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Beste Vrienden en Vriendinnen 

Wat mag ik u wensen voor 2017? Iets positiefs, dat spreekt. Bijvoorbeeld geluk 

en een goede gezondheid. Levenskwaliteit, met andere woorden. Dat u 

kwaliteit van leven mag ervaren. 

 

Daarvoor heeft u verbondenheid nodig, een betekenisvolle plaats en bijdrage 

aan onze gemeenschap. Verbondenheid met uw gezin, met uw collega’s, 

vriendengroep, met het beleid, enzovoorts.  

 

Voor levenskwaliteit, is verbondenheid van bijzonder belang. Mensen zijn geen 

solitaire wezens. Voor vanavond heeft u een goede keuze gemaakt. 

Wie zich verbonden voelt, voelt zich gesteund. Wie zich thuis voelt, heeft geen 

angst en kent geen haat. Levenskwaliteit en verbondenheid stellen uzelf en de 

mensen rondom u centraal, het is een positief verhaal, optimistisch ook, een 

verhaal van geloof in mensen.  

Het is gemakkelijk gezegd, verbondenheid, en misschien vindt u het ook een 

ietwat hol begrip. Of onwennig. Van lang geleden, voor wie intussen gewend is 

geraakt aan de haast dagelijkse onheilsprofeten, hun angst en hun paniek. 

Ik wil bij die onheilsprofeten, hun angst en hun paniek wel even stilstaan. Want 

hebben we als samenleving nog door dat we voortdurend bang worden 

gemaakt? Dat we in woorden althans in een negatieve spiraal zitten – 

waardoor we intussen ook in daden zeer drastische oplossingen zomaar 

slikken? 

Onheilsprofeten en doemdenkers willen ons bang maken. Want dan slikken we 

die drastische oplossingen vlotter. Zo mak als een lammetje. Heeft u al dieren 

in paniek gezien? Bange dieren? De meeste dieren trekken zich terug, kruipen 

in hun schulp, maken zich klein, in een hoekje.  

Wie schrik heeft, is verzwakt. Jagers drijven een kudde bange dieren uit elkaar. 

Verdeel en heers. Ieder voor zich, elk zijn eigen lot, dat is voordelig voor de 

jagers. Isolement haalt mensen en dieren uit hun verbondenheid. Ze trekken 



 

 
zich terug, uit de gemeenschap, uit de Europese Unie, uit constructieve 

samenwerking, ze bouwen zelfs muren.  

Vrienden en Vriendinnen, we hebben niet meer isolement nodig, we hebben 

meer verbondenheid nodig. Elke mens op de wereld, Belg, Vlaming, vluchteling, 

boedhist, Mexicaan, mensen in een kwetsbare situatie, christen of moslim, 

iedereen wil geluk, gezondheid, levenskwaliteit. En daarvoor is verbondenheid 

nodig.  

Er is geen ‘wij’ die levenskwaliteit en verbondenheid willen en een ‘zij’ die dat 

niet willen, er is vooral een groep die haar geluk en levenskwaliteit wil 

vergroten en die daarvoor jaagt op het geluk en de levenskwaliteit van 

anderen. Door ze één voor één buiten te sluiten, te isoleren, stap voor stap.  

Dat hebben wij nooit laten gebeuren, dat zullen wij nooit laten gebeuren. Voor 

ons is verbondenheid het antwoord, opkomen voor elkaar. En als het moet, op 

straat. Tegen onrechtvaardige plannen, tegen onrechtvaardige maatregelen. 

Doen we dat graag? Neen. Is het nodig? Ja. 

Voor ons is verbondenheid het antwoord op de vraag hoe we onze 

samenleving, ook internationaal, vormgeven. Verbonden en samen. Dat start in 

ons gezin, familie, wijk, vriendengroep, op het werk, enzoverder. En, mensen 

die zich goed voelen, die levenskwaliteit ervaren, dat heeft ook onomstotelijk 

postieve effecten voor de samenleving én voor de economie. 

Ook voor verenigingen en organisaties is isolement geen valabele optie. Slechts 

in verbondenheid met andere verenigingen en organisaties kunnen we allemaal 

onze doelen bereiken. Ook in onze beweging. Wij zijn een netwerk, de 

verscheidenheid maakt ons sterk, maar de verbindingen naar elkaar en met 

elkaar, die maken het verschil, die samenwerkingen en linken tussen 

organisaties, tussen verschillende niveau’s lokaal tot nationaal, die maken ons 

allemaal sterker. 

Ook tussen verschillende organisaties in de samenleving zoeken we bruggen. 

Met artsen, in het medico-mut-overleg, in het Riziv, met werkgevers in de 

sectoren, de nationale arbeidsraad, de Groep van 10. Wanneer mensen van het 

terrein erin slagen de toekomst samen vorm te geven en zich daartoe te 

verbinden, dan is het uiteraard aan de politiek om dat ontwerpakkoord 

integraal te honoreren.  

Vandaag meer bepaald , voor het recente ontwerp van interprofessioneel 

akkoord, is het aan de federale regering om het ontwerpakkoord van de sociale 



 

 
partners te honoreren. En daarvoor rekenen we, kunnen we ook rekenen op, 

CD&V die de moedige en noodzakelijke taak opneemt om het sociaal overleg te 

verdedigen bij de andere coalitiepartijen.  

Elk bouwt op zijn of haar manier aan onze droom. Het is dus vanzelfsprekend 

dat ook mensen van beweging.net de weg naar een sociaal-rechtvaardige en 

duurzame samenleving via de politiek afleggen. Zij zijn een deel van ons, zij zijn 

actief in organisaties, verenigingen, raden van bestuur, gemeenteraden 

enzovoorts. Ook voor hen is de verbondenheid, tussen organisaties, met de 

politiek, de wisselwerking, die is voor hen ook van vitaal belang.  

Ook in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen is de 

wisselwerking tussen middenveld en politiek cruciaal. Als inspiratie, voor 

feedback, enzoverder. Maar in plaats van daar zelf meer over te zeggen, laat ik 

daarover liever Phaedra van Keymolen getuigen, bij Hilde. 

 

Vrienden en vriendinnen, het is aan ons om ons te verenigen, om ons te 

verbinden, om samen de samenleving vorm te geven. 

We hebben elkaar nodig. We moeten elkaar informeren, samenwerken, maar 

ook uitdagen.  

Oplossingen zoeken, we zullen elkaar blijvend nodig hebben, voor problemen 

die we al kennen, maar ook voor problemen die we nog niet kennen.  

We moeten kunnen rekenen op de bijdrage van iedereen. De vakbonden, om 

op te komen voor de belangen van werknemers en in overleg met de 

werkgevers het bedrijfsleven constructief vorm te geven.  

De ziekenfondsen, gezondheidsfondsen, om vanuit het belang van de patiënten 

het gesprek aan te gaan met de overheid en de artsen.  

De socio-culturele verenigingen, voor verbondenheid en levenskwaliteit, en om 

verandering in praktijk te brengen en signalen op te pikken.  

De ngo’s, omdat we geen muren bouwen en ons engagement niet stopt aan 

landsgrenzen.  

Sociale ondernemingen, om zonder winstobsessie mekaar bij te staan, te 

helpen en de beste zorgen te geven.  

 



 

 
 

Zonder arrogantie durf ik te zeggen: we hebben elkaar nodig, we zijn samen 

nodig.  

Daar gaat ook deze Visie over. U krijgt trouwens straks een dubbele eer: op 

woensdag al de Visie van vrijdag, van deze week welteverstaan – en twee, u 

krijgt een collectors item met een reportage van vanavond, een editie waarvan 

er slechts 400 gedrukt worden. 

Ik hoef u Visie niet te leren kennen. Visie geeft vorm aan onze verbondenheid, 

aan het samenlevingsproject dat we elke dag samen op poten zetten. 

Tweewekelijks bij elk van ons thuis in de bus, tweewekelijks het gevoel: die 

strijd voor sociale rechtvaardigheid, het zorgen voor elkaar, we doen dat niet 

alleen, maar verbonden. 

Dit nummer gaat nog meer dan anders over het middenveld. Moeilijke term, 

maar die verbergt slechts schoonheid en verbondenheid. Net zoals sociale 

organisaties zelf, blijkt Visie een vertrouwde baken in onzekere tijden. Geen 

fake nieuws, maar echt nieuws, waar mensen iets aan hebben. De hoge 

betrouwbaarheid en het grote vertrouwen blijkt ook uit het lezersonderzoek 

van Visie. Mensen geven daarin zelfs aan dat ze Visie meer vertrouwen dan – 

excuseer de journalisten hier aanwezig – de reguliere pers. Wat Visie schrijft, 

dat moet wel waar zijn, is de redenering.  

Ik ben uitgepraat, voor nu. Tijd om aan verbondheid te werken, om bruggen te 

bouwen, met een hapje en een drankje en zoals we dat gewoon zijn: praktisch 

en toegankelijk. We verplaatsen ons daarvoor naar de foyer. 

Ik wens u zeer graag een boeiend en inspirerend 2017, waarin levenskwaliteit 

en verbondenheid centraal staan. Gelukkig nieuwjaar! 


