
 

Kwetsbaar of profiteur? 
 

Mag ik beginnen met het verhaal van Johan? Johan werkt al zijn hele leven in de bouw. Een half jaar 

geleden kreeg hij zware rugproblemen. Sindsdien zit hij thuis. Johan wil niets liever dan weer aan de 

slag gaan. Hij is het beu om hele dagen in zijn zetel te liggen. Bovendien krijgt hij als gezinshoofd nog 

maar 60 procent van zijn brutoloon.  

Stel je nu eens voor dat iemand tegen Johan zou zeggen: “Pas op, want als je niet hard genoeg je best 

doet om terug op de bouwwerf te staan, dan gaan we je sanctioneren. Je zal dan een stuk van je 

uitkering verliezen.”   

Zouden we dat normaal vinden? 

Of neem het verhaal van Elodie. Elodie is gisteren opgenomen in het ziekenhuis met een 

longontsteking. Ze moest meteen een antibioticakuur ondergaan. Dat is ook nodig. Zonder 

antibiotica zou Elodie haar longonsteking niet overleven.  

Stel je nu eens voor dat iemand tegen Elodie zou zeggen: “Te veel mensen gebruiken onnodig 

antibiotica. Tegen een longonsteking helpen ze wel, maar toch gaan we jou net als iedereen het 

dubbele van de prijs aanrekenen.” 

Zouden we dat normaal vinden?  

Ik kan niet in jullie hoofden kijken, maar ik vind die verhalen niet normaal. 

Omdat ze Johan en Elodie brandmerken als profiteur. Als hij een beetje moeite zou doen, kan Johan 

best wel werken. Zo iemand verdient het niet om een uitkering te krijgen. En heeft Elodie wel 

antibiotica nodig? Als ze er wil, moet ze er maar voor betalen.  

Onze samenleving is op het gevaarlijke punt beland dat ze kwetsbaren en profiteurs op één hoop 

gooit. Een langdurig zieke is niet ziek. Neen, hij is er vooral op uit om zijn arts, werkgever of 

ziekenfonds om de tuin te leiden. Hij zit voor zijn plezier thuis, waar hij maar wat graag zijn 

maandelijkse uitkering opstrijkt. Een profiteur dus. En profiteurs moeten we straffen. Door hen iets 

af te pakken. Of door hen te laten betalen.  

Waar rook is, is vuur, luidt dan het harde verdict. Nochtans is er een fundamenteel verschil tussen 

een kwetsbare en een profiteur. Een profiteur pakt iets waar hij geen recht op heeft.  

Een kwetsbare krijgt iets niet waar hij wel recht op heeft.  

Onze neoliberale samenleving kan maar moeilijk om met kwetsbaarheid. Mensen moeten perfect 

zijn. Alles moet beter, sneller, efficiënter. Op sociale media moet het vooral leuk zijn. En als we 

vragen hoe het met iemand gaat, dan is “goed” het enige acceptabele antwoord. 

Kwetsbaarheid is uitgegroeid tot een “onwaarde” die moet verdwijnen. Om kwetsbaarheid hangt 

een zweem van zwakte. Het smaakt naar naaktheid, fragiliteit, broosheid, naar niet mee kunnen met 

de kudde. En als we dan toch met kwetsbaarheid geconfronteerd worden, dan is het nog het 



 

makkelijkst om de kwetsbare opzij te zetten als een profiteur. Of om de signalen simpelweg te 

negeren. 

Als je daar je beleid op bouwt, is het hek helemaal van de dam. Want als de kwetsbare een profiteur 

is, waarom zou ik dan nog solidair zijn met hem? Neoliberale politici en economen hebben ons doen 

geloven dat we als individu alles autonoom kunnen beslissen en dat we daar ook recht op hebben. 

Dat we de andere niet nodig hebben. Wie in de problemen komt, moet zelf zijn plan maar trekken. 

Beleidsmakers die zich daaraan bezondigen, plegen in mijn ogen schuldig verzuim. Ik vermoed dat ik 

een open deur intrap, maar dat is niet de weg die wij als beweging wensen te gaan. Op deze Rerum 

Novarum wil ik een krachtig pleidooi houden voor de kwetsbare mens. En wil ik de kwetsbaarheid 

net omarmen. Wie een samenleving wil bouwen, moet een verhaal schrijven met alle mensen, ook 

en vooral met zij die het moeilijk hebben. 

Want in tegenstelling tot wat het neoliberale denken ons wil doen geloven, is niemand perfect. We 

kunnen wel even de schijn ophouden, maar niemand kan een leven lang op topniveau presteren. 

Meer zelfs, iedereen heeft een of andere handicap. En gelukkig maar. Want wat zouden we zijn 

zonder onze gebreken. Wij ZIJN maar omdat we imperfect zijn. 

Ironisch genoeg maakt juist het verbergen van kwetsbaarheid radicaal kwetsbaar. We doen zo hard 

ons best om perfect te zijn, dat we er aan ten onder gaan. Het intensieve onderhoud van een harde 

buitenkant gaat uiteindelijk ten koste van onze binnenkant. Het gevaar voor instorting ligt op de loer. 

Nog nooit kampten zoveel mensen met een depressie of een burn-out. De lat kan op een bepaald 

ogenblik zo hoog liggen dat we er niet meer over kunnen. 

Mensen moeten opnieuw ruimte krijgen om kwetsbaar te zijn. Zonder meteen als profiteur weggezet 

te worden. En zonder meteen de druk te voelen om terug op topniveau te acteren. Wie druk voelt 

om te presteren, ziet zijn genezingsproces geblokkeerd. Beeld je eens twee mensen in die een berg 

moeten beklimmen, de ene op eigen tempo, de andere met de zweep erop. Wie zal het halen, denk 

je? 

Wanneer iemand het moeilijk heeft, moeten we hem niet met een zweep opjagen. Nog minder 

moeten we hem aan zijn lot overlaten. Een kwetsbare ondersteunen, kan alleen maar door zorgzaam 

nabij te zijn. Want het is net op momenten van kwetsbaarheid dat we de ander het meest nodig 

hebben.  

Wat 126 jaar geleden bij de publicatie van de encycliek “Rerum Novarum” actueel was, is dat 

vandaag nog steeds. Meer dan ooit zelfs. Want ondanks de onbegrensde mogelijkheden heeft de 

mens zich nog nooit zo kwetsbaar, vertwijfeld, onzeker en zoekend aangediend. We hebben alles om 

sterk in onze schoenen te staan. Maar toch staan we op wankele benen. Uiterlijk zien we er goed uit. 

Maar van binnen voelt het anders. 

Tegen kwetsbaarheid bestaat jammer genoeg geen pilletje. In onze drang om het perfecte leven te 

leiden, vergeten we om gelukkig te zijn. Nochtans is ook dat een belangrijke pijler van een gezond 

leven. Gezondheid is niet alleen fysiek en mentaal welzijn. Gezondheid gaat ook over zingeving, 

kwaliteit van leven en sociaal maatschappelijk participeren. Willen we echt gezond zijn, dan is het 

ook belangrijk om ons gelukkig te voelen, om het leven de moeite waard te vinden, om stevig in onze 

schoenen te staan, om ons verbonden te weten. 



 

Dat kan alleen maar als we aanvaarden dat we kwetsbaar zijn. Net daar wil CM als gezondheidsfonds 

het verschil maken. Wij willen iedereen mee in het bad. Ook dat honderdste schaap. Voor ons is dat 

geen profiteur die we zo snel mogelijk moeten laten vallen. Wij zien een kwetsbare mens die we de 

ruimte willen geven om kwetsbaar te zijn en tegelijk de middelen willen aanreiken om met die 

kwetsbaarheid om te gaan.  

Herinner je je nog de verhalen van Johan en Elodie van daarnet? Laat ons hopen dat we ze nooit 

zomaar normaal zullen vinden. Want kwetsbaar zijn we allemaal. En kwetsbaar zullen we ons hele 

leven blijven. 

 

Luc Van Gorp, 

Voorzitter CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


