DRIE AANDACHTSPUNTEN ter gelegenheid van RERUM NOVARUM 2020
1. Wat leren we uit de voorbije corona-periode?
We hebben besluitvaardige leiders nodig, die op korte én lange termijn plannen en beslissen,
die open en eerlijk naar de mensen communiceren, niet alleen over die dingen die hadden
gemoeten of die zouden moeten.
Ons land is complex, dat weten we, maar moet dat zo? Waarom hebben we nog steeds geen
volwaardige regering? Waarom moet steeds afgewogen worden wie waarvoor bevoegd is?
Waarom willen die overheden zo veel mogelijk zelf bepalen? Hebben ze voldoende
vertrouwen in burgers en het middenveld? Dienen zij hun eigen of partijbelang boven het
algemeen belang van mensen? Hebben ze de moed te zeggen wat niet lukt? Durven ze
luisteren naar wetenschappers? Of willen ze alleen maar luisteren naar grootverdieners,
bedrijven, werkgevers?
Goede leiders, burgemeesters, gedeputeerden, ministers, kijken vooruit, durven voorzien op
langere termijn, spreken niet naar de mond van zij die hard roepen, hebben moed om te
zeggen waar ze falen, zijn bezig met welvaart maar ook met welzijn van alle mensen, zijn
betrokken en leven mee met iedereen. Leiders durven keuzes maken tegen stromen in zoals
investeren in zorg voor mensen zoals in ouderenzorg, jeugdhulp, gezondheidszorg. Leiders die
kiezen voor investeren in sociale zekerheid en daarvoor een beroep durven doen op
solidariteit van alle bevolkingsgroepen, vooral van zij die veel hebben.

2. Welzijn in het kwadraat.
Limburg is erg getroffen in de voorbije jaren, vooral op economisch vlak: denk aan de
mijnsluitingen, het verdwijnen van Philips, Ford, enz. En nu door een ernstige
gezondheidscrisis.
Onze Limburgse overheden hebben met SALKprogramma’s een nieuw antwoord voor deze
crisissen proberen op te bouwen. Nu wil men nog een tand bijsteken via het SALKturbo: nog
een versnellingskracht hoger op vijf domeinen die vooral economisch georiënteerd zijn. We
beseffen dat welzijn geen provinciale bevoegdheid meer is. Als Beweging willen we alle
verantwoordelijken oproepen om aandacht te hebben voor het menselijke en sociale weefsel
in onze provincie. Onze roep heeft men intussen gehoord door aan elk van de 5 tafels een
extra stoel met welzijnsinsteek toe te voegen. Onze oproep tot een 6de tafel met daarin
inspirators, denkers en doeners uit de welzijnswereld, de (geestelijke) gezondheidswereld, de
maatschappelijke dienstverlening, het buurtwerk, het sociaal-cultureel werk, enz. wordt door
vele organisaties ondersteund en men wil er zijn schouders onderzetten. Buiten een eenmalige
samenkomst lijkt dat voor SALKturbo nu niet prioritair. Toch menen we dat enerzijds in deze
crisis zwakke plekken zijn blootgelegd (bijvoorbeeld de personeelsbezetting in ziekenhuizen
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en woonzorgcentra, opleiding en professionaliteit, de toename aan welzijns-, relatie- en
emotionele vragen) anderzijds dat economie maar evenwichtig kan groeien als alle burgers
mee kunnen (denk aan armoede en kwetsbaren), mensen moeten zich verbonden voelen met
economie. Economie moet dienstbaar zijn voor mensen!

3. Op naar een nieuw normaal.
Zullen we in de toekomst mekaar nog een hand of een kus geven bij begroeting? Zullen we ons
aan rode of gele linten en strepen moeten aanpassen? Zullen we gemaskerd, anders dan bij
carnaval, met elkaar moeten omgaan? Kunnen we mekaar van op afstand vertrouwen?
Zullen we nog eens in ons kot moeten blijven?
Ons samenleven, samenwerken, samen vergaderen, samen op vakantie gaan, samen feesten
en ga zomaar door… wellicht zal het anders verlopen.
Tele- en /of thuiswerken? Online shoppen? In de auto fuiven op festivals? Pasjes om aan het
strand of in pretparken te genieten? Afstand houden blijkt de boodschap.
Uiteraard moeten we gezondheidsrisico’s beheren en beheersen, zelfs proberen te
voorkomen. Maar hoe moeten we dat doen?
Wellicht zijn er voorstellen en ideeën die al langer leven die nu onder het stof kunnen
uitgehaald worden.
Maar zou het zinvol zijn met kundige mensen na te denken hoe we ons toekomstig samenleven
en samenwerken anders organiseren? Minder globaal werelds, meer lokaal ( vakantie in eigen
land, korte keten consumptie); met afstand toch heel nabij zijn ( buurtzorg)? Met meer respect
voor natuur (de wolven en de everzwijnen zijn al op zoek naar ons) en klimaat (bij nieuwe
initiatieven een klimaatreflex inbouwen (cfr. Green Deal Europa)? En dan samen plannen
smeden!

Rik Bloemen,
Voorzitter beweging.net Limburg
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