
- enkel het gesproken woord geldt - 
 

 
 

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS  
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING 

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS 
 

Woensdag 24 mei 2017 
 

TOESPRAAK OP DE NACHT VAN DE SOLIDARITEIT TE TORHOUT 
TER GELEGENHEID VAN RERUM NOVARUM  

 
 

Geachte bestuursleden, mandatarissen, militanten en 

sympathisanten van Beweging.net West, 

Geachte directeurs en secretarissen van de 

partnerorganisaties, 

Beste genodigden,  

Dames en heren, beste vrienden, 

 

(historiek) 

126 jaar is het geleden dat Paus Leo XIII het begin 

van onze christelijke arbeidersbeweging inluidde met 

zijn Rerum Novarum. Wie had één jaar geleden kunnen 

denken dat Donald Trump, rijker dan de zee diep maar 

democratisch verkozen met een duidelijk programma om 

sociale rechten in te perken, net vandaag ons land 

zou bezoeken! En wie had kunnen denken dat het op 

dezelfde dag alle hens aan dek zou zijn voor het 

voortbestaan van Bombardier!  
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De basiswaarden van Rerum Novarum zijn relevanter dan 

ooit. 

 

(allegorie van het lichaam) 

Een samen-leving die naam waardig, functioneert als 

een menselijk lichaam.  

Net zoals de goede werking van elk orgaan essentieel 

is voor de algemene gezondheidstoestand, zo bepaalt 

het welzijn van elke mens de algemene gezondheid van 

onze samenleving.  

 

Sommigen zijn van oordeel dat succes alleen het 

resultaat is van je eigen inspanningen en dat falen 

uitsluitend aan jezelf te wijten is.  

Dat, dames en heren, is niet ons discours. Het is niet 

omdat iemand kwetsbaar is, dat hij profiteert!  

Het is niet omdat iemand moeilijk aan de bak raakt op 

onze arbeidsmarkt, dat hij geen handen aan het lijf 

heeft!  

Het is niet omdat iemand tijdelijk bezwijkt onder de 

druk van zijn job, dat we hem een sukkelaar mogen 

noemen! 

We zijn allemaal kinderen van onze ouders. We plukken 

de vruchten van het harde werk van vele generaties 
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voor ons. En we moeten in het volle besef van die 

schatplichtigheid genereus zijn voor zij die het 

nodig hebben.  

We moeten van de gunstige conjunctuur gebruik maken om 

zorg te dragen voor de groei en gezondheid van ons 

lichaam waarbij hoofd, hart en werkende handen 

cruciaal zijn.  

Extra wel-vaart moet leiden tot extra wel-zijn. De 

economische vooruitgang moeten we benutten om ook 

sociaal vooruit te gaan. 

 

1. De handen – de arbeidsmarkt  

Aan het begin van de legislatuur hebben we 

inspanningen gevraagd van de bevolking.  

Vandaag, is de werkloosheid met 6.9% het laagst 

sedert 5 jaar en met slechts 5,3% doet 

West-Vlaanderen nog beter.  

Sinds 2014 zijn er netto 120.000 jobs in België 

bijgekomen en ook de volgende jaren oogt de 

jobcreatie gunstig. 

Meer jobs zijn belangrijk om “meer mensen aan de slag 

te krijgen en te houden”. Willen we dat onze 

pensioenmaatregelen effect hebben en onze sociale 

zekerheid sterk blijft, dan moeten we er over waken 

dat mensen in staat zijn om te werken tot aan dat 
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pensioen. Kwalitatieve groei is dus evenzeer 

essentieel. 

Kwaliteit van werk staat nu op het menu van de 

 onderhandelingen tussen de sociale partners. De 

komende maanden zijn voor vele sectoren cruciaal. 

Werkbaar werk houdt niet in, dat je ’s avonds niet 

weet wanneer je de volgende dag aan de slag moet.  De 

komende maanden zijn voor vele sectoren cruciaal. 

Werkbaar werk houdt niet in, dat je ’s avonds niet 

weet wanneer je de volgende dag aan de slag moet.  

Uiteraard is flexibiliteit niet meer weg te denken in 

onze arbeidscontext, maar werkbaar en wendbaar werk 

gaan voor ons samen: flexibiliteit, mét de nodige 

zekerheid. Flexibel werk is geen grenzeloos gebeuren, 

maar moet een win-win zijn voor iedereen.  

 

2. Het hoofd - Onderwijs en vorming 

Waar werkende handen symbool staan voor jobs, is het 

hoofd van een gezonde maatschappij ons Onderwijs en 

onze vorming.  Het Vlaamse Onderwijs is nog steeds 

wereldtop. Toch moeten we er voor zorgen dat die 

kwaliteit iedereen ten goede komt. Er blijven 

belangrijke pijnpunten die al onze aandacht 

verdienen.  

Wat ‘levenslang leren’ betreft behoren we in 
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Vlaanderen niet tot de beste van de klas. Een op vier 

van de 25- tot 64-jarigen heeft geen diploma 

secundair onderwijs. Daarom is het van belang dat we 

het hoger beroepsonderwijs als een volwaardig deel 

van ons hoger onderwijs uitbouwen. En het 

volwassenenonderwijs omvormen tot een echt 

toekomstonderwijs waar elke volwassene kansen krijgt 

om levenslang te leren. In tijden waar jobinhoud en 

vereiste competenties zeer snel evolueren, is 

permanente vorming cruciaal. Technologische kennis en 

ICT-vaardigheden, maar ook softskills als 

probleemoplossend denken, communicatievaardigheden en 

samenwerking zijn steeds meer vereist.  

Onze samenleving moet een lerende samenleving worden. 

We moeten blijven leren en bijleren en mensen moeten 

daarvoor dan ook alle kansen krijgen. Dit is nodig 

voor onze mensen maar ook voor de bedrijven die in 

West-Vlaanderen geconfronteerd worden met de krapte 

op de arbeidsmarkt. Daarom vind ik het zo belangrijk 

dat het vormingspact tot stand komt tussen sociale 

partners en de Vlaamse Regering.  

 

3. Het hart - Migratie en diversiteit.  

Maar beste mensen, laat ons op een dag als deze toch 

vooral het hart van de samenleving niet vergeten. Een 

hart voor de mensen die het vandaag nog te vaak 
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moeilijk hebben: ouderen, zieken, armen, mensen met 

een beperking of een migratie-achtergrond, …  

Inclusie en integratie zijn voor mij dé uitdagingen 

van vandaag en morgen. Inclusie, de inspanningen die 

de overheid en de samenleving moeten leveren om 

iedereen kansen te geven. Met inclusie komt ook 

integratie. Integratie verplicht elke burger om zelf 

verantwoordelijkheid op te nemen en kansen te 

grijpen. Het gaat om rechten én plichten.  

 

En dames en heren, 

Het hart van de samenleving kampt met gevoelens van 

angst, van onveiligheid en onzekerheid. Eergisteren 

werden Manchester en de wereld opgeschrikt door een 

laffe terreurdaad. Wat een mooie avond moest zijn 

voor de fans, ouders en hun kinderen werd een 

regelrechte nachtmerrie. Daar zijn geen woorden voor. 

Zij die verantwoordelijk zijn, moeten we hard 

aanpakken, zoiets kunnen we niet tolereren. Daar 

moeten we een antwoord op zien te vinden. 

In Manchester gisterenavond en wereldwijd zie en hoor 

ik hoopgevende signalen. Jongeren verlangen naar 

verbondenheid en vinden die bij elkaar. En wij, de 

ouderen, hebben de verdomde plicht om hen die te 

bieden, om een voorbeeld te zijn en ons niet te laten 

verlammen door angst.  
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Ik ben ervan overtuigd dat een inclusieve, 

verbindende samenleving het beste antwoord biedt op 

het veiligheidsvraagstuk. Het is de taak van de 

overheid om veiligheid te bieden. Maar veiligheid is 

méér dan politie en militairen alleen. 

De veiligste straat is voor mij niet de straat met de 

meeste militairen, maar de straat waar iedereen elkaar 

kent! 

De veiligste samenleving is niet de samenleving waar 

polarisering troef is, maar wel waar dialoog centraal 

staat, waar iedereen rechtvaardige kansen krijgt om 

zich te ontplooien! 

En dat veilige Vlaanderen zien we in een sociaal 

Europa waarin we vasthouden aan de basiswaarden van 

vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.  Deze 

waarden hebben bijgedragen tot de groei van onze 

Europese welvaart!  De boodschap van Rerum Novarum is 

net dat we sociale antwoorden moeten zoeken op nieuwe 

ontwikkelingen, ook als die onze landsgrenzen 

overstijgen!  We rekenen daarbij op mensen als onze 

voorzitter Patrick Develtere die in zijn nieuwe job 

in Europa de sociale inslag ervan mee zal  bewaken. 

Ik wil hem hierbij trouwens bedanken voor zijn 

tomeloze inzet binnen beweging.net.  

 

7 
 



Rol sociale partners en middenveld 

De rol van de sociale partners is ontzettend 

belangrijk, ook al veranderen de omstandigheden, 

zowel binnen die organisaties als erbuiten. De CM, 

bijvoorbeeld, evolueert van een ziekenkas naar een 

gezondheidsorganisatie en neemt een sterke 

preventieve rol op. De vakbond is niet langer enkel 

een uitbetalingsinstelling maar wel een loopbaan- 

dienstverlener.  

Maar ook in de samenleving zien we met de opkomst van 

talloze burgerinitiatieven dat het middenveld steeds 

in beweging is. Jongeren zijn daar een belangrijke 

schakel in. Het is een belangrijke opdracht van elke 

organisatie in het belang van onze samenleving om 

manieren te vinden om jongeren in de 21ste eeuw aan te 

spreken en maatschappelijk te engageren. We moeten 

veranderingen durven omarmen. Ons gemeenschappelijk 

objectief blijft daarbij overeind. Kansen bieden aan 

iedereen, de sterken maar óók de kwetsbaren. Dát is 

onze taak, met vertrouwen in elkaar en in elkaars 

rol. 

 

De rol van een sterk middenveld in een veilig en 

sociaal Vlaanderen is ontzettend belangrijk. De 

onderlinge kruisbestuiving tussen traditionele en 

nieuwe vormen van middenveld kan ook voor 
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Beweging.net interessante nieuwe wegen openen. Nieuwe 

wegen die de kandidaat-voorzitter Peter Wouters 

ongetwijfeld zal bewandelen.  We wensen hem daarbij 

uiteraard alle succes!  

Jullie project Iedereen.Burgemeester maakt mensen 

warm om via een digitale tool te zeggen wat er in de 

gemeente leeft en moet veranderen.  Dat toont alvast 

dat jullie nieuwe tendensen goed aanvoelen.  Ik roep 

dan ook graag alle aanwezigen op om hier enthousiast 

aan deel te nemen.  En ik beloof de Torhoutenaren 

alvast plechtig dat hun burgemeesters zullen 

luisteren. ;)  Ook luisterbereide oren dragen bij tot 

de gezondheid van een democratische samenleving! 

Bij zovelen binnen de beweging herken ik een 

voortdurend engagement, vandaar dat ik graag wil 

afsluiten met een citaat van Levinas: 

Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen 

houdt de goedheid stand. Ze blijft mogelijk, ook al 

kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden. 

Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren 

is tot mislukken gedoemd. Het enige wat levendig 

overeind blijft is de kleine goedheid van het 

dagelijks leven. 

De kleine goedheid kruipt overeind, zoals een 

platgetrapt grassprietje zich weer opricht. Ze is 

misschien wel ‘gek’ – een ‘dwaze goedheid’ – maar ze 
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is tegelijk het meest menselijke in de mens. Ze wint 

nooit, maar wordt ook nooit overwonnen! 

 

Graag wil ik iedereen veel ‘kleine Goedheid’ 

toewensen. 

Bedankt!  

10 
 


