor de Vlaamse Overheid en 

hoe kleine intergenerationele projecten het beste gestimuleerd en ondersteund 

kunnen worden.  

 Eventueel vragen om nog een tweede keer samen te komen, als we niet zijn 

uitgepraat. 

Bedanken Attentie uitdelen 
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5.2 Volledig uitgetypte versie focusgroep 
 
 
 
FOCUSGROEP           
 
Deelnemers: 
 

‐ JOKA jeugdorganisatie: Trui Notebaert 
‐ Impact vzw: André Witters 
‐ S-plus vzw: Steven Vandenbroecke 
‐ Welzijnszorg: Bert Dhondt 
‐ Familiehulp vzw: Nele Yperman 
‐ Solidariteit voor het gezin: Io Lenaerts 
‐ Socius: Fred Dhont 
‐ Mobiel 21: Lies Lambert 
‐ Kind en Samenleving: Wouter Vanderstede 
‐ Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen: Gaby Jennes 
‐ Vereniging Vlaamse jeugddiensten –en consulenten: Nathalie Van Ceulebroeck 

  
Moderator: Hilde Maelstaf 
Observator: Ingeborg Hillaert 
 
KENNISMAKING           
 
Kind en Samenleving: werken rond kinderen/tieners en publieke ruimte, werken op het punt van participatie bij 
aanleg van de publieke ruimte en vanuit ontwerpersblik: hoe gaan we een kindvriendelijke ruimte vorm 
geven? Uiteraard zal het geen eilandje zijn van alleen kinderen, want een publieke ruimte is per definitie 
publiek en dus intergenerationeel.  
 
Socius: steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk in Vlaanderen.  
 
Solidariteit voor het Gezin: heeft een dienst thuisverpleging en een dienst thuiszorg. Ikzelf ben 
verantwoordelijk voor de dienst poetsen en dienstencheques.  
 
S-plus: sociaal-culturele seniorenvereniging, gelinkt aan de socialistische mutualiteit.  
 
Mobiel 21: vereniging voor duurzame mobiliteit en doen projecten met kinderen en senioren en  alles 
daartussen. 
 
HIG: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.  
 
Impact vzw: 40 jaar geleden een jongerencentrum, en ondertussen geëvolueerd naar een vereniging voor 
senioren of medioren: mensen voorbereiden op het pensioen, beleidsparticipatie, en project om de generaties 
samen te brengen. 
 
Welzijnszorg: werken in de armoedesector, armoede uitsluiten, op verschillende manieren: jaarlijkse 
campagne, educatieve materialen, politiek drukkingswerk, … 
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JOKA: vrijwilligerswerk voor jongeren: jongerenkamp organiseren in psychiatrische centra, 
ouderenvoorzieningen en voorzieningen voor mensen met een handicap. Jongeren gaan daar een week ter 
plekke vrijwilligerswerk doen. 
 
Familiehulp: dienst voor gezinszorg, zowel poetsdienst als dienstencheques. Ik werk in de dienst onderzoek 
en ontwikkeling, beleidsondersteuning en meer specifiek ben ik bezig met diversiteit en diversiteitsbeleid. 
 
VVJ: Ik heb een dubbele functie: alles wat met jeugdbeleid te maken heeft en momenteel werk ik aan een 
campagne die jongeren in een positiever daglicht moet stellen. Die campagne gaat in 2009 lopen, en we 
hopen op de ruime publieke opinie wat invloed te kunnen uitoefenen.  
 
 
 
GESPREK            
Hilde: definitie jongeren: zeer ruim: minderjarigen, maar ook jongeren tot 25 à 30 jaar die eventueel al werken 
en een gezin gaan stichten.  
 
Bij vergrijzing, waar denken jullie dan aan?       
 
Impact: wij gebruiken dat woord niet. Mensen willen niet oud worden. Het is een te negatieve klank die er in 
zit, verzilvering klinkt veel mooier. En als we er rond werken willen we vooral over een langer leven praten. 
Want dat is het belangrijkste: mensen leven veel langer. We zitten nu met 4 of 5 generaties, dat zijn totaal 
nieuwe dingen. En we willen vooral de winsten van dat langer leven benadrukken. Voor jezelf aan het einde 
van de rit, en ook: hoe kunnen jongeren daar winst uit halen.  
 
Welzijnszorg: vergrijzing is voor ons vooral een evolutie die ons een beetje angst inboezemt, omdat wij vanuit 
de armoedesector merken dat één van de grootste risicogroepen op armoede de ouderen zijn. Die groep 
wordt alsmaar groter en de kans om er financieel een stuk van tussen te vallen is zeer groot en stijgt nog 
steeds.  
 
JOKA: voor ons valt vergrijzing samen met  in rusthuizen zien dat veel mensen vereenzamen en dat er iets  
moet gedaan worden aan de manier waarop het allemaal ingevuld wordt in rusthuizen.  
 
S-plus: bij ons is dat een dubbel verhaal. Zoals Impact schuiven wij ook een positief beeld van vergrijzing naar 
voor, vandaar het woord verzilvering. Angst is misschien iets te negatief uitgedrukt, maar als je ouder wordt 
hangt er natuurlijk ook een negatieve zijde aan vast. Veroudering en de kwaaltjes die er mee gepaard gaan, 
armoede is niet echt een thema bij ons, maar we laten het niet links liggen. Er is dus een positieve en een 
negatieve kant aan het verhaal.  
 
HIG: alle stellingen die men al gezegd heeft zijn juist, maar iets te beperkt. Voor mij betekent vergrijzing dat de 
groep ouderen veel massaler aanwezig is dan de groep jongeren. En als we kijken naar samenlevingen waar 
dat andersom is dan zien we dat daar een andere dynamiek heerst. Voor mij is de bedreiging van de 
vergrijzing niet zozeer de armoedeaspecten en dergelijke die er bij komen kijken, maar wel het feit dat de 
cultuur van de samenleving veranderd, waardoor er veel verzet is tegen jongeren, tegen de wijze waarop 
kinderen op straat lopen en opgroeien.  
 
Socius: om het niet meteen in termen van bedreiging of probleem te definiëren: wat wij naar voor hebben 
geschoven in een omgevingsanalyse die we gemaakt hebben is dat er toch wel een aantal vrij fundamentele 
verschuivingen gaande zijn in de bevolkingssamenstelling, die op zijn minst een aantal uitgangspunten 



 

419 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

opnieuw in vraag stellen. Het is een combinatie van factoren: andere bevolkingssamenstelling, veroudering 
van de bevolking,… en die veel uitdagingen met zich meebrengen. 
 

  Verandering 
 
Mobiel 21: wij werken aan een project ‘succesvol ouder worden in een veranderend en duurzaam 
transportsysteem. En hier blijkt dat die groep ouderen zo een heterogene groep is dat je daar eigenlijk moeilijk 
kan zeggen: we gaan nu eens iets voor heel die groep doen. Want die individuen in die groep zijn heel 
verschillend. Bovendien is onze maatschappij nu meer geënt op de werkende mensen, maar de groep die niet 
meer werkt maar wel nog actief wil zijn en zeker niet in hun living thuis gaan blijven zitten en die nog dingen 
wil doen wordt groter. En daar een antwoord op zoeken is één van de dingen die specifiek rond transport aan 
bod komen, en waar we van denken dat het op veel andere vlakken ook nog speelt.  
 
VVJ: ik wil even aanvullen op het HIG. Ik denk dat die vergrijzing en die misverstanden tussen de 
verschillende leeftijdgroepen bestaan het jeugdwerk en –beleid dwingt om met die thema’s bezig te zijn. Dit is 
iets nieuws. Bij het VVJ zit dit momenteel bijvoorbeeld nog niet in het pakket. Maar we voelen wel aan dat het 
een noodzaak is om hier meer en meer aandacht aan te besteden. Hoewel het niet onze eerste doelgroep is, 
maar je wordt er op zo veel vlakken mee geconfronteerd dat het in het jeugdbeleid wel een belangrijk thema 
wordt.  
 
Jongeren hebben het nu veel moeilijker dan vroeger.      
 
JOKA: ja, ik bekijk dit vanuit het aantal keuzes en het aanbod dat op die jongeren afkomt. De keuzekoorts die 
er eigenlijk heerst bij jongeren, niet weten wat te kiezen, wat gedaan en het moeilijk hebben met het feit dat je 
niet alles kan kiezen.  
 
HIG: ja, ik denk dat het op dat terrein inderdaad veel moeilijker is voor jongeren. Maar langs de andere kant 
leven ze natuurlijk in een samenleving met zoveel materiële mogelijkheden en keuzemogelijkheden en dat is 
ook positief. Maar jongeren hebben geen duidelijke waarden meer uit tradities om zich op te baseren. En 
keuzes maken is soms dwingend, want je moet kiezen. Vroeger mochten ze soms kiezen, nu moeten ze 
kiezen. 
 
Socius: nee, de vraag is hoe je vroeger definieert. Maar als je het op een voldoende lange periode bekijkt dan 
lijkt het duidelijk dat op heel wat maatschappelijke domeinen er een heel grote vooruitgang is gemaakt, ook 
voor jongeren. Op gebied van gezondheidszorg, educatie,… Dus algemeen is er een grote welvaart en 
welvaarstijging. Daar kunnen we niet naast ten opzichte van 50 jaar geleden.  
 
S-plus: maar maakt dit het gemakkelijker? 
 
Socius: hebben ze het moeilijker? Ik denk niet dat ze het nu moeilijker hebben dan vroeger.  
 
Familiehulp: ik heb juist de indruk dat door die enorme welvaartstijging de kloof tussen mensen die niet 
meekunnen groter is geworden. En  dat degene die in een zwakkere positie zitten en minder kansen krijgen 
daardoor vaak net nog minder kansen krijgen. Ze hebben het nog moeilijker om aan te pikken bij de 
middenmoot, waar mensen vroeger gemakkelijker konden spartelen. En voor jongeren die uit de boot vallen is 
het nu nog moeilijker.  
 
Welzijnszorg: ik heb altijd schrik met van die algemene stellingen van is het moeilijker geworden. Ik ben ook 
nog jong en voor mij is het niet moeilijker. Maar voor jongeren die minder sterk zijn in keuzes maken is het wel 
degelijk moeilijker. En ook voor degene die de keuzes niet krijgen. De cijfers van ons onderwijs is bijvoorbeeld 
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nog altijd heel slecht voor de zwakste groep, de slechtste van Europa. Hoe meer keuzes aangeboden worden, 
hoe moeilijker om de juiste weg te kiezen, om dan uiteindelijk succesvol op te groeien. En welvaartstijgingen 
zijn altijd gepaard gegaan met een stijgende kloof. Dus bijvoorbeeld de kloof in gezondheid, vanaf de 
geboorte, kindersterfte is bijvoorbeeld dubbel zo groot bij mensen die alleen een diploma lager onderwijs 
hebben dan bij mensen met een hoger opleiding. Dat geldt ook voor cariës bij kinderen: naargelang de sociale 
klasse waarin je opgroeit is de gezondheid vanaf de eerste levensjaren gehypothekeerd. Dus op dat vlak 
zeker en vast. 
 
Socius: maar is dit toegenomen tegenover vroeger? 
 
Welzijnszorg: bij iedereen is de welvaart gestegen, maar ze is wel veel sterker gestegen bij de midden –en de 
hogere klasse dan bij de lagere klasse. Iemand die vroeger laaggeschoold afstudeerde, op zijn 14 of 15 jaar, 
had meer kansen dan iemand die nu uitvalt in het onderwijs en zonder diploma vertrekt.  
 
VVJ: ik heb wel het gevoel dat er ook wel een verhoogde aandacht is voor die kansengroepen. Bijvoorbeeld al 
die projecten rond diversiteit zijn er net om die groepen die niet helemaal meekunnen toch een duwtje te 
geven.  
 
Welzijnszorg: inderdaad het GOK-decreet, gelijke kansenonderwijs, maar daarvan zijn voorlopig de resultaten 
nog onzichtbaar.  
 
Mobiel 21: het is allemaal wel complexer geworden voor jongeren en de ene gaat daar goed mee om en voor 
de andere is het allemaal veel moeilijker. Bepaalde levenstandaarden gaan het gemakkelijker maken voor 
jongeren en andere gaan het moeilijker maken. De vraag is hoe jongeren met al die complexe structuren en 
aanbod omgaan. De wereld is ook een dorp geworden. Je zit niet meer onder de eigen kerktoren, je moet je 
weg zoeken in een veel groter geheel.  
 
 
 
Situeert die complexiteit zich op alle domeinen?       
 
Mobiel 21: verkeer en mobiliteit is zeker heel complex geworden.  
 
HIG: ik denk dat het zich situeert op alle terreinen, maar we mogen niet vergeten dat we in totaliteit nog nooit 
in zo een rijke en welvarende samenleving geleefd hebben. Er moet wel veel aandacht blijven gaan naar 
kansengroepen, die inderdaad niet meekunnen, maar we moeten wel opletten dat de totaliteit niet uit het oog 
wordt verloren en dat de complexiteit teveel benadrukt wordt in het rijke westen waarin we leven. 
 
Impact: waar ook heel veel bescherming is. Kinderen van vandaag worden overbeschermd langs de ene kant 
en is er ook heel veel wrijving. Hoeveel druk zit er niet op kinderen? Hoeveel zelfmoorden zijn er niet bij jonge 
kinderen. Dat is dan ons project van een langer leven. Waarom moet er van zo een jonge leeftijd druk worden 
uitgeoefend op kinderen, we leven toch lang genoeg. We moeten gaan naar een levensloopbenadering.  
 
Wordt het moeilijker omwille van de toenemende vergrijzing?     
 
HIG: ik vind van wel. Een concreet voorbeeld: ik heb 3 kinderen, allemaal onder de 30. Ik zal je een verhaal 
vertellen van deze stad. Als de kinderen op straat aan het spelen zijn en ze blijven staan voor een huis waar 
een affiche hangt die ze willen lezen, dan heb je heel veel kansen dat er boven een raam opengaat en iemand 
roept ‘manneke, wa sta gij daar te doen?’. De mensen hebben schrik dat die jongeren hen iets zouden 
aandoen. Als vier jongeren samen op straat staan, hoeveel oude mensen gaan er dan niet een blokje om? Er 
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is dus een groot probleem van hoe ouderen over jongeren denken en ook omgekeerd. Want die jongeren 
zeggen dan ‘al die ‘patémaddamen op de Meir die niks anders te doen hebben dan taart te eten en die van 
over de deur is maar 50 jaar en die gaat niet meer werken…’. Moeten wij daarvoor gaan werken? Als ik die 
boodschappen hoor dan maak ik me toch wel zorgen. En dan is de vraag hoe je als oudere hier mee moet 
omgaan.  
 
S-plus: vroeger werd er ook al wel gezegd van ‘die jeugd van tegenwoordig’. Een individuele zaak mag niet 
uitvergroot worden tot een algemene zaak.  
 
Socius: er zit een zekere gelaagdheid. Op microniveau, de dingen die te maken hebben met het relationele 
van mensen en tussen groepen van mensen, daar is leeftijd er één van, daar kan je een aantal dingen over 
zeggen, maar je hebt ook het metavraagstuk dat gepaard gaat met de kwestie van een andere samenstelling 
van onze bevolking en de fundamenten van de verzorgingstaat zoals we die tot op vandaag kennen, altijd 
gedacht vanuit een solidariteitsstandpunt, die in vraag worden gesteld. En dat is een heel andere discussie. 
Je hebt het dagdagelijkse waar mensen elkaar ontmoeten of niet ontmoeten, maar er zijn ook de grote 
vraagstukken die een impact hebben op iedereen.  
 
HIG: gaan de jongeren nog  bereid zijn om te betalen voor de ouderen, is het dat wat je wilt zeggen? 
 
Familiehulp: het begint al vroeg. We merken ook dat er meer en meer ouderen langer thuis willen blijven met 
een grotere complexiteit van de zorg. Maar er zijn ook minder mensen die voor hun ouders kunnen zorgen, 
omdat die generatie ook nog langer blijft werken. Waar vroeger de mensen zorgden voor de generatie 
erboven, zitten we ondertussen inderdaad al met 4 of 5 generaties, waarbij de derde generatie de 
meerderheid ook nog aan het werk is en er wordt dus niet meer op dezelfde manier als 50 jaar geleden  voor 
de ouderen gezorgd. En dit moet opgevangen worden. En dat beginnen jongeren ook te voelen. Van het 
moment dat er één generatie tussen uitvalt komt het op de generatie erachter terecht. We krijgen dus ook 
meer en meer dat kleinkinderen voor de grootouders beginnen te zorgen. Die veranderende zorgrelaties 
komen er dus ook bij. 
 
Socius: er is een fundamenteel probleem als we ons staatsbestel grotendeels financieren op een verouderd 
idee van de levensloop waarbij de arbeidsfase veel langer was dan de jeugdfase en de ouderenfase. Nu krijg 
je een zodanige compressie op die arbeidsfase, een zodanige belasting op die arbeidsfase die eigenlijk die 
twee andere fasen moet betalen. Dat is een fundamenteel in een verouderende en diverse samenleving. 
 
Wordt daardoor de druk op jongeren groter?       
 
Socius: ik denk dat wel. Ik denk dat we nu wel op een kantelmoment zitten. Ik denk ook dat de economische 
crisis die we nu meemaken nog veel fundamenteler is dan de crisis van de jaren ’80. Ik denk dat dit heel 
bepalend gaat zijn voor de jongeren van vandaag, en dat we dat nog niet goed beseffen.  
 
Hebben jullie het gevoel dat die vergrijzing in de ruimte die jongeren gebruiken, dat ze meer of minder keuzes 
hebben in dat ruimtegebruik?  
 
Kind en Samenleving: voor een stuk gaat dit over microschalen, dus relaties tussen mensen. Ik denk dat in de 
buurt van seniorendorpen wel meer klachten zullen zijn over spelende kinderen. Maar aan de andere kant heb 
je ook het kleine ontmoeten. Bijvoorbeeld in de tram, publieke ruimte, zie je oudere mensen geholpen worden 
door jongeren waar je het totaal niet van zou verwachten. Dus op het microniveau is het zeker niet alleen een 
negatief verhaal. Maar als het gaat over inrichting en planning van de publieke ruimte, dus minder op het 
microniveau, en daar zijn er altijd belangen in de publieke ruimte. Maar daar zijn ook wel positieve verhalen te 
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brengen. Bijvoorbeeld bewonersgroepen met voornamelijk ouderen die tieners toch ook wel een plaats willen 
geven.  
 
VVJ: ik zou nog willen aanvullen dat ik het in heel het verhaal wel belangrijk vind dat er aandacht moet gaan 
naar het versterken van jongeren bij het maken van de keuzes, leren omgaan met solidariteit en dat daar 
meer aandacht naar moet gaan. Onderwijs en opvoeding moeten jongeren meer klaar maken om die keuzes 
te maken en met de solidariteit om te gaan. Ik ben het ook niet eens met heel die stelling over 
individualisering. Mijn generatie was individualistisch. Maar de 16-jarigen, de 17-jarigen nu die gaan veel meer 
teruggrijpen naar dat solidaire, het groepsgevoel, vrienden zijn veel belangrijker en het individuele is veel 
minder sterk dan vroeger.  
 
Mobiel 21: maar wel bij de senioren. Uit de gesprekken met de senioren rond mobiliteit en al die dingen kwam 
ook naar voren dat er met individuele jongeren eigenlijk geen problemen waren, maar een groep jongeren 
wordt eigenlijk als bedreigend ervaren. Dan voelen ze zich in een zwakkere positie. 
 
Er is toch wel een trend bezig waardoor het moeilijker wordt om keuzes te maken. Tot slot van dit punt: 
iedereen wil jong zijn.  
 
S-plus: ik weet het niet. Een deel van de senioren zal dit wel willen, zoals de mensen die nog heel actief zijn in 
het verenigingsleven of de babyboomers. Dat merk je ook aan de vraag naar het aanbod: de koffietafel is 
passé, het moet dynamischer en spannender. Ik geef ook judoles aan jonge gastjes en ik weet niet of ze 
effectief jong willen blijven. Ik denk door de toenemende druk op jongeren en de vele keuzes: laat ons gewoon 
jong blijven, neem die druk weg. 
 
HIG: ja, ik denk dat dit de cultuur van de samenleving is. Als je kijkt in de boeken, de mode, op straat, hoe 
alles daar voorgesteld wordt, dan moet je zeggen dat dit het ideale is. Je moet eeuwig jong blijven, er goed 
uitzien, de juiste lijn hebben, zeer actieve dingen doen, vanalles kan meegenieten, profiteren, werken, reizen, 
hobby’s, veel kinderen hebben, … Dat is toch het beeld dat naar voren geschoven wordt. Ik spreek me niet uit 
of het goed is. Dat is wat anders. 
 
Familiehulp: vorig jaar in Brussel hebben we een ontmoetingsdag met ouderen gedaan, en wat hier uit 
voortkwam was de vraag ‘wat betekent oud zijn voor iemand’ en heel veel zeiden ‘je bent zo jong als je u voelt 
in je hoofd’ en eigenlijk veranderd dit op de moment dat je niet meer mobiel bent. Dus als je door de 
ouderdom fysiek beperkt wordt, dan krijgen ze echt het gevoel dat ze oud zijn. Zolang ze buiten kunnen 
komen, mensen kunnen ontmoeten, voelen ze zich niet oud. En in die zin zeg ik nee, omdat ze niet terug naar 
die heel jonge periode willen, want het is ook een heel grote rijkdom dat je al die dingen gezien hebt en al de 
ervaringen, en dit kunnen ze ook meegeven aan hun kinderen. Het is vooral belangrijk van de 
onafhankelijkheid en de mobiliteit te blijven hebben. Daar ligt voor ouderen het scharnierpunt.  
 
Solidariteit voor het Gezin: ja, aanvullend bij Nele. Als ik op huisbezoek ga is dat vaak om te poetsen en dat is 
het eerste dat oudere mensen moeten opgeven en zelf niet meer kunnen. Dat is het eerste van hun vrijheid en 
hun kunnen dat ze gaan weggeven. En dat evolueert dan vaak verder naar thuisverpleging en zo verder. Maar 
eens ze zelf die mogelijkheid niet meer hebben, uiteraard willen ze dan liever terug jonger zijn, of ze zijn 
levensmoe en dat is dan een andere zaak. Het is dus dubbel. Ouder worden geeft een bepaalde wijsheid, een 
zekere kennis die je meedraagt, maar het is ook moeilijk om je zelfstandigheid kwijt te geraken, poetshulp in 
te schakelen, en uiteraard willen die mensen dat liever zelf kunnen. En dan heb ik het niet over terug jong zijn, 
maar jonger. Vooral dan voor die fysieke beperkingen. 
 
Welzijnszorg: voor mij is jong zijn een levensfase waar vanalles mee samenhangt, niet gebonden zijn aan 
huisje-tuintje-boompje, en ik denk niet dat ouderen hier terug naar toe willen. Niet iedereen wil terug zijn, 
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jonger wel, zeker als het dan over fysieke kwaaltjes gaat en dergelijke. Een zeker ‘jeunisme’ bestaat ook al 
langer dan nu, in de romantiek bestond dat ook al. 
 
JOKA: ja, de maatschappij verwacht dat je jong bent en ik wil graag jong blijven. Die hele wereld die voor je 
ligt, zeker die arbeidstijd en die tijd die je nog moet doen, dat is iets afschrikwekkend. Ik moet nu zogezegd 
nog zeker 50 jaar werken.  
 
Intergenerationele solidariteit: denken jullie dat intergenerationele solidariteit een absolute noodzaak 
is voor een leefbare samenleving? 
 
S-plus: nee, ik spreek niet graag in absolute termen, dus absoluut noodzakelijk zou ik zeker niet zeggen. Het 
is een mogelijkheid, dat wel, maar het is niet absoluut noodzakelijk. Niet tegenstaande de solidariteit die er 
bestaat, wil elke generatie zich wel eens afschermen van de generatie onder en/of boven zich. Zo heb ik me 
vaak afgezet tegenover mijn ouders toen ik jong was. En ik zie me niet binnen ettelijke jaren zonder 
problemen met de generatie van mijn ouders in een bestuur of dergelijke zitten. Er zijn soms wel spanningen, 
ik merk dat ook in het bestuur van onze eigen vereniging. 
 
Socius: ja, solidariteit betekent letterlijk lotsverbondenheid. In de vorige eeuw hebben we heel ons 
solidariteitsprincipe opgebouwd onder mensen. Vanuit een aantal mensenrechtengedachten zijn we er toe 
gekomen dat we ons best op een solidaire manier organiseren, omdat we beseffen dat ons lot aan elkaar 
verbonden is. Dus ook tussen de generaties. Er zijn weliswaar verschuivingen. Ik denk dat die 
lotsverbondenheid er altijd zal zijn en dat het ook een valkuil is om te denken dat die er niet zal zijn. Stilaan 
komen we tot het besef dat ons lot niet alleen van elkaar afhankelijk is, maar ook van hoe we samen solidair 
zullen zijn in relatie tot de planeet. Tot nu toe hebben wij de mens centraal gesteld. Maar dus op het 
solidariteitsvraagstuk en op het vraagstuk ‘people, maar ook planet’ dat is een uitdaging. En misschien biedt 
dat ook kansen om die solidariteit opnieuw te vinden. Het is niet alleen een kwestie van mensen en 
generaties, het is ook een kwestie van heel de planeet. 
 
Mobiel 21: dit is iets waar wij elke dag aan proberen te werken. Intergenerationeel is niet enkel tussen de 
generaties die op dit moment leven. Het gaat ook over de toekomstige generaties. En we dragen ook al de 
dingen mee van de generaties die voor ons hebben bestaan. Dat stuurt ons ook op een bepaalde manier. Ik 
denk dat die solidariteit tussen al die generaties zeker moet bestaan, of het nu is om mensen te onderhouden 
of te zorgen dat er binnen x-aantal jaren nog een planeet zal zijn waarop mensen kunnen leven. Op die 
manier kan je nooit zonder solidariteit, anders is het ik voor mezelf en dan kan je er perfect voor zorgen dat er 
morgen geen maatschappij meer is.  
 
 
Is het een soort solidariteit die toeneemt, is er een grotere openheid of druk op?   
 
HIG: twee zaken zijn hier duidelijk. De solidariteit die ouders voor hun kinderen opbrengen, die staat toch als 
een paal boven water. Die wordt zeker niet in vraag gesteld. De solidariteit van (volwassen) kinderen naar de 
ouders en hun ouders, die wordt vaak afgeschoven op de gemeenschap. Mijn aanvoelen is dat er toch een 
groep jongeren is die gaan reageren tegen het feit dat ze de zware lasten van de oudere generaties moeten 
dragen, ook financieel via sociale bijdragen, sociale zekerheid, belastingen. Maar een ander positief punt is 
dat er binnen generaties een grote solidariteit kan zijn. Er leeft nu toch de overtuiging dat het niet meer alleen 
de jongeren zullen zijn die voor de ouderen moeten zorgen, maar ook de ouderen zelf moeten binnen hun 
eigen generatie die solidariteit opbrengen. Er zijn er die zorg nodig hebben, anderen die het niet nodig 
hebben. Anderen die het goed hebben en andere niet. Op zich wordt het principe van solidariteit niet in vraag 
gesteld. Maar wel de wijze waarop we moeten en kunnen organiseren, en wiens schouders de zwaarste 
lasten moeten dragen.  
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Impact: intergenerationele solidariteit wordt veel te veel gezien in termen van geld, in financiële 
ondersteuning. Maar bekijk eens het vrijwilligerswerk. Als al de ouderen morgen het vrijwilligerswerk zouden 
staken, wat zou er dan gebeuren? Dit moet zichtbaarder worden. 
 
Familiehulp: maar die solidariteit dan niet uitgedrukt in middelen maar in ondersteuning komt toch wel onder 
druk te staan wanneer twee generaties aan het werk zijn, of waar meerdere generaties in een zelfde situatie 
zitten en geen zorgtaken meer kunnen opnemen voor elkaar. Ik kan niet terugvallen op mijn ouders voor 
kinderopvang als ik kinderen zou hebben, want die zijn zelf nog aan het werk. En deze vorm van niet-
financiële solidariteit komt wel onder druk te staan omdat mensen door de vergrijzing langer gaan moeten 
werken. Dit is toch een realiteit waar rekening mee gehouden moet worden. En de generatie daarboven zit 
hier ook in een dilemma en vraagt zich af hoe ze hier mee om moet gaan.  
 
Socius: ik ervaar dit zelf ook. Ik zit zogezegd op een piekmoment in mijn leven, ben 43, heb 3 opgroeiende 
kinderen en heb geen familie wonen binnen een straal van 100 kilometer. Mijn vrouw en ik werken fulltime. 
We lossen dit op door binnen het arbeidsbestel een aantal maatregelen te nemen, die vertrekken vanuit 
flexibiliteit voor de werknemers. Ik heb 25 mensen in dienst en de flexibiliteitsvragen die ik krijg van 60 jarigen 
die nog werken zijn vragen die betrekking hebben op eigen keuzes of zorg voor ouders. Dat zijn andere 
flexibiliteitsvragen dan van jonge collega’s die starten en met opgroeiende kinderen zitten. De samenleving 
heeft een aantal vehikels gecreëerd binnen de arbeidsreglementering om daar mee om te gaan. En dat zijn 
zeker solidariteitsmechanismen. 
 
Familiehulp: maar dat komt dan toch onder druk te staan wanneer de groep jongeren en ouderen die steunen 
op de groep werkenden groter wordt.  
 
Socius: dat klopt, en daar hebben we wel een fundamenteel probleem: het intreden op de arbeidsmarkt wordt 
steeds verlaat en de neiging om er snel weer uit te treden blijft. We hebben een veel te samengeperste 
loopbaan. Alles wordt nu serieel. Het is niet meer echt een beeld van actieve loopbaan tot aan de ouderdom 
en er dan uitstappen. Nu is er bijvoorbeeld het levenslang leren. Het moet anders georganiseerd worden en 
dat moet betaalbaar gemaakt worden. En dat kan alleen maar door het te solidariseren.  
 
VVJ: ik geloof dat de actieve welvaartstaat onder heel grote druk komt te staan. Omwille van de reden van die 
kleine arbeidsmarkt. Qua leefbaarheid denk ik wel dat intergenerationele solidariteit de enige optie is, toch 
zeker op microniveau. Als het gaat over financiering en betaalbaarheid van de jongeren en de ouderen, dan 
weet ik het niet. 
 
HIG: 43% van de buitenschoolse kinderopvang gebeurt door de eigen familie. Als mensen in een 
zorginstelling worden opgenomen, dan zijn ze doorgaans al zeer oud. En ook daar blijkt uit onderzoek dat de 
kinderen en de familieleden meestal nog wel zorg opnemen. We mogen die verwezenlijkingen toch niet 
zomaar onder de tafel schuiven. En dan de economische crisis, hoeveel mensen gaan er niet uit eten per 
week? Vroeger moest er thuis gekookt worden, toen was er geen geld om op restaurant te gaan. Voor jonge 
mensen is er een druk, stress en alles moet vlugger, maar er zijn ook veel meer mogelijkheden. Kinderopvang 
neemt elk jaar met duizenden plaatsen toe. Het verbaast me dat jullie, de jonge mensen hier aan tafel, daar 
zo naar kijken. 
 
VVJ: in mijn vriendenkring zijn er veel mensen met echt jonge kindjes die nu aan het zoeken zijn naar 
opvangplaatsen, naar plaatsen op scholen, en dat zijn dingne die echt heel moeilijk geworden zijn. In 
Antwerpen moet je bijna anderhalfjaar op voorhand een school vastleggen.  
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Dit is een collectieve solidariteit. Komt die onder druk te staan door de vergrijzing?  
 
VVJ: het zijn een heel aantal verhalen die samenkomen. Je kan minder terecht bij je ouders voor opvang en 
het aantal plaatsen neemt niet voldoende toe. Er zijn twee generaties die veel aandacht nodig hebben: de 
heel jonge kinderen en de heel ouden, en tegelijkertijd is er een economische crisis.  
 
Welzijnszorg: komt dit onder druk te staan: ja. Zal de kinderopvang die er komt gesubsidieerd worden en 
inkomensafhankelijk, of zal de kinderopvang geprivatiseerd worden zonder nog enige vorm van solidariteit? 
Dat zijn vragen die gesteld worden. Ook bij de pensioen stelt die vraag zich. Heel de discussie bij de 
pensioenen draait rond ‘hoe gaan we de mensen een pensioen geven dat leefbaar is’. En dan wordt er 
gezegd van de tweede pijler te verplichten, die toch al wat mensen helpt. Een derde pijler, het eigen 
pensioensparen, wordt naar voren geschoven. Maar de enige die uiteindelijk intergenerationele solidariteit is, 
en de enige die kan werken als je een zo groot mogelijk aantal mensen wil laten meegenieten is de eerste 
pensioenpijler. Zonder de eerste pensioenpijler wordt de groep met de laagste inkomens, die geen tweede 
pijler hebben en de derde niet kunnen betalen, uitgesloten. 
 
Socius: maar dan blijf je bij de aanname dat de sociale zekerheid moet betaald worden vanuit arbeid.  
 
Welzijnszorg: ik heb niet gezegd hoe je die eerste pijler moet financieren.  
 
 
Er is dus wel een noodzaak aan georganiseerde solidariteit. 
 
Welzijnszorg: onderwijs is ook een mooi voorbeeld. De grootste uitgavenpost van de Vlaamse Regering is 
zuiver intergenerationele solidariteit. Mensen betalen om jongeren naar school te laten gaan.  
 
Mobiel 21: als je dan gaat kijken naar dat duurzaamheidsaspect en de generaties die nog allemaal moeten 
komen, dan wordt de druk eigenlijk nog groter. Heel vaak wordt gezegd dat senioren niet meer van gedacht 
kunnen veranderen, en dat het dus aan de jongeren is om zich bewust te zijn van verplaatsingen, keuzes van 
energie, manieren die ze gaan gebruiken, en dat wordt dus ook weer allemaal bij die jongere generatie gelegd 
om mee te nemen in hun verdere leven.  
 
HIG: vind je dat? De voorlopers van de milieubeweging zijn ontstaan in de jaren ’60. Dat zijn de mensen die 
nu tot de babyboomgeneratie behoren.  
 
Mobiel 21: een bepaald deel van de bevolking was er mee bezig. Nu wordt het veel breder: milieuzorg in 
scholen, … 
 
HIG: maar dat zet minder druk op de generaties. Als we inderdaad zouden werken aan een duurzame 
samenleving, en we zouden er niet alleen van overtuigd zijn maar er ook toe gedwongen worden door 
geldmechanismen, als dat zo zou zijn dan zouden we voor de wereld moeten evolueren naar een veel 
soberder samenleving. En als dat het leidend principe wordt, gaan we minder druk hebben zowel op jongeren 
als op ouderen. Dus als je de duurzaamheid meeneemt van de generaties die nog moeten geboren worden, 
dat zou de druk kunnen verlagen. Maar ik denk dat dit zeer idealistisch is.  
 
Mobiel 21: maar dan heb je een kindercrèche nodig op de hoek, als je uw kind met de fiets wilt wegbrengen. 
Dan moet je kunnen werken op de hoek.  
Impact: ik pleit wel voor een beetje terugschroeven van een aantal zaken. Hoeveel onnuttige jobs zijn er 
bijvoorbeeld niet vandaag. Stop dat eens.  
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Nog niet op de arbeidsmarkt en niet meer op de arbeidsmarkt: beiden slaaf van consumptie? 
 
JOKA: bij JOKA merken we dat er steeds minder jongeren meegaan op onze kampen. 15 jaar geleden was 
het nog een veel groter aantal. En de reden is vaak dat ze slaaf zijn van de consumptie. Omdat ze zeker één 
maand in de zomer een vakantiejob moeten doen omdat  ze die mp3-speler willen kopen en dergelijke. En 
een weekje zich ergens solidair gaan inzetten, dat komt op de laatste plaats. Ze stellen andere prioriteiten.  
 
Mobiel 21: ik heb pas de waarde van dingen, hoeveel iets kost, en hoe lang je voor iets moet werken pas 
ontdekt op het moment dat ik effectief ging werken en dat je maandelijks dat geld ziet weggaan eigenlijk. Nu 
heeft iedereen een GSM en mp3-speler, dan vinden jongeren het logisch dat ze er ook één krijgen, zonder er 
bij stil te staan hoeveel zoiets kost. 
 
JOKA: dit hangt toch heel sterk van opvoeding af. Ik zelf ben opgevoed, en mijn neefjes en nichtjes ook met 
de idee dat als je iets wilt dat je er ook voor moet werken en sparen. Maar ik denk dat het nu wel moeilijker is, 
omdat heel veel jongeren met die algemene stijging geconfronteerd worden van wat kan en niet kan en het 
tweeverdienersmodel heeft met zich meegebracht dat het nog net iets gemakkelijker gaat  
 
Socius: het is niet omdat we van een éénverdieners- naar een tweeverdienersmodel zijn overgestapt, dat we 
minder risico’s hebben.  Misschien zelfs eerder omgekeerd. Men spreekt van een soort democratisering van 
kans op armoede. Ik denk dat we algemeen gestegen zijn, maar dat het risico op armoede eigenlijk voor een 
veel bredere groep nog bestaat, en dat gecombineerd met een soort van ‘lifestyle’-ideaal dat zeker ook op 
jongeren afstraalt, je hebt het of je hebt het niet. En als je het niet hebt, dan ben je er ook niet. Dan tel je niet 
mee. Dat hangt in die zin allemaal samen.  
 
Geldt dit ook voor niet meer op de arbeidsmarkt?       
 
Welzijnszorg: dat is nu bij de collega’s van het Brusselse, bij OKRA, een onderzoek bezig naar wat het kost 
om te participeren, financieel, aan de ouderverenigingen. Ze zijn zelf redelijk geschokt als ze optellen wat het 
kost om een maand mee te draaien. En dat is ook een symptoom van de consumptie, want die activiteiten 
moeten boeiend zijn, interessant en mogen daarmee ook gerust iets kosten. Een uitstap met de bus naar de 
grot van Lourdes is gepasseerd. Maar dat kost allemaal geld, en dus ook bij die ouderengroep is het kunnen 
consumeren een hoog goed. Als je nu aan de ouderen zo zeggen dat ze niet meer mogen gaan overwinteren 
in Spanje en op wereldreis mogen gaan, dat je dan een kleine revolutie krijgt. En ik wil het zelf die mensen 
ook niet afnemen.  
 
Solidariteit voor het Gezin: voor de minder zorgbehoevende ouderen merk ik soms zelf ook hoe moeilijk het is 
om een huisbezoek te plannen, of om poetshulp in te plannen. Want ze zijn nog heel actief.  
 
Socius: maar dan heb jij een probleem, zij hebben geen probleem.  
 
Solidariteit voor het Gezin: nee, maar het is een voorbeeld dat ze ook in die consumptie zitten. 
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Maar het gaat hier niet over de pure consumptie waar de markt ons slaaf van probeert te maken. bij jongeren 
gaat het over een mp3,iPod, bij ouderen over op reis gaan, wereldreis, participeren aan oudervereniging. Een 
ander soort consumptie? 
 
S-plus: voor de generatie 65+ minder vanzelfsprekend, maar voor de medioren zit je met een hele 
marketingstrategie die zich meer toespitst op die doelgroep. Dus de marketeers hebben er wel oog voor dat 
die groep financieel sterker staat en dat ze bereid zijn tot consumptie. 
 
VVJ: de net gepensioneerden, nog actief, zijn voor de marketeers de interessante groep, want daar valt veel 
te rapen.  
 
Is dit voor ouderen een manier om toegang te krijgen tot een subcultuur, voor een eigen identiteit? 
 
VVJ: bij jongeren is dit echt wel op zoek gaan naar een eigen identiteit en ik denk dat het voor ouderen een 
zoeken is naar een tweede leven na het werkende leven. Een nieuwe invulling geven aan wie je bent als 
persoon. Dus op dat vlak zijn er wel veel parallellen met jongeren.  
Socius: ik denk dat je het moet bekijken puur op basis van onderzoek naar bestedingspatronen van 
generaties.  
 
Impact: vroeger was het gemakkelijker om mensen samen te brengen en iets te laten doen bij de mensen die 
op pensioen waren dan. De nieuwe groep medioren die wil meer gaan genieten, die is niet meer zo meteen 
maatschappelijk inzetbaar. Er is een hele markt die zich aanmeldt, producten die specifiek voor deze groep 
gemaakt zijn, vroeger was dit ondenkbaar.  
 
HIG: …Deze mensen zeggen dat ze nog wel iets willen doen voor iemand anders, maar ze willen ook wel nog 
een beetje van hun leven profiteren. En dat sluit ook wel aan bij dat consumptiedenken. Dat is een manier om 
te laten zien dat je van het leven profiteert. Maar anderzijds denk ik dat veel mensen geen huis zouden 
kunnen kopen moesten hun ouders daar geen duit in het zakje doen. We moeten wel opletten, want er zijn 
ook heel veel positieve signalen.  
 
Impact: het zijn ook kopers. Die hebben een grote impact op de economie. 
 
Familiehulp: maar dat is toch maar een groep die er nu net aankomt. Er zit toch nog een hele groep van 
boven 65/70 die nog heel veel met die lage pensioenen zitten. Vrouwen die zelf nauwelijks een carrière gehad 
hebben en die met een overlevingspensioen zitten. En die zitten in een categorie waar ze meer en meer 
uitgaven beginnen te krijgen voor gezondheidszorg, voor rusthuizen, en dergelijke. Die zitten in een toch wel 
grote groep die maandelijks moeten krabben om er te geraken. Die het allemaal maar juist rond krijgen. Dus 
de groep komt er wel aan, maar nu zitten we ook nog met een heel grote groep die tegen de armoedegrens 
aanzit.  
 
Welzijnszorg: ook bij de jonge gepensioneerden is er een groep die tegen de armoedegrens aanzit, alleen is 
dat gelukkig een minderheid. Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld een huis, waardoor niet alleen het 
bedrag van het pensioen in rekening gebracht mag worden. Maar het is ook niet deze groep die buitenkomt. 
Zij doen niet mee aan de hype van Nordic Walking. Zeker bij de groep van na het pensioen is het isolement 
nog groter. En dan zal je die met Familiehulp of met Solidariteit voor het Gezin wel bereiken. Het netwerk dat 
ze hadden, de school van de kinderen, het werk, vallen weg en die hebben het veel moeilijker om nieuwe 
netwerken op te bouwen. En die hebben het veel moeilijker om nieuwe netwerken op te bouwen, omdat ze 
daar geen aansluiting vinden bij die verenigingen. Maar arm zijn leer je ook. En jongeren, en beginnende 
werkende mensen zijn er die slaaf van de consumptie zijn en daardoor in een schuldproblematiek geraken. 
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Die omwille van er bij te horen een flatscreen kopen op afbetaling aan veel te hoge interesten. En dat 
fenomeen zien we toch veel minder bij ouderen. Of toch veel minder.  
 
Pauze 
 
Mensen boven de 55 jaar passen niet meer op de arbeidsmarkt.     
 
HIG: ik vind dat alle mensen een bijdrage moeten leveren aan de samenleving. Dat kan je op twee manieren 
doen: door vrijwilligerswerk en door betaalde arbeid. Aangezien we allemaal betaalde arbeid nodig hebben 
om in ons levensonderhoud te voorzien is het voor mij vanzelfsprekend dat iedereen in de mate van het 
mogelijke, rekening houdend met de context, bijdraagt tot de arbeidsmarkt. Maar de discussie tijdens de 
pauze daarjuist ging erover dat men in Nederland blijkbaar de pensioenen zeer gemakkelijk kon optrekken tot 
67 en dat we hier zoveel moeite hebben om mensen tot 65 jaar aan het werk te houden. De oorzaak hiervan 
is denk ik dat we veel te hard werken. Dat is gewoon niet vol te houden.  
 
Familiehulp: ik heb ook eens een discussie gehad met iemand van de vakbond over langer werken en toen 
zei die dat die al vanaf zijn 16 jaar fysiek belastend werk deed en dat die nu op zijn 55 blij is dat die nog maar 
een paar jaren moeten doen omdat die fysiek helemaal op is. En ze willen ook nog wel iets kunnen als ze dan 
op pensioen zijn. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende jobs. En ook een verschil op 
welke moment je in de arbeidsmarkt bent gestapt, en hoelang je al aan het werk bent. En als je altijd voltijds 
bent blijven werken of er ook een periode is geweest dat je wat minder gewerkt hebt. Dit zijn allemaal 
elementen. We moeten op een veel creatievere manier naar ons loopbaanbeleid moeten kijken. Dan zal voor 
een groot deel het werken tot 65 voor velen geen probleem zijn, maar er is ook een heel groot deel waar het 
niet zo evident voor is.  
 
Solidariteit voor het Gezin: voor oude mensen, die hebben ook heel wat kennis. En er moet gekeken worden 
naar wat ze hier nu met kunnen doen, kunnen ze het overdragen naar de volgende generatie, en ook 
heropleiden naar een andere job, eventueel minder fysiek belastend vanaf een bepaalde leeftijd. 
 
Welzijnszorg: ik denk ook dat er flexibilisering nodig is, zowel van de werknemers als van de werkgevers. In 
onze sector, binnen het paritair comité sociaal-cultureel werk, krijgen alle ouderen vanaf 50 een aantal ADG-
dagen erbij en op 55 nog eens. Voor mensen die in het verenigingsleven werken, die hebben dat in principe 
niet nodig. Omwille van de fysieke arbeid waar verpleging mee kampt, daar zijn andere oplossingen voor 
nodig. En juist die flexibiliteit kunnen we niet altijd aan de dag leggen, dat ligt zowel bij de werkgevers als bij 
de werknemers. We blijven in een heel rigide systeem zitten.  
 
HIG: en de scholing. Als je ziet hoe weinig 55-plussers participeren aan de scholing. En er in een bedrijf 
daarvoor zo weinig middelen ter beschikking worden gesteld. Iemand op brugpensioen kan bijvoorbeeld geen 
dienstencheques meer aanvragen en kan geen beroep doen op verminderingsgeld voor werklozen. Dus eens 
je in het systeem van brugpensioen gestapt bent, ben je voor ons afgeschreven.  
 
Socius: mensen gaan in de toekomst ook veel minder lang in een zelfde werksituatie zitten. Jongeren zoeken 
na 2 tot 3 jaar iets anders en dan zijn ze weg. Dus hier kunnen ook wel energie en inspanningen gevraagd 
worden. Het is anders als je in een sleur zit, dan moet er uiteraard iets veranderen.  
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De publieke ruimte nodigt uit tot ontmoeting tussen jongeren en ouderen.   
 
Kind en Samenleving: normatief gezien zou ik zeggen van ja. Maar pleintjes mikken toch op een bepaald 
soort publiek, en als ik er een leeftijd op moet plakken zijn het eerder jonge actieve mensen. Dus ik denk wel 
dat er in de publieke ruimte, in een ontwerp, telkens onbewust keuzes worden genomen naar leeftijd toe. Het 
voordeel aan publieke ruimte is dat de belangen tegengesteld kunnen zijn, maar dat men er ook kan 
samenkomen. In intergenerationele solidariteit gaat het ook over delen van ruimte. En een deel van het 
intergenerationele kan zitten in het uitwisselen van perspectieven: proberen te begrijpen waarom de andere 
die ruimte op die manier nodig heeft. Bij plannen op mesoniveau. Microniveau is proberen je te verplaatsen in 
de andere, waarom die aanstoot neemt aan je gedrag. 
 
VVJ: in onze campagne gaat het deels ook over het solidaire gebruik van publieke ruimte. We merken ook dat 
de publieke ruimte veel minder wordt gebruikt als ontmoetingsruimte en meer als transit. Het nodigt dus zeker 
niet, want het wordt niet meer gebruikt als dusdanig. Als je het wel gaat gebruiken als ontmoetingsruimte 
wordt dit heel vaak als overlast bekeken. Het ene moet het andere niet in de weg staan, maar staat elkaar in 
realiteit nu toch in de weg. Het ontmoeten en verplaatsen gaat niet altijd samen.  
 
Kind en Samenleving: voor een stuk vind ik ontmoeten dan ook een stuk te idealiserend voorgesteld. Het gaat 
ook over gewoon naast elkaar dingen kunnen doen, dan hoef je niet perse met de andere te spreken. De twee 
dingen zijn mogelijk, ofwel op dezelfde plek, ofwel op wat meer afstand van elkaar. 
 
Socius: hoe definiëren jullie publieke ruimte?  
 
Kind en Samenleving: parken, pleinen, straten, shoppingcentra, … 
 
Socius: je zit nu ook met een heel grote virtuele ruimte.  
 
Dat nemen we hier nu niet mee. 
 
HIG: moeten jongeren en ouderen elkaar daar ontmoeten? 
 
Socius: ik weet het niet… 
 
HIG: het is wel uitdagend… 
 
Socius: de inrichting van de publieke ruimte is belangrijk, maar zeker ook van de semi-publieke ruimte. Er zijn 
een heleboel sociale voorzieningen, bijvoorbeeld sociale diensten in een gebouw, en hoe zijn die dan 
gebouwd dat ze ontmoeting waarmaken. Nu vaak eendimensioneel ingericht. Ik denk dat de inrichting van die 
diensten en van de publieke ruimte dat die heel belangrijk zijn en veel kansen kan bieden.  
 
Kind en Samenleving: bijvoorbeeld Museumplein, met dat water. Dit is leuk voor zowel kinderen en ouderen. 
 
Socius: de inrichting van de publieke ruimte is één ding, maar hoe gaan we hier nu mee om? Willen we er in 
komen, of hebben we er schrik van? 
 
Impact: als jeugdraden en seniorenraden bondgenoten kunnen worden rond deze dingen waar het echt op 
aankomt, in het verkeer, op de weg, pleintjes en weet ik veel. Als het goed is voor de groep die nog niets te 
zeggen heeft, de heel jongen en de groep die niets meer te zeggen heeft, de ouderen, dan is het voor 
iedereen goed. Dit zijn enorme kansen om elkaar te gaan vinden.  
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Mobiel 21: in dit opzicht komt deze focusgroep eigenlijk te vroeg. We zijn nu een project gestart om 
jeugdraden en seniorenraden samen rond de tafel te zetten om te spreken over publieke ruimte. Puur 
inrichting, daar moet zeker rekening mee gehouden worden. En er wordt inderdaad vaak gezegd dat als het 
goed is voor kinderen en ouderen het goed is voor iedereen, maar anderzijds is het ook de sfeer die ergens 
leeft die belangrijk is. Het kan bijvoorbeeld een perfect ingericht plein zijn, maar als er een bepaalde sfeer 
hangt kan er toch niet tot ontmoeting gekomen worden. Daar moet je ook wel rekening mee  houden. 
 
HIG: wijken met allemaal jonge gezinnen of senioren bevorderen ook niet het gebruik van de publieke ruimte. 
Voor de overheid en voor ruimtelijke ordening is het heel belangrijk om hier naar te zien. Je hebt wel een 
aantal maatregelen van een maximum aantal sociale woningen in nieuwbouwwijken. Maar ook naar 
generaties toe moet men daar echt rekening mee houden. Het Kangoeroewonen wordt bijvoorbeeld niet 
gestimuleerd door onze ruimtelijke ordening. En ik denk ook dat de mensen elkaar meer moeten aankijken en 
spreken. Ik ben iemand die gemakkelijk mensen aanspreekt. Mensen kijken dan raar, want ze verwachten het 
niet meer. Ze vinden dat zelfs bedreigend. Men heeft een zekere vrees, cultuur van de angst, we hebben nog 
nooit zoveel zekerheid gehad en toch hebben we van alles schrik. Jongeren moeten leren dat ze iedereen 
mogen aanspreken.  
 
Welzijnszorg: overleg organiseren tussen jongerenraden en ouderenraden kan een positieve evolutie zijn. Het 
beleid moet gestimuleerd worden om op langere termijn te kijken en participatie te organiseren met bewoners, 
op een goede manier. Bijvoorbeeld: in wijken waar mensen wonen die heel jong zijn en nog aan kindjes 
moeten beginnen kiezen voor pleintjes de speeltuigen voor min vijf jaar, maar die zijn dan na een aantal jaren 
verloederd. Denk dan toch eerst even na. Er zijn genoeg mogelijkheden om een iets multifunctionelere 
inrichting uit te voeren, die voor verschillende groepen gezellig en plezant zijn.  
 
Waar ontmoetingsplaatsen zijn gaan mensen blijkbaar wel over tot ‘small talks’. Dit gaat in tegen de cultuur 
van de angst. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel zorgen dat die ruimte daartoe uitnodigt. Wat is er nu 
belangrijk in dergelijke ruimte? 
 
HIG: de auto terugdringen. Ouderen durven ’s avonds niet meer op straat omdat je daar alleen loopt.  
Moesten er meer mensen op straat lopen in plaats van de auto’s, dan zou de veiligheid sowieso toenemen. 
Zolang de auto niet wordt teruggedrongen uit de stad en uit de kernen, dan krijg je dit niet.  
 
Mobiel 21: dit zou kunnen helpen, maar Brussel is nu een stad waar ’s avonds nog vrij veel beloop is, maar de 
senioren daar komen ook niet meer buiten uit schrik voor de groepjes jongeren. Ze durven niet, tenzij ze zelf 
in groep zijn.  
 
VVJ: in Merksem is een heel mooi project geweest met rondhangende jongeren die altijd samenkwamen op 
een pleintje. Het pleintje was deels afgesloten en vormde in eerste instantie dus geen bedreiging. Maar er 
waren een aantal banken, en die jongeren zaten altijd op die banken. Dan is er een reportage gemaakt  
waarbij een Marokkaanse jongere de buurtbewoners is gaan interviewen, en de opmerking van de meeste 
senioren was dat als ze van de winkel komen dan willen ze kunnen rusten op die banken. Maar dat ging niet 
want die jongeren zaten op die banken. En als de jongeren niet op die banken zaten dan voelden ze zich 
bedreigd omdat ze geen tegenwicht vormen tegen die groepen jongeren. Dan is er iets opgestart tussen de 
senioren die er voorbij wandelen en de jongeren zelf en de jeugddienst. Dan is er antwoord gezocht op de 
vraag van jongeren om een eigen ruimte te hebben en op de vraag van de buurt, van de senioren. 
 
Socius: dit is een mooi voorbeeld van een onvermogen tot communicatie. In het algemeen heerst dit in heel 
de samenleving. Het gaat blijkbaar nog het gemakkelijkste in de virtuele ruimte.  
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VVJ: dat is het jammere, dat alles geïnstitutionaliseerd moet worden. Die senioren zouden die gasten moeten 
durven aanspreken en zeggen dat ze even op die bank willen gaan zitten. Jongeren geven dat ook aan, van 
waarom worden wij niet aangesproken. Blijkbaar is die kloof te groot omdat zelf, via interactie, te overbruggen. 
 
Mobiel 21: uit de gesprekken met de senioren blijkt dat ze het een probleem vinden, want ze zien het altijd op 
televisie. Of ze hebben het in de krant gelezen. De media springt er eigenlijk altijd heel hard op negatieve 
verhalen van jongeren en dit werkt de beeldvorming in de hand. 
 
Socius: onderzoek wijst aan dat de perceptie in de wereld bepaald wordt door de media, behalve voor  
mensen die uit hun kot komen.  
 
Mobiel 21: of het veiligheidsgevoel nu strookt met de realiteit, dat maakt niet echt uit. Voor oude mensen is dit 
gewoon zo, dat is voor hen de realiteit.  
 
Kind en Samenleving: dat onveiligheidsgevoel leeft ook bij kinderen. Het is algemeen, niet voor een specifieke 
leeftijdsgroep. 
 
Mobiel 21: en als je dan wil gaan kijken naar een oplossing, dan denk ik dat tot nu toe de senioren gewoon 
thuis blijven. Op dit moment gaan zij er zo mee om.  
 
 
Tribalisering: iedereen trekt zich terug in zijn eigen stam. Merken jullie daar iets van?  
 
HIG: dat is eigenlijk altijd zo geweest. 
 
Kind en Samenleving: vroeger lag het meer in vaste structuren, verzuiling en nu is het meer een keuze van 
jezelf, een keuze van eigen gelijken. 
 
HIG: maar was het vroeger een stam en nu niet meer? 
 
Socius: het zijn andere stammen gewoon.  
 
HIG: andere stammen, maar het is ook de omgeving waarin je u thuis voelt, de groep waartoe je behoort. 
 
Socius: er is wel een verschil in het feit dat je vroeger behoorde tot de stam waarin je geboren werd, en zelfs 
over de dood heen nog een deel van je solidariteit betoonde omdat je toch vaak een deel van je erfenis 
afstond. En nu lijkt het ergens toe behoren op het eerste zicht, want heel die individualiseringsthese is maar 
de vraag of die wetenschappelijk al bewezen is, het lijkt dus alsof het dwingender is om er zelf voor te zorgen 
dat je ergens toe behoort, en dan spreekt men dikwijls van ‘lifestyle-communities’ en dat soort dingen. Ik heb 
alleszins het gevoel dat we meer dan vroeger met een gesloten groepscultuur zitten, dat als je ergens bij hoort 
dat het veel moeilijker is om te communiceren met anderen, met groepen die anders zijn dan de eigen 
lifestyle. Bijvoorbeeld een actieve senior, of een jongere of een moslim. Het communiceren met andere 
groepen is precies moeilijker geworden. Ik heb dat aanvoelen. 
 
VVJ: bij jongeren is het wel aangetoond dat lifestyle en subculturen veel minder bestaan dan vroeger. 
Jongeren hebben een veel opener houding dan mensen die wat ouder zijn. Ik heb het hier dan over jongeren 
tot 21 jaar ongeveer, niet werkend. 
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Mobiel 21: ik vraag me eigenlijk af of die groepen wel zo duidelijk omlijnd zijn. Ik heb het gevoel dat mensen 
minder gemakkelijk kunnen zeggen tot welke groep ze nu behoren. Vroeger was je een ‘rode’ of een ‘blauwe’, 
en dat is nu wat minder gemakkelijk te zeggen.  
 
Familiehulp: als je dan over de zuilen spreekt, vroeger lag alles daarbinnen. Ziekte en gezondheid, vrije tijd, 
werk, alles was veel duidelijker omlijnd. Nu kan je evengoed werken bij de christelijke zuil en aangesloten zijn 
bij het ABVV. 
 
HIG: ik denk dat dit niet waar is. 
 
Welzijnszorg: ik denk het wel. De openheid is veel groter. Je hebt nu mensen die vanuit een ACV naar een 
sp.a dienst verhuizen en dat was vroeger onmogelijk. Vroeger werd er in geboren en je stierf erin. 
 
Socius: vroeger waren de ordeningsprincipes politiek, ideologische opvattingen, gender, klasse en leeftijd. Dat 
waren de ordeningsprincipes om de groepen samen te stellen. De vraag is of die zogezegde breuklijnen nog 
de breuklijnen zijn langs waar de gemeenschapsvorming verloopt. Ik denk niet dat dit nog de 
ordeningsprincipes zijn. Deels misschien nog wel, maar we zitten hier in een overgangsfase. We gaan naar 
iets dat veel minder gedefinieerd is.  
 
Welzijnshulp: wat je ook merkt is dat er, misschien voor een stuk samenhangend met het verdwijnen van die 
zuilen, dat er minder emancipatorische gedachten zijn. Ik heb ja gezegd op die tribalisering, omdat ik vind dat 
dit klopt, maar ik vind ook het ook niet altijd slecht. Want het hele systeem van zelforganisaties is iets wat 
werkt als het emancipatorisch gebeurt. Maar ik heb de indruk dat die gedachte wel dreigt te verdwijnen. Je 
ziet dit bij de oude vrouwenbewegingen, als bij de migrantenverenigingen. Ik zie dit zelfs ook in de 
armoedesector, de verenigingen van armen denken niet steeds vanuit een emancipatorische gedachte, maar 
vanuit een groepsgevoel van wij hier samen met onze groep. Ik merk hier dus wel iets van een tribalisering 
van de samenleving.  
 
HIG: ik denk juist omgekeerd. Wij hebben onlangs een onderzoek gedaan met het HIG om te zien waar 
ouderen participeren bij gemeenten. Wij hadden allemaal de indruk dat ze niet genoeg participeerden, dan 
waren er adviesraden, de voorzitters wilden allemaal moeite doen dat die jonge ouderen betrokken worden. 
Meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten is bevraagd, en heel veel 50ters en 60ters participeren 
inderdaad niet aan de seniorenverenigingen, maar die zitten wel in een milieuraad, cultuurraad, dus in andere 
raden. Dit is ook een signaal dat ze zich niet terugtrekken in een eigen groep, maar dat ze zich inzetten voor 
een bepaalde thema of een maatschappelijk probleem. En dit kan wel wijzigen, het is niet meer van het begin 
tot het einde.  
 
Welzijnszorg: maar wordt er dan tussen de groep van ecologisten in de gemeenten en andere groepen dingen 
uitgewisseld?  
 
VVJ: ik denk dat er een groot verschil is met de tribalisering dat het niet meer exclusief is. Je zit niet enkel 
meer in de milieuraad en ik leef daarom enkel in het teken van het milieu. Maar je kan in de milieuraad en in 
de cultuurraad zitten en een toneel organiseren. Mensen kunnen heel veel verschillende dingen doen volgens 
interesse, zelfs niet volgens lifestyle. In deze zin is dat wel een stukje individualistisch, want je kan zelf op 
zoek gaan naar waar je vaardigheden en interesses liggen. Zo creëer je uw leefomgeving. En verbind je 
mensen rondom jou waarin je u herkent.  
 
HIG: maar is dit dan tribalisering? 
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Nogal wat ouderen nemen de touwtjes zelf in handen en gaan op zoek naar een eigen woning waar ze zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn, zolang mogelijk voor hun belangen kunnen opkomen. Wat vind je dan 
daarvan? 
 
Mobiel 21: wat je meer en meer ziet is ‘Aging in Place’. Ouderen willen langer thuisblijven en minder snel naar 
een rusthuis gaan. In Scandinavische landen gebeurt veel meer dan bij ons dat de overheid echt actief 
stimuleert om het grote huis waarin je hebt gewoond als gezin te verlaten en te verhuizen naar een kleinere 
woning als koppel of alleenstaande. Soms zelfs in de buurt van bepaalde voorzieningen die je nodig hebt. De 
overheid daar subsidieert en stimuleert dit. Ouderen hier willen zolang mogelijk in hun eigen huis blijven 
wonen, en dan kan met de grote familiefeesten iedereen nog afkomen. Maar ondertussen hebben ze dan wel 
poetshulp nodig en maaltijden aan huis bezorgd. Terwijl ze misschien op een andere plaats toch nog veel 
zelfstandiger kunnen gebleven zijn. 
 
 
Dit is meteen een stelling van ons: vind je dat onze woonvormen voldoende aangepast zijn aan de 
vergrijzing? 
 
Impact: wij gaan alleszins niet naar een bejaardentehuis straks. Onze generatie wil dat niet. Er moet iets 
veranderen. Er moet bijvoorbeeld niet gezorgd worden voor extra bedden in een rusthuis, ik vind dat 
verschrikkelijk. Dit moet niet de toekomst zijn. Er moeten gemixte wijken komen, met jonge gezinnen en dan 
kan je elkaar gaan ondersteunen en speelt er solidariteit.  
 
Familiehulp: ik denk dat dit inderdaad een beleidskeuze is. In Scandinavische landen is het eerste de 
professionele zorgverlening, met alle diensten die er bij horen, en dan pas de mantelzorg. Bij ons wordt de 
mantelzorg nog altijd zoveel en zolang als het kan en pas vanaf die het niet meer aankunnen komt er 
professionele zorg. Ik wil ook zolang als het kan voor mijn grootouders of ouders zorgen, maar er komt wel 
een grens aan. De nieuwe golf van tweeverdieners die nu gaat pensioneren kan wel gaan zoeken naar 
alternatieve vormen. Het element van de serviceflats is hier toch gekend en nog aan het groeien.  
 
Impact: serviceflats zijn nog teveel verbonden aan rusthuizen.  
 
HIG: nieuwe woon-zorgdecreet stelt voor van een continuïteit in de zorg te laten komen, waardoor je 
geruisloos kan overgaan van het ene in het andere. En ook met veel tussenvormen. Maar waar het wel de 
bedoeling is om zolang mogelijk de mensen te laten oud worden in hun eigen omgeving. Ik vind dat dit beleid 
ook noodzakelijk is in Vlaanderen, wij zijn te honkvast. We hebben allemaal een baksteen in onze maag, we 
hebben veel meer een eigen huis dan in het Noorden, 70% van de Vlamingen heeft een eigen huis. Er 
moeten zeker stimulansen komen dat de mensen kleiner willen gaan wonen als al de kinderen het huis uit 
zijn. Wij denken ook nog teveel in het vertrouwde familiemodel van een partner en 1 of 2 kinderen, maar we 
zien hier ook andere wijzigingen. De nieuw-samengestelde gestelde gezinnen hebben nood aan grotere 
woningen en die zijn niet beschikbaar. Noch in de sociale huisvesting, noch op de private markt. Maar het is 
niet gemakkelijk om hier een beleid over te voeren. 
 
Familiehulp: maar de generatie die er nu aankomt als gepensioneerde zijn die er niet meer mee bezig om toch 
die stap te zetten?  
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Moeten ze er zelf mee bezig zijn, of moet het beleid hen hier stimuleren?   
 
Mobiel 21: ik denk dat dit een sensibilisering is van de mensen en van de mensen zelf. Er moet op die twee 
sporen gewerkt worden. Want als alleen het  beleid afkomt met een premie, terwijl mensen niet beseffen 
waarom het nuttig is, dan gaan ze het ook niet doen. Je merkt ook heel vaak dat mensen zeggen van die bus 
moet stoppen voor mijn deur. Vroeger zijn mensen allemaal de stad uitgetrokken om in het groen te gaan 
wonen en nu nog willen mensen graag groot in het groen wonen maar er is dan niet genoeg in de buurt voor 
de ouderen die slecht te been worden, om succesvol ouder te worden. En die moeten dan overstappen op al 
die zorgdiensten. 
 
 
Vinden jullie dat er onvoldoende ruimte is om te bouwen voor de komende generaties omwille van de 
bouwwoede van de vorige generaties? 
 
Kind en Samenleving: ik denk dat er nood is om  de bestaande villawijken van vroeger serieus te 
herstructureren. Want hier is nog ruimte in voorraad.  
 
Welzijnszorg: onvoldoende ruimte, dat weet ik niet zo goed. Uiteraard is er ook een belangrijk ecologisch 
aspect voor de toekomst. Alle woonuitbreidingsgebieden die er zijn blijven nu gelukkig nog open ruimte. Maar 
ik denk wel dat we van die bouwwoede vanaf moeten. Dat gaat een stuk automatisch gaan, want de jonge 
generatie zal zonder de hulp van de ouders niet meer zo snel bouwen. Kopen als alleenstaande, vergeet het. 
Dan moet er wel eens nagedacht worden of we wel in het juiste systeem zitten met onze baksteen in de 
maag. Maar het idee om niet iedereen altijd een eigen huis te willen geven is in België niet zo populair. 
 
Familiehulp: de vraag is of er in plaats van een nieuw huis te bouwen niet beter oude huizen verbouwd 
kunnen worden. Er is heel veel leegstand van mooie huizen. Maar daar komt dan ook het element bij of je wel 
in bepaalde buurten en wijken wilt wonen. Hier komt dan stadsontwikkeling bij kijken. Er zijn heel veel 
mogelijkheden die nu niet benut worden.  
 
HIG: veel hangt af van hoe de nieuwe Belgen in de toekomst hun plannen maken. De Vlaamse bevolking met 
de baksteen in de maag, die neemt niet meer toe. Er komen eerder nieuwe mensen, vaak grote gezinnen. En 
de vraag gaat zijn of deze de baksteen gaan overnemen, of op een andere manier met het wonen omgaan.  
 
Welzijnszorg: het is een belangrijke taak van het beleid om er voor te zorgen dat heel dat (ver)bouwen 
gebeurt in een sociaal gecorrigeerd systeem. Vooral in steden en rijke gemeentes waren een vroeger buurten 
die heel wat jonge mensen aantrokken, maar de sociale mix is in die buurten helemaal verdwenen.  
 
 
Kan Kangoeroewonen nog meer gestimuleerd worden?      
 
Solidariteit voor het Gezin: ik ken persoonlijk iemand die daar mee bezig is en omdat het zo moeilijk is hebben 
die het opgegeven. Het moet voor iedereen transparanter worden. Juridisch is het veel te moeilijk nu. 
 
HIG: om van een eenpersoonswoning een tweepersoonswoning te maken, daarvoor heb je speciale toelating 
nodig van stedenbouw, en dat is zo een moeilijk proces. En ook als je samenwoont, wie is dan de kostwinner? 
Ik denk dat dit ook effect heeft op het inkomen dat je hebt of waar je recht op hebt. Men bevordert het zeker 
niet.  
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Vormt de gezondheidszorg de grootste uitdaging binnen de vergrijzing? 
 
Mobiel 21: ik denk dat gezondheidszorg een heel grote kost is, waardoor dit een heel belangrijk element is 
van die intergenerationele solidariteit. Mensen worden ouder, ze blijven langer leven, en krijgen meer en meer 
last van kwaaltjes in verschillende gradaties. Financieel is dit denk ik een heel groot deel van wat ons te 
wachten staat.  
 
HIG: het heeft niet zozeer met de vergrijzing te maken, maar wel met de wijze waarop de gezondheidszorg 
werkt. Uit onderzoek blijkt dat het vooral het laatste jaar is waarop mensen veel kosten. En dan heeft het meer 
te maken met de wijze waarop binnen de gezondheidszorg met dat soort zaken wordt omgegaan. De 
hardnekkigheid, de inefficiëntie, niet noodzakelijke onderzoeken, …  
 
VVJ: er bestaat ook een ‘kolibriemodel’ waardoor de kosten van de medicatie veel lager zouden worden. Ik 
ben er niet in thuis, maar ik denk wel dat het een uitdaging is dat die gezondheidszorg betaalbaar blijft. En dat 
er ook wel al heel wat ideeën over bestaan. 
 
Welzijnszorg: het is geen exclusief vergrijzingsprobleem. De ziekste groep mensen kosten enorm veel aan de 
gezondheidszorg. Het is niet meteen een probleem denk ik voor de intergenerationele solidariteit omdat de 
mensen het niet zien en/of niet weten. Niemand weet wat al die behandelingen nu juist kosten. En als 
samenleving moeten we dan tegen mensen durven zeggen dat hun geval niet verantwoord is om nog te 
behandelen. Dat kan zijn omwille van ouderdom, iemand van 95 een nieuwe heup steken is onverantwoord. 
Met die kost kunnen we andere mensen helpen. 
 
Familiehulp: ik vind dit wel heel bediscussieerbaar.  
 
Welzijnszorg: ik vind dat die discussie moet gevoerd worden.  
 
 
Kiezen tussen een jonge crimineel of vrouw van 80 jaar?      
 
HIG: dit is geen keuze! 
 
Welzijnszorg: het gevaar is dan om in zulke clichékeuzes te vervallen. Maar ofwel zeggen we dat we allemaal 
zoveel bijdragen. Nu is gezondheidszorg voor veel mensen onbetaalbaar, want die hebben geen 
hospitalisatieverzekering. En wij aanvaarden allemaal dat je zonder hospitalisatieverzekering geen deftige 
ingrepen kan betalen zonder jezelf in de schulden te steken. Maar als er dan andere maatregelen komen van 
kostenbesparend, dan kom je wel op van die keuzes. Het terug betaalbaar maken van de gezondheidszorg 
voor veel mensen gaat veel meer nut hebben dan ingrepen bij ouderen. We hebben dus wel de beslissing 
genomen dat het onbetaalbaar mag worden voor veel mensen.  
 
HIG: maar het zijn de ziekenhuizen die de keuzes maken voor hen, als familie of patiënt moet je al echt sterk 
in je schoenen staan om te zeggen dat het niet meer hoeft. Het zijn de dokters.  
 
 
Het is niet de vergrijzing, maar wel de technologische vooruitgang die de kosten laat stijgen. 
 
HIG: zeker. 
 
Mobiel 21: mijn eigen grootmoeder die moet elk half jaar een heel onderzoek hebben omdat ze diabetes heeft 
en omdat ze voor een heel aantal dingen een goedkeuring moet krijgen. Die ziet daar elke keer enorm 
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tegenop, die heeft daar stress en te hoge bloeddruk van, dat is ook niet gezond. Het dus inderdaad eerder de 
vraag hoe we omgaan met bepaalde dingen, met onderzoeken, dokters, enzovoort. En er zijn ook heel wat 
vrouwen die wel mondig genoeg zijn om te zeggen van voor mij hoeft de gynaecoloog maar drie maal op een 
jaar. 
 
Mobiel 21: ik heb onlangs een discussie gehad met een dokter en die zei bijvoorbeeld screening voor 
baarmoederhalskanker en het jaarlijkse uitstrijkje is iets wat veel baarmoederhalskanker kan voorkomen.  
Hetzelfde zou kunnen gebeuren door een heel simpele bloedtest bij mannen te doen om prostaatkanker te 
voorkomen. Maar dat gebeurt dan niet, terwijl dit toch wel ingrijpend is. Maar voor het uitstrijkje bij vrouwen is 
heel hard gelobbyd geweest en voor die bloedtest niet. Het beleid heeft er nu ook voor gekozen om de 
inentingen tegen baarmoederhalskanker bij meisjes. En eigenlijk is de kost veel groter om al die meisjes te 
laten inspuiten, dan dat de kost zou zijn om het virus zich te laten ontwikkelen en op te treden op het moment 
dat het nodig is. Dat zijn keuzes die het beleid maakt om die kost te maken, we geven daar geld aan en 
daaraan niet.  
 
Familiehulp: ik vind dat de vraag ook wel is of de keuze die nu gemaakt wordt om een aantal dingen terug te 
betalen van onderzoek en weet ik nog wat, of investeren in apparatuur, want daar zijn we in België blijkbaar 
wel sterk in. Moeten we dat eens niet in vraag stellen, om eerst eens te investeren in het verzorgend 
personeel, want je hoort echt heel veel dat die geen tijd hebben en zeker eens geen babbeltje kunnen doen 
met de patiënten. 
 
Welzijnszorg: ik denk dat de socialistische mutualiteit recent een studie heeft gepubliceerd over de stijging in 
de ziekenhuisfactuur. Deze is gestegen op materiaalsupplementen en op ereloonsupplementen. Er zijn heel 
experimentele middelen, die voor de meeste mensen onbetaalbaar zijn.  
 
Familiehulp: de vraag is hoe je met die technologische ontwikkelingen omgaat. Is het bijvoorbeeld nodig om 
een zelfde machine in vijf ziekenhuizen te zetten? Want voor het aantal mogelijke patiënten dat er op 
gescreend zou kunnen worden is één machine genoeg. De mensen moeten dan misschien iets langer rijden. 
Dat zijn vragen, want ook dat betalen wij allemaal samen. Want voor de kosten van die vier andere machines 
kunnen ze misschien op elke dienst iemand extra zetten.  
Welzijnszorg: in wezen heb je betere behandelingen, maar je hebt ook medicijnen die op de markt komen en 
die niet beter zijn, maar die wel tien keer duurder zijn. En daar moet je toch wel eens rationeel en ethisch over 
denken.  
 
HIG: België behoort ook wel tot de grootste medicamentengebruikers van Europa. Wij hebben dat dus ook wel 
zelf in de hand. En dit is toch wel een groot probleem dat volgens mij niet gelinkt is aan de vergrijzing.  
Impact: het is ook belangrijk hoe we er in de toekomst mee zullen omgaan. Hoe lang moeten we eigenlijk 
leven? 
 
De keuze tussen een robot of een mens om je te verzorgen en te wassen en dergelijke? 
 
HIG: doodgaan. 
 
S-plus: de cyborg bijvoorbeeld. 
 
VVJ: sociaal contact is niet te vervangen.  
 
Zaken die je zeker nog wil meegeven/beleidsaanzet? 
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Impact: een terrein om kansen te leggen voor de generaties om elkaar te ontmoeten is de erfgoedsector. Hier 
liggen veel kansen om elkaar al spelend te vinden, te leren communiceren. Daar gaat een dialoog ontstaan. 
Dat terrein moet veel meer ingezet worden.  Er moet over leuke dingen gepraat worden. 
 
JOKA: onderwijs: sociale stages staan zeker nog in hun kinderschoenen en er moet nagedacht worden  hoe 
die ingericht kunnen worden. En in het algemeen hoe ze solidariteit en respect in het onderwijs kunnen 
steken.  
 
HIG: maar op de duur wordt wel alles afgeschoven naar het onderwijs, en het onderwijs kan dat niet oplossen. 
De opvoeding en de gemeenschap is belangrijk. Zou het dan niet beter zijn als we vinden dat solidariteit zo 
belangrijk is om een dienst aan de samenleving in te voeren voor alle jongeren gedurende een aantal weken, 
die niet betaald is. Hierdoor komen ze ook in contact met kwetsbare ouderen, met samenlevingsproblemen. 
Vroeger bestond er legerdienst, in sommige landen nog altijd. Ik ben daar niet voor, maar ik pleit wel voor een 
vorm van burgerdienst vervangend voor de legerdienst. Een dienst aan de samenleving die aan jongeren 
gevraagd wordt. En waarom ook niet aan ouderen die op pensioen gaan? Zeker voor mensen die vervroegd 
op pensioen gaan. Die hebben tijd, krijgen pensioen. Dus kan je aan hen vragen om bijvoorbeeld drie weken 
sociale dienst op te nemen.  
 
VVJ: en deze idee wordt zeker aanvaard door jongeren. Op onze animatorcursus presenteren wij jaarlijks een 
folder als zijnde de waarheid waarin dat idee wordt voorgesteld. Legerdienst zou dus vervangen worden door 
sociale dienst. Dit wordt gegeven vlak voor de pauze, en dan zeggen we dat we het er straks nog over gaan 
hebben. Na de pauze zeggen we dan dat het niet waar is, maar tijdens dat half uur pauze is dit het 
gespreksonderwerp en vinden alle jongeren het blijkbaar een goed idee. Niet iedereen natuurlijk. Maar vier op 
de vijf jongeren ziet dit zeker zitten.  
 
JOKA: ik denk dat het een minder goed idee is om de legerdienst te vervangen door sociale dienst, maar dat 
het een proces moet zijn vanaf je geboren wordt tot je oud bent. Als je van klein af aan geleerd hebt om attent 
te zijn, en mee te draaien in de samenleving, dit zou je dan ieder jaar moeten doen en niet eenmaal een heel 
jaar op een bepaalde leeftijd.  
 
HIG: dit is natuurlijk een ideale situatie. 
 
Welzijnszorg: de idee klinkt redelijk aantrekkelijk, maar je moet ook altijd opletten dat het vrijwillige geen 
verplichting wordt. Want dan gaat de sfeer eruit. Vroeger kreeg je mensen die burgerdienst deden, vooral door 
tegen het leger te zijn, maar als je dit nu gaat verplichten wordt het toch anders. 
 
JOKA: dat is wel waar, maar misschien kan je het dan met voordelen doen. Dat je extra voordelen geeft als je 
het wel doet. Stimuleren en niet verplichten. Jongeren die meegaan met op ons kamp omdat ze bijvoorbeeld 
verplicht worden van thuis, dat loopt vaak fout. 
 
HIG: ik vind dat je dit wel mag verplichten. Ik doe ook veel dingen die ik als een verplichting zie en niet 
vrijblijvend. Mensen moeten er ook wel op voorbereid worden. Wanneer een jongere een fout maakt in het 
verkeer, dan moet die ook gemeenschapsdienst doen als die niet naar de gevangenis wilt. Een verplichting 
aan de gemeenschap via een dienst wanneer je zoveel krijgt vind ik geen slecht idee. Zeker niet als het ook 
voor ouderen zou zijn. Als je het verplicht dan geldt het ook voor iedereen. Zonder onderscheid van rijk of 
arm.  
 
 
Bedankt!            
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6 Nieuwsbrieven 

 

6.1 Eerste nieuwsbrief: ‘Van 7 tot 107’ – uitgegeven op 02 maart 2009 
 

6.2 Tweede nieuwsbrief ‘Van 7 tot 107’ – uitgegeven op 13 april 2009 
 

6.3 Derde nieuwsbrief ‘Van 7 tot 107’ – uitgegeven op 13 mei 2009 
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Via de  vele  contacten  van het Agentschap  Sociaal‐Cultureel werk  voor  Jeugd  en 
Volwassenen,  de  Vlaamse  Jeugdraad,  de  Vlaamse  Ouderenraad  en  Artesis 
Hogeschool  is deze nieuwsbrief ook bij u  terecht  gekomen.  Indien u  zich  echter 
wenst  uit  te  schrijven,  kan  u  dit  melden  via  volgend  e‐mailadres: 
ingeborg.hillaert@artesis.be.  
U mag deze nieuwsbrief ook verder  in uw netwerk verspreiden.  Indien u gebruik 
wilt maken van de informatie in de nieuwsbrief, gelieve dan eerst via onderstaande 
gegevens met ons contact op te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Van 7 tot 107…’ is de titel die we meegeven aan het onderzoek rond intergenerationele 
solidariteit van de Artesis Hogeschool en Universiteit Antwerpen. Het Agentschap  Sociaal-
Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen (Vlaamse Overheid) is de opdrachtgever. 
Deze nieuwsbrief is de eerste editie van de drie die in totaal verspreid zullen worden. 
Vergrijzing, ontgroening en solidariteit tussen de generaties: het zijn thema’s die iedereen 
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Waarover hebben we het  hier?  
 
‘Van 7 tot 107  ‐ De positie van  jongeren  in een vergrijsde samenleving’  is de 
titel die we aan een onderzoek en de bekendmaking van de  resultaten willen 
geven.  
 
Het  is niet zomaar een onderzoek, maar een dialoog over  intergenerationele 
solidariteit  en  de  positie  van  jongeren.  Iedereen  van  7  tot  107  zou moeten 
meepraten.  
We hanteren  verschillende onderzoeksmethoden om  een  zo breed mogelijke 
visie op de positie van jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving 
te  krijgen. Diepte‐interviews met middenveldorganisaties  en wetenschappers 
uit  diverse  domeinen  en  discussiegesprekken met  sociaal werkers  geven  ons 
een eerste  idee. Indien u de volledige  interviews wenst te  lezen, dan kan u dit 
aanvragen  via  ingeborg.hillaert@artesis.be.  Aanvullend  doen  we  gesprekken 
met kinderen en houden we een discussieforum over het samen creëren van de 
toekomst, project Perspectief 2015 (www.co‐creatie.org).  
 
De  ingewonnen  informatie  moet  de  dialoog  bevorderen  en  leiden  tot  het 
formuleren van aanbevelingen voor het Vlaamse beleid. 
We  leven  in  een wereld waar  het  visuele  belangrijk  is.  Daarom worden  alle 
interviews  opgenomen  en  met  ander  beeldmateriaal  verwerkt  in  een 
informatieve  video.  Fragmenten  uit  de  film  kan  u  vinden  op  Youtube. We 
houden u hierover verder op de hoogte. 
 
Deze nieuwsbrief kadert in het op gang brengen van de dialoog.  
 
 

In deze nieuwsbrief: 
  

Van 7 tot 107… 
Een mix aan ideeën 

Jongeren en ouderen: een goede combinatie? 
Ga de uitdaging aan en geef uw mening over  
onderstaande uitspraken! 

Neem deel aan het World Café op de eerste Europese dag 
van de intergenerationele solidariteit! 
Laat ook uw stem horen! 
  

Van 7 tot 107… 
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We willen namelijk niet alleen de  stem van experten en wetenschappers horen, 
ook uw stem  is voor ons belangrijk. Bent u het niet eens met dingen die u  in de 
nieuwsbrief gelezen hebt? Wilt u graag mee discussiëren? Wilt u dat ook uw stem 
gehoord wordt bij het  formuleren van beleidsaanbevelingen? Aarzel dan niet, en 
reageer op deze nieuwsbrief. Bovendien kan u hier ook een prijs mee winnen.  
Op het einde van deze nieuwsbrief kan u hier meer informatie over vinden. 
 

Een mix aan ideeën 
 
In elke nieuwsbrief geven we een greep uit de meest opmerkelijke,  interessante, 
boeiende,  soms  tegenstrijdige meningen  van middenvelders  en wetenschappers 
uit verschillende levensdomeinen en disciplines.  
Vergrijzing  en  ontgroening  heeft  een  invloed  op  alle  levensdomeinen  in  de 
samenleving – de economie, de gezondheidszorg, de organisatie van de publieke 
ruimte,  huisvesting,  het  onderwijs,  familieleven,  en  noem maar  op.  Het  is  een 
onderwerp dat iedereen aanbelangt.  
   
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jongeren en ouderen: een goede combinatie? 
Wat betekent solidariteit voor u? 
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Ondanks het feit dat er nu veel 
meer bejaarden zijn, dat de 

vergrijzing voortgaat en dat de 
ouderen veel meer buitenkomen, is 

de uitwisseling tussen de 
generaties veel minder dan 

vroeger. Dit maakt dat de 
verschillende leeftijdssubculturen 
meer en meer naast elkaar leven. 

Daardoor hebben jongeren heel 
weinig voeling met wat er in andere 

leeftijdscategorieën gebeurt, en 
kunnen ze zich veel minder 

projecteren in de toekomst, in hun 
eigen volgende levensfase waarin 

ze zullen opgaan. 
 

Samenhuizen vzw – Luc 
Jonckheere 

 
 

Ik zie twee vormen bij de houding van jongeren tegenover de solidariteit in de samenleving. Je 
hebt  jongeren die de solidariteit  in vraag stellen, en die bijna selectief gaan denken. Ze gaan 
niet betalen voor ziekteverzekering, want ze zijn toch niet ziek. Waarom zouden ze bijdragen 
aan de kinderbijslag, want ze gaan toch nooit kinderen hebben. Dit klopt natuurlijk niet met de 

solidariteitsgedachte van de sociale zekerheid. Langs de andere kant merk ik dat heel wat 
jongeren zich wel engageren in de samenleving, heel selectief maar wel op een solidaire basis. 
Jongeren die nauwelijks een inkomen hebben gaan toch maandelijks betalen voor Greenpeace, 

voor Artsen zonder Grenzen, Oxfam. Of bijvoorbeeld de doe-tank die in het ABVV opgericht 
werd. Dit betekent dat het engagement wel nog aanwezig is, maar het is niet meer het 

langdurige, aan groepen gebonden solidariteit. Het is tijdelijke solidariteit, selectieve solidariteit 
en het moet ergens ook wel kloppen met hun persoonlijk leven, met hun individuele belangen. 
Jongeren zijn hier ook individualistischer in, en dit bepaalt ook hun kijk op de samenleving en 
hun houding tegenover solidariteit. Ze willen wel een aantal dingen doen, maar alleen als het 

ook een meerwaarde voor henzelf heeft. 
ABVV – Mil Kooyman 

 
 
 
 

In ieder geval ziet het er naar uit dat de jongeren van 
vandaag langer zullen moeten werken, meer 
belastingen gaan moeten betalen en minder 
pensioen zullen krijgen. Dit legt wel  druk op de 
jongeren van vandaag en kan op lange termijn voor 
wrijvingen zorgen tussen generaties.  
Wat heeft dit nu te maken met intergenerationele 
solidariteit?  Mensen die nu de middelbare leeftijd 
bereikt hebben, hebben  bijvoorbeeld hun huizen 
veel goedkoper kunnen kopen. Die hebben 
misschien zelfs al een tweede woning kunnen kopen. 
Ze verhuren die woning vaak aan jonge mensen of 
verkopen die woning voor hoge prijzen. Waardoor je 
misschien gaat evolueren naar twee klassen in de 
samenleving, die gaan samenlopen met generaties.  
Vlaamse Jeugdraad – Pieter Lietaer 
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Ik denk dat jongeren weinig te maken krijgen met ouderen. Als ze het geluk 
hebben dat hun grootouders nog leven, dan is het vooral met hen dat ze de 
weinige momenten van contact met ouderen hebben. Voor de rest ontmoeten 
ze ouderen voornamelijk op publieke plaatsen, op de winkel of de trein. En 
waarschijnlijk verlopen die ontmoetingen niet altijd heel positief.  
Vlaamse Jeugdraad – Pieter Lietaer 
 
 

 

Solidariteit, niet alleen de solidariteit tussen de generaties, betekent 
dat je een samenleving hebt met mensen die zich verbonden voelen 
en waar je instituties creëert waardoor mensen het recht hebben om 
geholpen te worden. Ik spreek liever over rechtvaardigheid dan over 

solidariteit. Solidariteit is me te soft. In onze maatschappij zijn er 
conflicten. Rechtvaardigheid is wat we uitgevonden hebben om over 
die conflicten na te denken. Maar als je die softe basis niet hebt, als 
je die solidariteit en die gevoelens van verbondenheid niet hebt, dan 

ga je nooit instituties krijgen waar ook de armen of de zwakkeren 
rechten krijgen. Ik ben er van overtuigd dat als we over 

rechtvaardigheid denken we moeten kijken hoe we iemand zijn leven 
beoordelen, de hele levensloop. En op dezelfde manier moet je ook 
denken als je over intergenerationele problemen denkt. De jongeren 
nu moeten zich realiseren dat ze oud zullen worden. En de ouderen 
moeten  zich realiseren dat ze jong zijn geweest. Dan is dit een veel 

gemakkelijkere vorm van solidariteit dan de solidariteit tussen iemand 
die getalenteerd is, knap en rijk en iemand die niet getalenteerd is, 

niet productief en lelijk. 
Erik Schokkaert – prof. economie KULeuven 

 
 
 
 



 

444 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

Va
n 

7 
to

t 1
07

…
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ga de uitdaging aan en geef uw mening over onderstaande uitspraken! 

Ik denk dat jongeren zich 
onvoldoende realiseren hoeveel 
rijker ze zijn nu tegenover vroeger. 
En zich ook onvoldoende realiseren 
dat ze heel hun leven rijker gaan 
blijven. Er wordt gezegd dat de 
jongere generaties er slechter aan 
toe zouden zijn, omdat ze moeten 
betalen voor de ouderen. Dit klopt 
langs geen kanten. Het materiële 
welvaartsniveau van jongeren nu ligt 
veel hoger dan het materiële 
welvaartsniveau van de vorige 
generaties toen die zo oud waren. 
En de jongeren van nu, als ze zo 
oud zullen zijn als de vorige 
generatie nu is, zullen een nog 
hoger welvaartsniveau hebben. 
Erik Schokkaert – prof. economie, 
KULeuven 

Ik heb de indruk dat jongeren een hogere status 
hebben in de samenleving, doordat hun economisch 
belang toegenomen is en doordat ze veel meer 
middelen ter beschikking hebben om zich uit te 
drukken. Er leeft een heel bruisende en levendige 
jongerencultuur, die veel plaats inneemt en die de 
samenleving verrijkt en beïnvloedt. Ik heb niet de indruk 
dat door het feit dat de groep van jongeren, dus de 
percentuele bevolkingsgroep van de jongeren, relatief 
kleiner wordt en de andere groep toeneemt, hun 
gewicht daardoor op de samenleving vermindert.  
 
Samenhuizen vzw – Luc Jonckheere 
 

Jongeren voelen het niet aan alsof het aan hen is om de zorgtaak op zich te nemen. Ze 
denken dat er andere instanties zijn, of de tussengeneratie van vijftigers of zestigers, waar 

jongeren van denken dat die veel meer tijd hebben dan hen om die zorgtaak op zich te 
nemen. Eerder dan dat ze aan zichzelf zullen denken om de zorg op te nemen voor 

ouders of grootouders. 
Vlaamse Jongerenraad – Pieter Lietaer 
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Op 29 april 2009 wordt voor de eerste maal in Europa de ‘Dag van de 
Intergenerationele Solidariteit’ georganiseerd. Deze gebeurtenis kunnen we 
natuurlijk niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom organiseren we op deze dag een 
studiedag met een World Café. Vertegenwoordigers van het jeugdwerk, het socio‐
culturele werk met volwassenen en ouderverenigingen, het onderwijs, de 
kinderopvang, welzijnszorg, stedelijke ontwikkeling, uit diverse beleidsdomeinen 
en ‐niveaus, en er zijn ongetwijfeld nog een heleboel andere geïnteresseerden, zijn 
allemaal welkom om deel te nemen.  
 
Een World  Café  is  een methode  die  de  laatste  jaren    vaak wordt    toegepast  in 
participatief onderzoek, geschikt om met een grote groep mensen te discussiëren 
over een open vraag. Belangrijk is de gezellige, ongedwongen, informele sfeer die 
er hangt. World Cafés blijken nuttig bij het uitwisselen van kennis en om mogelijke 
acties  te  bespreken  rond  kwesties  en  vragen  uit  het  echte  leven. 
Intergenerationele  solidariteit,  vergrijzing  en  ontgroening  passen  perfect  in  dit 
plaatje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neem deel aan World Café op de eerste Europese dag van de 
Intergenerationele Solidariteit! 

Jongeren hebben naargelang hun geschooldheid 
minder of meer inzicht in het waarom de solidariteit 

er is. Hogergeschoolden zullen zeker wat in ruil 
vragen  voor die solidariteit. Lagergeschoolden 

hebben ook wel een soort basisgevoel voor 
solidariteit en zeker in dezelfde groep, maar hier zal 

je eerder die individuele oprispingen krijgen van 
moeten we wel voor het volledige systeem betalen.  
Ik heb bijvoorbeeld soms het gevoel dat jongeren 

die in de werkloosheid zitten en er ook niet uit 
geraken het gevoel hebben dat de uitkering die ze 
krijgen hun inkomen is en geen uitvloeisel van het 
sociale solidariteitssysteem. Ze vinden dat ze dit 

moeten krijgen, omdat ze het nodig hebben en de 
samenleving moet het hen maar geven. 

ABVV  - Mil Kooyman 
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Alleen onze  stem  laten horen  in de dialoog over  intergenerationele  solidariteit  is 
niet voldoende.  
Integendeel  zelfs,    hoe  meer  visies,    ideeën  en  meningen,  hoe  liever  we  het 
hebben.  Daarom    hebben  we  de mogelijkheid  gecreëerd  om  via  het mailadres 
ingeborg.hillaert@artesis.be uw mening, kritieken, positieve reacties, bedenkingen, 
noem maar op, aan ons mee te delen. Gelieve ook duidelijk uw naam te vermelden, 
en de eventuele organisatie waar u voor werkt. 
 
Waarom willen we zo graag dat u reageert?  
 
Intergenerationele  solidariteit  is  een  thema  dat  heel  belangrijk  wordt  in  deze 
samenleving. Kijk maar naar de vele projecten die worden opgestart, naar de vele 
organisaties en verengingen die dit thema mee in hun werking opnemen, de eerste 
dag van de Europese solidariteit die georganiseerd wordt, en ga zo maar door.   
Heel veel mensen zijn er mee bezig, en het  is een thema dat  iedereen aanbelangt. 
Daarom willen we ook de meningen en voorstellen van zo veel mogelijk mensen te 
weten  komen.  Met  uw  reactie  zal  in  de  mate  van  het  mogelijke  rekening 
gehouden worden bij het formuleren van de beleidsvoorstellen. 
En wat de prijs betreft, hierover kan u meer lezen in de volgende nieuwsbrief.  
 
 
 
                     

Contact: 
Hilde Maelstaf – Docent Artesis Hogeschool 

T +32 3 259 01 26 – hilde.maelstaf@artesis.be 
 

Ingeborg Hillaert – Projectmedewerker Artesis Hogeschool 
T +32 3 259 01 26 – ingeborg.hillaert@artesis.be 

 
Gustaaf De Meersman – Videokontakt vzw 

T +32 9 330 35 77 – Videokontakt.gdm@telenet.be 
  

Foto’s: http://www.lesliseusesfabuleuses.be/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laat ook uw stem horen! 
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‘Van 7 tot 107…’ is de titel die we meegeven aan het onderzoek rond intergenerationele solidariteit van de 
Artesis Hogeschool en Universiteit Antwerpen. Het Agentschap  Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en 
Volwassenen (Vlaamse Overheid) is de opdrachtgever. 
Deze nieuwsbrief is de tweede editie van de drie die in totaal verspreid zullen worden. 
Vergrijzing, ontgroening en solidariteit tussen de generaties: het zijn thema’s die iedereen aangaan, van 7 
tot 107… U dus ook!  
  
Via de vele contacten van het Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen, de Vlaamse 
Jeugdraad, de Vlaamse Ouderenraad en Artesis Hogeschool is deze nieuwsbrief ook bij u terecht 
gekomen. Indien u zich echter wenst uit te schrijven, kan u dit melden via volgend e-mailadres: 
ingeborg.hillaert@artesis.be.  
U mag deze nieuwsbrief ook verder in uw netwerk verspreiden. Indien u gebruik wilt maken van de 
informatie in de nieuwsbrief, gelieve dan eerst via bovenstaand e-mailadres met ons contact op te nemen.  
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Vorig jaar, op 28 en 29 april, werd in Brdo (Slovenië) de conferentie ‘Intergenerational Solidarity 
for Cohesive and Sustainable Societies’ georganiseerd door het Sloveense voorzitterschap van 
de Europese Unie.  
Tijdens deze conferentie werd 29 april uitgeroepen tot ‘Dag van de Solidariteit tussen de 
Generaties’. 29 april 2009 wordt dus de eerste Europese dag van de intergenerationele 
solidariteit.  
Deze dag wordt door heel veel organisaties, verenigingen en anderen aangegrepen om iets te 
organiseren en hun activiteiten kenbaar te maken. Om op deze dag nodeloze concurrentie te 
vermijden en onze belangrijkste doelstelling is om een dialoog op gang te brengen, hebben we 
besloten ons op 29 april aan te sluiten bij andere rondetafelgesprekken te Gent.  Tijdens deze 
gesprekken zal over onze resultaten ook een tipje van de sluier worden opgelicht. Indien u 
wenst deel te nemen kan u meer informatie bekomen ?? 
Half mei organiseren we nog een presentatiemoment met panelgesprek, in samenspraak met 
het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. Hierover zal u in de derde 
nieuwsbrief meer kunnen lezen. 
We hopen u alleszins op beide dagen te mogen verwelkomen!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In deze nieuwsbrief 

 29 april komt naderbij… 
 Intergenerationele solidariteit nader bekeken 

 Economie en arbeidsmarkt 
 Onderwijs 

 Win een prijs! 

29 april 2009 komt naderbij… 
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Intergenerationele solidariteit nader bekeken 

 
Uit de veelheid aan thema’s met betrekking tot intergenerationele solidariteit waarover we aan 
diverse wetenschappers en middenveldorganisaties hun visie en ideeën hebben gevraagd  
pikken we er voor deze nieuwsbrief twee uit: economie/arbeidsmarkt en onderwijs.  
 
 
 

Hoe moet de economie en de arbeidsmarkt inspelen op de vergrijzing? 

 
  

Er is een paradox tussen het groeiende besef van ouderen dat ze langer zullen 
moeten werken en de realiteit dat er in weinig bedrijven proactief op wordt 

gereageerd. De ouderen zijn dikwijls de eersten die aan de deur gezet worden. […] 
Ouderen moeten ook wel beseffen dat ze niet zomaar dezelfde functie kunnen 

behouden en als ze van functie moeten veranderen dat ze dan ook niet hetzelfde loon 
zullen krijgen hiervoor. […] Bedrijven zien het vaak als een gunst die ze doen voor de 
oudere werknemers of voor de maatschappij in het geheel omdat je genoeg inbreng in 

de sociale zekerheid moet hebben. Maar ze staan er niet bij stil dat ze als ze dit op 
een goede manier aanpakken het voor iedereen ten goede komt, ook voor het bedrijf 

zelf. Misschien niet op vlak van productiviteit, maar bijvoorbeeld naar 
kennismanagement gaat er heel wat verloren als je ouderen van de ene dag op de 

andere op straat zet. […] Bedrijven zien niet creatief genoeg in het omgaan met hun 
personeel.  Als bedrijf moet je proberen het beste te halen uit de diversiteit in de 

organisatie. 
Anne Van Meerbeeck- Filantropieadviseur Koning Boudewijnstichting 

Ik denk dat er nog heel wat creativiteit nodig is om verder te gaan dan de 
peterschapprojecten die er nu zijn, want dit is vaak eenrichtingsverkeer. De ouderen 
krijgen vaak niet veel terug. […]  Als het echt gaat om kennis delen en je hebt er ook 

echt plezier aan om die kennis te delen, dan is het ok. Het is niet altijd 
eenrichtingsverkeer. Maar soms heeft het maar één doel, de jongeren zo snel mogelijk 

opleiden. En dit kan niet de bedoeling zijn. 
Anne Van Meerbeeck- Filantropieadviseur Koning Boudewijnstichting 
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Ik denk dat ouderen in een probleemsituatie terecht aan het komen zijn. Men vertelt 
ons heel de tijd dat we langer gaan moeten werken, maar eigenlijk is de kwaliteit van 
ons werk niet meer zo relevant voor de samenleving. We hebben minder vat op de 

gebeurtenissen, we begrijpen het minder. Men moet langer werken en bedrijven 
moeten oudere werknemers in dienst  houden, want die kunnen toch hun ervaring ter 
beschikking stellen. Dus krijg je een soort stigmatisering van mensen rond de 50 die 
zeggen dat ze willen stoppen met werken, dat ze gedaan hebben wat ze moesten 

doen en hun pensioen hebben. En dan zegt de samenleving dat het niet gaat, je hebt 
heel je leven hard gewerkt maar je moet nu nog tien jaar langer werken. En je gaat 

dus mensen stigmatiseren die eigenlijk de rol die ze gespeeld hebben eigenlijk nooit 
meer gaan kunnen spelen. Die dus alleen maar minder geapprecieerd werk gaan 
kunnen doen. Dus ik denk dat je een risico loopt van mensen die heel hun leven 

gewerkt hebben om die in een zeer negatieve positie te zetten. Ook de bedrijven zijn 
geen vragende partij. De bedrijven willen hen niet. Als je iemand die 20 jaar jonger is 
op zo een positie kan zetten, die moet misschien nog een beetje leren maar die kost 
de helft. Dus ofwel moet die oudere het nog blijven doen, maar tegen de helft van het 

loon. 
Jan Turf – Beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu 
 

Vanuit de jongeren komt soms wel het signaal dat ze vinden dat ouderen de plaatsen 
bezet houden op de arbeidsmarkt die zij willen. Maar wat ik spijtig vind, als senior, is 
dat we er niet in slagen een goede mix te maken. Iedereen die aan personeelsbeleid 

doet weet eigenlijk dat de sterkte van een goed personeelsbeleid juist is dat je een mix 
hebt van veel ervaring en jonge mensen met nieuwe ideeën.  

Mil Kooyman – (ex-) Gewestelijk Secretaris ABVV-Scheldeland 
 

De vraag is of als je in een onderneming zit waar er 65plussers zijn, die ondertussen 
een pensioen hebben, om die mensen aan het werk te houden of jongeren aan de slag 
te zetten dan maken wij de keuze voor dit laatste. Ik vind dat een maatschappij het 
recht heeft om te zeggen dat diegene die al een pensioen hebben opgebouwd en op 
basis daarvan dus ook een inkomen hebben na de jongeren komen bij de keuze voor 
wie we aan het werk houden.  
 
Ferre Wyckmans – Algemeen Secretaris LBC-NVK 



 

451 

Eindrapport Van 7 tot 107. Bijlagen. 

 

Va
n 

7 
to

t 1
07

…
 

 

 
 

 
 

We gaan naar een veel soepeler arbeidsmarkt. Mensen gaan niet meer langdurig op 
dezelfde plaats werken, er zijn veel wisselende contracten. Als dit typerend wordt voor 
de arbeidsmarkt, dan moeten we veel meer systemen hebben om de aansluiting 
werk/gezin, persoonlijk leven, ontplooiing, periodes van leren, periodes van werken, 
periodes van weer aan het werk gaan en periodes voor jezelf mogelijk te maken. […] In 
plaats van oplossingen te zoeken op het einde van de loopbaan, waar discussies over 
het al dan niet in stand houden van het stelsel van brugpensioen, langer werken, 
wettelijk pensioen, andere pensioenstelsels mee gepaard gaan, moeten we zoeken 
naar oplossingen tijdens de loopbaan. Je moet meer aan loopbaandenken gaan doen 
tijdens de loopbaan.  Mensen zitten nu in een ongelooflijk samengedrukte loopbaan. 
Het is een hels ritme tussen de 20 en 40 à 45 jaar, en dat is juist ook de periode dat 
mensen hun persoonlijke leven uitbouwen, al dan niet een huis kopen/bouwen, 
kinderen krijgen en dat is nu allemaal samengeperst. Je moet meer uitlaatkleppen 
voorzien, meer uitstapmogelijkheden, betere combinatiemogelijkheden.  
Mil Kooyman – (ex-) Gewestelijk Secretaris ABVV-Scheldeland 

De pensioenen zijn geen groot probleem, op voorwaarde dat we allemaal langer blijven 
werken. Het is een absurde situatie als je onze levensloop bekijkt. We zijn jong en 

studeren tot gemiddeld 22 à 23 jaar. Dan gaan we werken tot ons 57, dus ongeveer 30 
jaar. En dan leven we nog 25 jaar. Dus dat betekent dat je in die 30 jaar heel hard moet 

werken om jezelf te kunnen onderhouden tot je 85. Het pensioensysteem en de 
pensioenleeftijd zijn ontwikkeld op een moment dat mensen op hun 65 doodgingen. En 

we hebben dit nog niet aangepast. Er is een grote weerstand bij de mensen om langer te 
werken, maar toch is dit de oplossing. Dan zou het pensioenprobleem een veel 

gemakkelijker probleem worden dan we nu denken. […] Maar de uitdaging is hier niet de 
solidariteit tussen jongeren en ouderen, maar tussen mensen die aan de lopende band 

staan en mensen die aan de universiteit werken. […] Mensen in sommige beroepen 
zullen absoluut langer moeten werken, en we moeten uitzonderingen toestaan voor 

mensen in andere beroepen waar het totaal onaanvaardbaar is dat die langer zouden 
moeten werken in een samenleving die zo rijk is als de onze. 

Erik Schokkaert – Prof. economie KULeuven 
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Welke rol moet het onderwijs spelen? 

Ik ben voorstander van een systeem van waarbij we geen vaste pensioenleeftijd 
hebben, maar een vaste pensioenloopbaan. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat iedereen 
veertig jaar moet gewerkt hebben in zijn leven, en dat begint in te gaan op het 
moment dat je stopt met studeren. Dit doe ik om al een beetje rechtvaardigheid in te 
voeren, want dat betekent dat mensen die op hun 18 jaar de school verlaten al vier 
of vijf jaar jonger zullen zijn op het moment dat ze op pensioen gaan dan iemand die 
tot zijn 22 of 23 gestudeerd heeft. Daarvoor hoeven we niet hard te onderhandelen, 
je stelt gewoon in dat de loopbaan ingaat op het moment dat de mensen 
afgestudeerd zijn. Dus je kan op pensioen gaan vanaf het moment dat je die 
loopbaan hebt gehaald, vroeger gaat ook maar dan krijg je minder pensioen. Langer 
mag ook, en dan krijg je een hoger pensioen. Maar als richtpunt nemen we een 
bepaalde loopbaan die je moet doen en dan daar rond ben je zelf verantwoordelijk 
voor meer of minder pensioen.  
Erik Schokkaert – Prof. economie KULeuven 

Het onderwijs wordt nog steeds gezien als een instrument om mensen zo goed 
mogelijk op te leiden voor de arbeidsmarkt. Maar er is toch een tendens om ook te 
kijken of alle kwaliteiten van kinderen en jongeren wel genoeg aan bod komen. Het 
onderwijs is te vaak kennisgericht, terwijl andere kwaliteiten dan niet genoeg aan bod 
kunnen komen. Er is nog altijd een te grote groep van jongeren die uitstromen zonder 
een diploma, of die wel een diploma behalen maar geen idee hebben wat ze er mee 
gaan doen. In tijden van ontgroening kan een maatschappij zich dit niet permitteren. Er 
mogen best ook zachtere vaardigheden gewaardeerd worden, bijvoorbeeld denkend 
aan al de grote behoeften die er zullen zijn in de zorg. 
Christel Verhas – Hoofd studiedienst Gezinsbond

Vooraleer migratie als oplossing naar voren wordt geschoven voor de tekorten op de 
arbeidsmarkt en de ontgroening tegen te gaan, moet eerst meer geïnvesteerd worden 

in jongeren die hier al zijn. De rol van het onderwijs en arbeidsverdeling is dus 
prioritair. […] Bij onderwijs is het bijvoorbeeld belangrijk dat het lerarencorps wat 

diverser wordt, rolmodellen zijn belangrijk voor alle jongeren. Andere dingen gaan al 
wat verder, zoals het lessenpakket wat ruimer open trekken. En dat zeker niet alleen 

in klassen waar veel jongeren van allochtone origine in zitten. Het is even belangrijk in 
een klas ergens in West-Vlaanderen waar geen enkele of misschien één leerling zit 

met andere roots. Geef bijvoorbeeld lessen over de betrokkenheid van Noord-
Afrikanen en Afrikanen in het algemeen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is een 

belangrijke passage in de geschiedenis, die nu te weinig aan bod komt in de 
geschiedenislessen. Zo maak je aan de jongeren duidelijk dat die betrokkenheid er is 

en dat hun geschiedenis ook deel uitmaakt van de geschiedenis hier. Je moet 
hiervoor een bewustzijn creëren bij alle jongeren. Het is alleen maar zo dat je kan 

werken aan een echte samenleving.  
Hakim Benichou – Stafmedewerker Participatie Minderhedenforum 
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Gezien de grote diversiteit in ons lezerspubliek geven we drie boekenbonnen weg ter waarde van 
25 euro. Zo blijft de keuze aan u!  
Een onschuldige hand zal uit de vele reacties die we gekregen hebben op de nieuwsbrief drie 
personen aanduiden, en deze gelukkigen zullen via mail verwittigd worden. Indien u reeds een 
reactie hebt gestuurd, hou dan midden mei uw mails goed in het oog. Indien u nog kans wil maken 
op deze boekenbon, stuur dan uw mening, bedenkingen, opmerkingen, visies, kritieken, 
aanvullingen door naar ingeborg.hillaert@artesis.be. 
             
 
 
 

Contact 
Hilde Maelstaf – Docent Artesis Hogeschool 

T +32 3 259 01 26 – hilde.maelstaf@artesis.be 
 

Ingeborg Hillaert – Projectmedewerker Artesis Hogeschool 
T +32 3 259 01 26 – ingeborg.hillaert@artesis.be 

 
Gustaaf De Meersman – Videokontakt vzw 

T +32 9 330 35 77 – Videokontakt.gdm@telenet.be 
 

Foto’s: http://www.lesliseusesfabuleuses.be 
http://www.flickr.com/photos/lenebees/page22/ 

Activiteiten Vlaamse Jeugdraad 
 
 
 
 
 

Win een prijs!  
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‘Van 7 tot 107…’ is de titel die we meegeven aan het onderzoek rond intergenerationele 
solidariteit van de Artesis Hogeschool en Universiteit Antwerpen. Het Agentschap  Sociaal-
Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen (Vlaamse Overheid) is de opdrachtgever. 
Deze nieuwsbrief is de derde en tevens laatste editie van de drie die in totaal verspreid zijn. 
Vergrijzing, ontgroening en solidariteit tussen de generaties: het zijn thema’s die iedereen 
aangaan, van 7 tot 107… U dus ook!  
 
 
 
 
Via de vele contacten van het Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen, 
de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Ouderenraad en Artesis Hogeschool is deze nieuwsbrief 
ook bij u terecht gekomen. Indien u zich echter wenst uit te schrijven, kan u dit melden via 
volgend e-mailadres: ingeborg.hillaert@artesis.be.  
U mag deze nieuwsbrief ook verder in uw netwerk verspreiden. Indien u gebruik wilt maken van 
de informatie in de nieuwsbrief, gelieve dan eerst via onderstaande gegevens met ons contact 
op te nemen. 
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In deze nieuwsbrief 

 Van harte welkom op de presentatie van de resultaten 
op 19 mei 2009! 

 Intergenerationele solidariteit nader bekeken 
 Is de gezondheidszorg de grootste uitdaging binnen de 
vergrijzing? 

 Nodigt de publieke ruimte uit tot ontmoeting?  
 Zoeken naar alternatieven in de 

woonvoorzieningen! 
 YouTube – filmpjes  

 

De presentatie van de resultaten op 19 mei 2009 

 
Op 19 mei 2009 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en wordt de video 
‘Van 7 tot 107…’ getoond.   
De presentatie zal doorgaan te Antwerpen, op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen 
en zal plaatsvinden van 14u tot 16u. Daarna hebt u nog de kans om de dialoog nog verder op 
gang te brengen tijdens een kleine receptie. 
U bent natuurlijk van harte welkom! 
Deelname is gratis. U kan zich op voorhand inschrijven door te mailen naar 
ingeborg.hillaert@artesis.be. 
 

 

Programma 
 
 
 
14u: korte inleiding 
 
14u15-15u: presentatie resultaten 
 
15u-15u30: voorstelling Video ‘Van 7 tot 107…’ 
 
15u30-16u: slotwoord kabinetschef Jeugd, Cultuur en Participatie Guy 
Redig 
 
16u: receptie 
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In de vorige nieuwsbrief zijn de thema’s economie/tewerkstelling en onderwijs ruim aan bod 
gekomen. In deze nieuwsbrief zullen de thema’s gezondheidszorg/zorg en wonen/ruimtelijke 
ordening besproken worden.  
 
 
 

Is de gezondheidszorg de grootste uitdaging binnen de vergrijzing? 

 

Praktisch 
 
Datum: 19 mei 2009 
Uur: 14u – 16u 
Locatie: Gebouw B (UA), lokaal B001 

Adres: Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen 

Wegbeschrijving: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ROUTE&n=26518 

Intergenerationele solidariteit nader bekeken 

Heel concreet op gebied van gezondheidszorg denk ik dat de invloed van vergrijzing op de 
gezondheidszorg zwaar overdreven wordt. Er worden heel grote uitgaven gemaakt voor 
mensen in de laatste maanden van hun leven. Maar als je op uw 40 jaar kanker krijgt, ben 
je ook heel erg duur. En eigenlijk even duur voor de maatschappij dan wanneer je op uw 
80ste kanker krijgt. De gezondheidsuitgaven zitten geconcentreerd in de laatste jaren van 
het leven, dat is altijd zo geweest, en die uitgaven verschuiven. Omdat we ouder worden 
zijn die verschoven. Maar dit op zichzelf leidt niet tot een stijging in de uitgaven. Dat wordt 
heel vaak gezegd, maar dit is fout. Als er een stijging van de uitgaven is, dan zou het zijn 
als mensen ouder worden en de laatste jaren van hun leven bijvoorbeeld in slechte 
gezondheid zouden zijn. Dus ik denk dat er wel een uitgave is wat betreft lange termijnzorg, 
maar dat de stijging van de groei van de uitgaven in de gezondheidszorg maar in beperkte 
mate met de vergrijzing te maken hebben. Dit is heel belangrijk dat men dit inziet. Wat niet 
wegneemt dat de uitgaven in de gezondheidszorg de komende jaren heel snel zullen 
stijgen, omwille van het feit dat er technologische vooruitgang is. Ik denk dat we langer 
leven omdat er vooruitgang is in de gezondheidszorg. De kosten in de gezondheidszorg 
stijgen dus door de technologische vooruitgang, omdat we veel meer kunnen, en niet door 
de vergrijzing. 
 
Erik Schokkaert – Prof. economie, KULeuven 
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Er wordt een  veel te grote druk gelegd op mantelzorgers. Ze moeten taken opnemen 
die eigenlijk een  verpleegster zou moeten doen, maar omdat er geen familiehulp kon 
komen, staat de mantelzorger er alleen voor, terwijl die daar eigenlijk helemaal niet 
voor is opgeleid. Het feit dat mantelzorgers taken moeten opnemen waarvan men zegt 
dat het eigenlijk door een verpleegkundige zou moeten gebeuren, is natuurlijk iets wat 
de mantelzorgers onder druk zet. […] Er kunnen niet meteen duizend extra 
verpleegkundigen op de arbeidsmarkt komen, dus zal men naar andere benaderingen 
moeten zoeken. Bijvoorbeeld het aanbieden van een stukje ad hoc specifieke 
opleidingen voor mantelzorgers om hun bepaalde verpleegkundige handelingen te 
leren uitvoeren.  
 
Raf Mertens – hoofd studiedienst Christelijke Mutualiteit 
 
 

Ik denk dat er vooral wat de verzorging betreft een probleem zal zijn. Mensen leven langer 
en zullen dus ook langer hulpbehoevend zijn. En daar rijst natuurlijk wel een groot 
probleem. Op dit moment zit je niet meer met twee generaties, kinderen en ouders, vroeger 
had je ook nog grootouders en ondertussen heb je ook al overgrootouders. Van de 
jongeren of van de tweede generatie kan je niet verwachten dat ze ook nog eens de zorg 
voor hun overgrootouders gaan opnemen. En hier zie ik dus wel wat problemen rijzen. Ik 
denk dat als een derde of vierde generatie zorg behoeft, je dit op een professionele en 
structurele manier, dus via rust –en verzorgingstehuizen, zal moeten opvangen. Dit zal geld 
kosten, maar het is ook een noodzakelijke manier om het zo te doen omdat de 
professionele ondersteuning en de kwalen die de oude leeftijd met zich meebrengt ook niet 
meer kan opgevangen worden in huis. Ten eerste wonen die ouderen niet meer mee in 
huis, en ten tweede zit je met een generatie jongeren en een middengeneratie die allemaal 
met twee aan de slag zijn en de combinatie van dit alles niet meer mogelijk is. Je ziet dit 
ook in de kinderopvang. Er worden minder kinderen geboren en toch hebben we 
ondertussen een structuur van kinderopvang nodig. Dit heeft te maken met de 
tweeverdieners. Zowel van de generatie die jonge kinderen hebben, en zowel van de 
generatie die vroeger de kleinkinderen konden opvangen. Vroeger konden de grootouders, 
vooral de grootmoeder, de kleinkinderen opvangen, maar ondertussen zijn deze ook nog 
aan de slag. En deze fenomenen hebben wel te maken met de ontgroening en vergrijzing, 
waar de maatschappij meer dan er louter een financieel probleem of een conflictueus 
probleem in zien antwoorden moeten geven voor de zorg voor ouderen en de 
kinderopvang. Nu worden er al antwoorden gegeven via professionele ondersteuning en 
aanbod die hiervoor zijn ontwikkeld. 
 
Ferre Wyckmans – algemeen secretaris LBC-NVK 
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Nodigt de publieke ruimte uit tot ontmoeting? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De solidariteit tussen de jonge ouderen en de oud ouderen moet meer gestimuleerd 
worden. Zo kan men komen tot een verdeling van de lasten, ook op gebied van zorg. 
Vanuit intergenerationeel standpunt moet de schok van de vergrijzing door alle 
generaties opgevangen worden. 
 
Tim De Pauw – (ex-)onderzoeker Politieke Wetenschappen, UA  

Heel veel plaatsen binnen de publieke ruimte zijn transitplaatsen geworden, waar 
mensen gewoon doorkomen met als doel zich zo snel en gemakkelijk mogelijk te 
bewegen. Daar is dus niet echt veel mogelijkheid tot ontmoeten meer. 
 
Anne Van Meerbeeck – filantropieadviseur Koning Boudewijnstichting 
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Zoeken naar alternatieven in de woonvoorzieningen! 

 

Zoeken naar alternatieven in de woonvoorzieningen! 

 

Zoeken naar alternatieven in de woonvoorzieningen! 

Woonbeleid is voor mij, in die vier pijlers, zorgen dat er een goed aanbod is 
afgestemd op de vraag, kwalitatief ook, de woning, maar niet alleen de woning 
maar ook de woonomgeving. Dus dat je voorzieningen hebt in de 
woonomgeving enz. Dat het ook aantrekkelijk is, dat het veilig is, dat dit voor 
iedereen toegankelijk is, dat dit betaalbaar is, dat dit bovendien geen energie 
verspilt en consorten, én dat je daar uw medezeggenschap in hebt. Dat je uw 
eigen behoeftes en wensen hebt en die zou moeten kunnen vervullen. 
Uiteraard zijn daar grenzen in. Maar ook uw omgeving. Burgerparticipatie heeft 
ook te maken met uw samenleving die goed draait. Dat je participeert in een 
actief leven, in actieve verenigingen. In het buurtleven…Want dan krijg je terug 
een goede gezonde buurt en buurtleven. En dan zullen er een hoop problemen 
vanzelf opgelost worden. Ook richting jongeren/ouderen. Die wrevel die er nu 
is. Die ga je voor een stuk oplossen door uw bevolking, door uw gebruikers 
eigenlijk te betrekken in het plannen van uw omgeving. Van woning én 
woonomgeving. Als je nu zegt naar ouderen toe, denk ik dat wij moeten zoeken 
naar formules die alternatieven zijn op het vandaag… Hetzij individueel wonen 
het zij in rust wonen. En dat spectrum is nog te weinig breed, naar alternatieven 
toe. We hebben wel al zo een service flats, maar dan stopt het. 
Trui Maes – stedenbouwkundige, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling 

Onze publieke ruimte is er heel sterk op achteruit gegaan. Door het feit dat we 
ontzettend veel verkeer en infrastructuur hebben, wil dat zeggen dat de wegen 
dominant zijn. En dat de plek voor mensen die willen hangen, spelen, enzovoort in de 
straat, dat dit nu niet meer kan. De plek voor jongeren is eigenlijk voor een stuk fysiek 
onveilig geworden, in eerste instantie door het verkeer. En doordat ze minder ruimte 
krijgen, veel speelruimte, speelhoeken van straten en dergelijke zijn er niet meer. 
Jongeren worden dus voor een stuk weggedreven uit het publieke domein. En nu 
definieert men ze dan als ‘hangjongeren’ en weet ik veel wat, omdat ze toch ergens 
een plek moeten hebben. Dat wil zeggen dat die jongeren wel opvallen in hun vrije tijd 
in de publieke ruimte. En als stad, als gemeente, moet je daar iets mee doen en iets 
voor doen.  
 
Trui Maes – Stedenbouwkundige, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling 
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YouTube – filmpjes 

 
De eerste fragmenten uit de interviews zijn te bewonderen op You Tube.  
Via volgende link kan u ze bekijken: http://www.youtube.com/user/IntgenSol. 
 
 
 
          
 
 
 

Contact: 
Hilde Maelstaf – Docent Artesis Hogeschool 

T +32 3 259 01 26 – hilde.maelstaf@artesis.be 
 

Ingeborg Hillaert – Projectmedewerker Artesis Hogeschool 
T +32 3 259 01 26 – ingeborg.hillaert@artesis.be 

 
Gustaaf De Meersman – Videokontakt vzw 

T +32 9 330 35 77 – Videokontakt.gdm@telenet.be 
  

Foto’s: activiteiten van de Vlaamse Jeugdraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


