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Ook publieke sector ontsnapt niet aan ‘epidemie’

Ambtenaren massaal thuis
door stress
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Onze federale ambtenaren hebben last
van stress. En geen klein beetje: meer
dan een kwart is vorig jaar minstens
één keer thuisgebleven door klachten
als overbelasting, burn-out of depressie. Onrustwekkend, vindt de FOD
Volksgezondheid. Maar experts vinden
het logisch dat ook ambtenaren niet
ontsnappen aan het probleem.
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Stress
uitputting,
thuis door stress
Ambtenaren hebben vakantie
burn-out,
zat, en als ze werken doen ze
depressie,…
om 16 uur al de boeken toe. Tot
16,8%
2014
Varia
zover het hardnekkige cliché.
In de realiteit heeft ons over18%
heidspersoneel grote kopzorgen. Dat blijkt uit de cijfers die
Medex, de instantie die contro2011
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leert op ziekteverzuim, giste2010
ren bekendmaakte.
Ziektes zoals uitputting,
burn-out of depressie hebben
in 2014 een record2009
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aantal afwezighe2013
den veroorzaakt
bij
federale
Afwezigheid door stress:
ambtenaren. Van de
gemiddeld
92.600 ambtenaren die vorig
18
dagen
jaar voor de federale overheid
%
van
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afwezigheidsdagen
hebben gewerkt, zaten er
26.200 (of 28 procent) minTerwijl de rapporteurs de cij- handschoen opneemt. Ze verstens een dag thuis door stress- tingen en de recente besparingen op personeel. Kortom: fers onrustwekkend vinden, klaarden zich bereid om dit
gerelateerde ziekten.
meer moeten doen met minder. noemen experts ze dan ook lo- jaar nog maatregelen te nemen
Al zijn er wellicht meer facto- gisch. Ze zien geen reden waar- tegen stress en burn-out. Het
Autonomie
ren die een rol spelen. ‘Stress om ambtenaren zouden ont- bewustzijn is dus gegroeid, mesnappen aan het fenomeen. de onder impuls van de nieuwe
Volgens stressdokLUC SWINNEN
Heel veel mensen kampen met wet. Vanaf 1 september 2014
ter Luc Swinnen ligt
Stressdokter
stress op het werk. Bij werkne- zijn bedrijven immers vereen deel van de vermers in het algemeen is zelfs plicht om het probleem aan te
klaring bij een ge37 procent van de afwezighe- pakken.
brek aan autonomie. Er zijn mensen die als het
Maar daarmee is de kous nog
den een gevolg van stress, zo
‘Ambtenaren krijgen
berekende HR-bedrijf Securex lang niet af. ‘Overbelasting, een
soms heel nauwge- ware eerst een papier moeten
in 2013. Bij federale ambtena- gebrek aan autonomie, moeilijzette
instructies’, ondertekenen voor ze een
ren is dat iets minder, maar ke relaties met collega’s ... het
zegt Swinnen. ‘Er
balpen kunnen kopen
zijn dingen die niet zomaar
nog altijd ruim 28 procent.
zijn mensen die als
eventjes verdwijnen’, zegt Van
het ware eerst een
Hoof. ‘Het kost tijd voordat een
papier moeten ondertekenen op de werkvloer is een enorm Bewustzijn gegroeid
veranderde mentaliteit ook
voor ze een balpen kunnen ko- complex probleem’, zegt proOok werkgevers liggen onder- echt te voelen is op de werkpen. Dat werkt natuurlijk fessor Elke Van Hoof (VUB).
niet. Als je iemand te nauw op ‘Er is uiteraard een verband tussen wakker van het wijdver- vloer. ‘Ik schat dat het nog drie
de vingers kijkt, vraag je om met werkdruk, maar zo simpel spreide stressprobleem. Uit tot vijf jaar zal duren voor de
is het niet. Er is in alle beroe- een andere onderzoek van Se- inspanningen die bedrijven leproblemen.’
Bij vakbond ACV wijzen ze pen een hoog risico op dit soort curex bleek begin dit jaar dat veren op de werkvloer, ook te
de overgrote meerderheid de zien zullen zijn in de cijfers.’
dan weer op gestegen verwach- klachten.’
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Skater waagt zijn leven op Brusselse ring
De Brusselse politie kreeg
I n n o vopating
gistermiddag enkele
merkelijke oproepen binnen. In de gietende regen
was een skater gesignaleerd op de Brusselse binnenring. ‘Roekeloos en
volstrekt illegaal.’
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14 vluchtelingenAmbtenaren massaal thuis
door stress
in Gentbrugge uit
koelwagen gehaald
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Tijdens begrafenis geen woord over gewelddadige dood van peetvader Aquino-clan
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Minder reservatietijd voor treinreizigers
met handicap
De NMBS wil dat mensen met een beperkte
mobiliteit vanaf 2016
minder lang op voorhand
moeten reserveren om
assistentie te verkrijgen
in de grote stations. Nu
moeten ze daarvoor
24 uur op voorhand reserveren, maar de spooroperator wil die reservatietijd voor rechtstreekse
verbindingen tussen
18 stations verminderen
tot slechts 3 uur.
NMBS zal de maatregel,
die gepland is voor begin
2016, voor advies voorleggen aan de Nationale Hoge Raad voor Personen
met een Handicap.
In 2014 werden via het
contact center en in de
stations (dus zonder
reservatie) 57.524 aanvragen voor assisentie ingediend, duizend meer
dan het jaar ervoor. (blg)
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Onze federale ambtenaren hebben last
van stress. En geen klein beetje: meer
dan een kwart is vorig jaar minstens
één keer thuisgebleven door klachten
als overbelasting, burn-out of depressie. Onrustwekkend, vindt de FOD
Volksgezondheid. Maar experts vinden
het logisch dat ook ambtenaren niet
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Neurologische
problemen
MS, ziekte van
Parkinson, epilepsie,...

18,8%

De broers van Silvio

Aquino droegen de

kist naar buiten. Foto: blg

‘Silvio was een
gewone man
zoals zoveel
andere’, klonk
het in een tekst
die de familie op
de begrafenis
van Silvio
Aquino liet
voorlezen. De
peetvader kreeg
een sobere
afscheidsplechtigheid, zonder
enige verwijzing
naar zijn gewelddadige dood.
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ring. Een bestuurder maakte
ter hoogte van de afrit Kraainem een filmpje van een ska-

Sven Mary, de advocaat van
de familie Aquino, was ook
aanwezig. Foto: Karel Hemerijckx

Laurent topgast
op wereldcongres
over bosbouw

dersteund werd door vriendinnen. De verwondingen in
haar gezicht waren de enige
getuigenis van wat er een
week eerder gebeurd was.

‘Kleine jongen
Er zijn veel goede mensen
Maar slechte zijn er ook
Helaas, ’t is waar
Je moet maar denken:
Dat jij straks gaat beseffen
Dat eerlijk het langste
duurt, geloof me maar’

Niemand van de 500 aanwezigen gaf gisteren een
krimp, toen de stem van André Hazes door de Sint-Barbarakerk in Maasmechelen
galmde. Tijdens de misviering werd met geen woord
gerept over de brutale
manier waarop de 41-jarige
peetvader aan zijn einde
kwam. Doodgeschoten, wellicht door rivalen, op klaarlichte dag midden op straat.
Niemand had het over de
beschuldigingen van het
Belgische
gerecht:
dat
Aquino aan het hoofd stond
van een clan die op grote
schaal drugs naar Europa
smokkelde. Dat de tekst van
Kleine Jongen, een lied met
levenslessen van Hazes aan
zijn zoon, daardoor een
wrange ondertoon kreeg, liet
niemand blijken.
Silvio Aquino, dat was een
heel gewone man. Dat was de
boodschap van zijn familie,
en zo weerklonk het ook in
een tekst die ze de pastoor
lieten voorlezen. ‘Silvio
was zoals zoveel andere
mensen. De jongste
zoon van negen kinderen. Een moederskindje, dat opkeek
naar
zijn
oudere
broers. Hij kon genieten
van het leven, want hij hield
van sporten, van muziek en

Onder luid applaus

Aquino werd ten grave gedragen
in een sobere houten kist. Foto: pn

van mooie kleren. Maar het
allerbelangrijkst, dat waren
zijn twee kinderen.’
‘Goed.
Hij
probeerde
weleens om zijn wil door te
drijven’, klonk het nog.
‘Maar uiteindelijk was zijn
familie heilig voor hem.’

Zakenpartners

Al een halfuur voor de mis
zou beginnen, schoven tientallen mensen in een lange
rij aan om de grote kerk binnen te kunnen. Er waren veel
mensen uit de Italiaanse
gemeenschap van Maasmechelen. Maar daarnaast
ook opvallend veel bonkige
mannen met kaalgeschoren
hoofd, in een strakke kostuumvest, met een donkere
zonnebril en zware gouden
kettingen rond de hals.
Er stonden ook auto’s met
Nederlandse nummerplaat
op de parking. ‘Zakenpartners van Silvio uit Amsterdam’, werd gefluisterd.
Even verderop hield een
groep van zo’n tien potige
kerels nauwlettend in de gaten wie er de kerk binnen
wou, en ze zorgden ervoor
dat de persfotografen op af-

stand bleven.
Iedereen die de mis wilde
bijwonen, moest eerst voorbij de zee van bloemen in het
kerkportaal, en langs een
haag van de familieleden
Aquino. Vooraan in de rij
stond Silvia Liskova (43), die
een week eerder haar man
voor haar ogen zag sterven,
en hun twee kinderen. De
weduwe was een gebroken
vrouw, die tijdens de mis on-

Met het lied Anima Fragile
(fragiele ziel, nvdr.) van de
Italiaanse zanger Vasco
Rossi werd de misviering afgesloten. Toen het personeel
van de begrafenisonderneming de sobere houten kist
van Aquino naar buiten
wilde brengen, sprongen
enkele broers recht. Dat kon
niet.
Negen
clanleden
bewezen de peetvader de
laatste eer door hem zelf
naar buiten te dragen.
Onder luid applaus werd
Silvio Aquino de kerk uitgedragen, naar zijn laatste
rustplaats.

Rechter moet knoop doorhakken
over klacht van familie

Uitgerekend
vandaag moet de
Antwerpse Kamer
van Inbeschuldigingstelling (KI)
een knoop doorhakken over de
klacht die de
familie Aquino
heeft ingediend
tegen één van de
speurders. Het
federaal parket
vervolgt de familie omdat ze twee
ton cocaïne
gesmokkeld zou-

den hebben. Zij
beschuldigen op
hun beurt één
van de speurders
van het vervalsen
van processenverbaal. De familie vroeg de onderzoeksrechter
om de bewuste
agent daarover te
ondervragen.
Aanvankelijk
stemde die daarmee in, maar het
federaal parket
tekende protest

aan – tegen de
beschikking van
de onderzoeksrechter. ‘Ongezien’, zegt Sven
Mary, de advocaat van de familie.
Maandag moet
normaal het proces zelf verdergezet worden. De
familie heeft
daarbij informant
B.S. gedagvaard
om te komen
getuigen. (cel)

Prins Laurent (foto)
reist naar
Zuid-Afrika
om er het
wereldcongr
es over de
bosbouw in
de stad
Durban te openen. Hij zal
maandag samen met de
Zuid-Afrikaanse president
Jacob Zuma de
deelnemers toespreken.
Laurent is uitgenodigd als
speciaal ambassadeur
voor de FAO, de voedselen landbouworganisatie
van de Verenigde Naties.
Op het congres wordt besproken hoe overheden,
de maatschappij en de privésector armoede en klimaatverandering kunnen
bestrijden via beter bosbeheer. Het congres vindt
om de zes jaar plaats. (dhs)
Foto: iso

Meisje (15) kritiek
na botsing brommer
met autoportier

In Ronse is gisterochtend
een meisje van 15 zwaargewond geraakt bij een
verkeersongeval. Kelly
Nagels zat achterop de
bromfiets van haar
moeder Patricia Van Belle
(48), die op het fietspad
reed. Naast het fietspad
parkeerde een auto. Toen
de bestuurder zijn portier
opende, kon de bromfietsster een aanrijding niet
meer vermijden. Het
meisje werd weggekatapulteerd en kwam op de
rijbaan terecht. Een
andere automobilist kon
haar niet meer ontwijken.
Ze werd in kritieke
toestand samen met haar
moeder naar het plaatselijke ziekenhuis Glorieux
gebracht. (fdv)
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zegt Kaatje Natens, woordvoerder van de federale politie.
‘Maar toen de agenten ter
plaatse waren, was de vogel uiteraard al gaan vliegen.’ Dat de
man zijn leven riskeerde, hoeft
niet te verbazen. ‘Bovendien is
zoiets volstrekt illegaal. Uit
cijfers die door het BIVV zijn
vrijgegeven blijkt overigens
dat in de eerste jaarhelft
twee verkeersdoden meer vielen. Jammer dat sommigen
zich dan toch nog roekeloos
blijven gedragen.’ (jdb)

De Brusselse politie kreeg
gistermiddag enkele opmerkelijke oproepen binnen. In de gietende regen
was een skater gesignaleerd op de Brusselse binnenring. ‘Roekeloos en
volstrekt illegaal.’

Vreemd zicht gisternamiddag op de Brusselse binnenring. Een bestuurder maakte
ter hoogte van de afrit Kraainem een filmpje van een skatende man in de gietende regen. ‘We kregen rond
14.21 uur inderdaad verschillende meldingen binnen van
een skater op de snelweg’,

BEKIJK HET FILMPJE OP

Foto: rr

nieuwsblad.be/
skater
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14 vluchtelingen
in Gentbrugge uit
koelwagen gehaald

In de laadruimte van een koelwagen op de parking van de
E17 in Gentbrugge, vond de politie
gisterochtend
veertien Syrische vluchtelingen,
onder wie één minderjarige.
Allemaal verkeerden ze in goede gezondheid. De Poolse
chauffeur van de truck was gestopt voor een rustpauze en
verwittigde de politie toen hij
lawaai hoorde in de laadruimte. Het Gentse parket heeft
aanwijzingen dat de Syriërs
rond 5 uur op de parking in
Duinkerke in de truck kropen
zonder dat de chauffeur dat
merkte. (sln)

