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FEMKE VAN GARDEREN | Vandaag om 06:30

1,4 miljoen
VANDAAG IS EEN OP DE VIJF BELGEN EEN 65-PLUSSER. VAN DIE 1,4 MILJOEN ZIJN ER RUIM 330.000
OUDER DAN TACHTIG EN BIJNA 80.000 OUDER DAN NEGENTIG.

Meest gelezen

Emilie Dillen met haar assistente Adela Petre die de klok rond in haar buurt is. ©Kristof Vadino

Terwijl de woon-zorgcentra opnamestops invoeren, raakt een andere
vorm van ouderenzorg in zwang. Met een assistent die 24 uur per dag in
de buurt is, proberen sommige senioren zo lang mogelijk thuis te
blijven. Enkele bedrijven spelen daarop in, al is dat niet zonder
groeipijnen. ‘Ik weet niet of onze Bulgaarse hulp de ambulance kan
briefen.’

E milie Dillen. Alleen haar naam staat op de brievenbus van een
residentie in Leuven. Toch woont op de derde verdieping ook
iemand anders. De 96-jarige deelt haar appartement sinds juni met
Adela Petre, een Roemeense assistent van 49 die de klok rond voor

haar zorgt.

‘Bonjour’, zegt die als ze de deur opendoet. Met snelle tred leidt ze ons door
een klassiek behangen gang naar een groot salon vol bronzen sculpturen,
Luiks antiek en Perzische tapijten, waar Dillen ons opwacht achter haar
rollator. Terwijl ze een zitplek kiest, verdwijnt Petre in de keuken. In geen
tijd staan water en koffie op tafel. ‘Ik weet het, ik ben een verwend kind.’

Het is voor Dillen nog wennen aan haar inwonende hulp. Na het overlijden
van haar echtgenoot woonde ze decennialang alleen in ‘dit paradijs’. Toen
haar hartproblemen en verwardheid toenamen, vond de familie dat niet
langer verantwoord en ging ze naar een rusthuis. Maar al na een week wist
ze het zeker: ze wilde terug naar huis. ‘Mijn man en ik hebben dit
appartementsgebouw in 1975 gebouwd, samen met een onderliggende
winkel in auto-onderdelen. Dit is ons levenswerk. Waar kan ik beter zijn
dan hier?’

De hoofdpunten van vandaag, leest u in De Tijd
Avond. Uw dagelijkse round-up van de actualiteit.

Ontvang nu ook gratis onze nieuwsbrief.

Vul uw e-mailadres in STUREN

Elke dag (ma.-vrij.) via e-mail - Uitschrijven in één klik

TIP

Dillen kon naar huis omdat haar familie Care-Fully ontdekte, een bedrijf
dat in het buitenland assistenten zoekt die bij een oudere willen intrekken.
Op die manier heeft ze iemand die 24 uur per dag in de buurt is. Een
geruststelling voor de familie, en een verlichting. Een assistent als Petre
kookt, winkelt, helpt haar in bed of bad, volgt afspraken op en zorgt voor
gezelschap. Het enige wat een ouderenassistent niet mag, is medische
handelingen stellen . Denk aan spuiten plaatsen, wonden verzorgen en
infusen vervangen. Daarvoor moeten ze een beroep doen op een
verpleegkundige of een dokter.

Zonder kader

In België biedt vandaag een handvol organisaties assistenten aan als
alternatief voor wie niet meer alleen kan wonen maar niet naar een woon-
zorgcentrum wil. Volgens de bedrijven, die vijftig tot honderd klanten
zeggen te hebben, neemt de interesse gestaag toe. Ook experts gaan ervan
uit dat de populariteit zal groeien, onder meer door de vergrijzing.
Vandaag is een op de vijf Belgen een 65-plusser. Van die 1,4 miljoen zijn er
ruim 330.000 ouder dan tachtig en bijna 80.000 ouder dan negentig.

Meer mensen zullen in woon-zorgcentra terechtkomen, en net die plekken
staan onder druk. Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo) stelde
vorige week dat een op de tien rusthuizen een opnamestop heeft ingevoerd
door personeelsgebrek. Ook de koepel Zorgnet-Icuro ziet hoe in heel wat
rusthuizen de personeelsnorm niet wordt gehaald.

LEES MEER

Woonzorgcentra voeren opnamestop in

Snel raken die problemen niet opgelost. Volgens de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) stonden in september
2.500 posities voor verpleegkundigen open, terwijl er maar 500
werkzoekend waren. Uitwijken naar de klassieke thuiszorgdiensten is
evenmin evident, want ook die zijn overvraagd. In 2019 al hoorde de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) dat de helft van de
lokale besturen de vacatures voor poetshulp of gezinszorg moeilijk
ingevuld krijgt.

Omdat een kader ontbreekt, is onduidelijk hoeveel Belgische ouderen of
hulpbehoevenden vandaag een assistent in huis hebben. Sylvia Hoens, die
recentelijk aan de Vrije Universiteit Brussel een doctoraatsonderzoek over
het onderwerp maakte, stelt dat het in landen als Duitsland, Italië en
Oostenrijk een gangbare praktijk is. Daar maken naar schatting
honderdduizenden mensen gebruik van 24-uurszorg.

Ook in Nederland beginnen steeds meer mensen het concept te kennen. In
tegenstelling tot bij ons heeft de overheid daar wel een en ander
uitgewerkt. Nederlandse ouderen die recht hebben op langdurige
verpleging en verzorging krijgen er een persoonsgebonden budget (PGB),
waarmee ze assistentie aan huis deels kunnen bekostigen.

‘Bij ons ontbreekt een duidelijke regelgeving of statuut’, zegt Hoens. ‘Dat
bemoeilijkt het in kaart brengen van de praktijk. Maar we schatten dat het
ook in België aan populariteit wint aangezien ouderen op zoek gaan naar
alternatieven voor woon-zorgcentra.’

Niet voor iedereen

In Kalmthout kan ook de 93-jarige Maria in haar huis blijven dankzij een
inwonende assistent. ‘Ik verbleef in een home in de stad, toen mijn
kinderen met het voorstel kwamen’, zegt ze. ‘In dat woon-zorgcentrum
werkten lieve mensen, maar ik voelde me er niet goed. Ik had niets met de
activiteiten daar. Rummikub spelen zegt me weinig. En ik verloor veel tijd
bij de nierdialyse, waar ik drie keer per week naartoe moet. Omdat ik het
ziekenvervoer met andere rusthuisbewoners deelde, was ik geregeld van
tien uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds weg.’

Sinds haar kinderen de organisatie Private-Care hebben ingeschakeld, is
Maria’s leven aangenamer. Het pendelen gaat makkelijker, ze kan eten
wanneer ze wil en ze ziet vaker mensen uit de buurt. Haar Bulgaarse
assistent Yasmina Zafer (58) leidt alles in goede banen. Ze helpt met
verplaatsingen, kookt en doet klusjes in de tuin. ‘De eerste dag zaten we
elkaar wat vreemd aan te kijken. Maar dat is snel veranderd. Yasmina voelt
me goed aan. En ze houdt net als ik van handwerk. Dat is een groot geluk.’

Maria wil haar ervaringen delen, maar haar familienaam wil ze niet in de
krant. Uit gêne. ‘Ik besef dat niet iedereen zich een hulp aan huis kan
veroorloven.’

MARIA
EEN 93-JARIGE MET EEN ASSISTENT

De eerste dag zaten we elkaar wat vreemd aan te
kijken. Maar dat is snel veranderd. Yasmina houdt
net als ik van handwerk. Dat is een groot geluk.

Deel op Twitter #

Wie via een bedrijf een assistent zoekt, is makkelijk 3.000 à 4.000 euro per
maand kwijt. ‘Tot ons cliënteel behoren mensen die vroeger een
goedbetaalde job hadden, zoals dokters en advocaten. En mensen die van
betere komaf zijn’, zegt Julie De Mol, zaakvoerder bij Care-Fully. Om de
drempel te verlagen biedt haar bedrijf sinds kort ook goedkopere formules
aan. Zo is er een basispakket waarbij Care-Fully alleen de rekrutering van
een assistent verzorgt voor een eenmalige fee. ‘In dat geval staat de oudere
zelf in voor de administratie en de begeleiding van de assistent. Wie zoiets
liever uitbesteedt, betaalt extra.’

Bij het vorig jaar opgerichte Private- Care hanteren ze gelijkaardige prijzen.
‘Veel goedkoper kan niet’, zegt zaakvoerder Isabelle De Ramée. ‘We volgen
het wettelijk bepaalde minimumloon voor deze jobs.’ De assistenten, die
veelal in Oost-Europa worden gezocht, krijgen in ons land een standaard
38 urencontract. Wanneer ze werken, beslissen ze in overleg met de oudere,
die hun werkgever is. Per week moet er één rustdag zijn.

Aan het einde van de maand krijgen de meeste assistenten volgens De
Ramée zo’n 1.700 euro netto. Dat is aanzienlijk meer dan de gemiddelde
nettolonen van 500 of 600 euro in landen als Roemenië en Bulgarije.
Ouderen moeten voor de assistent ook een kamer met bed, kast en internet
voorzien en staan in voor hun eten en drinken. De Mol: ‘Omdat ze geen
vaste kosten hebben, kunnen ze in theorie hun volledige loon sparen.
Hoeveel mensen kunnen zoiets?’

Even terug naar Roemenië

De meeste assistenten wonen voltijds bij een oudere in,
maar onderbreken hun verblijf geregeld om terug naar
hun thuisland te gaan. Ook Petre, die sinds 2017
assistent is, doet het zo. Na drie maanden werken gaat
ze voor een maand of langer weer naar haar Roemeense
man en dochter. ‘Het voelt soms als een opoffering,
maar werk vinden in mijn eigen land is erg moeilijk’,
zegt ze. De zorgende rol geeft haar wel voldoening. ‘Ik
heb lang mijn hulpbehoevende moeder begeleid, zo
heb ik gemerkt dat ik graag voor een ander zorg. En in

België staat daar ook nog eens een motiverend loon tegenover.’

Voor Zafer is geld niet de motivatie. ‘Ik doe wat me energie geeft’, zegt de
Bulgaarse. Dat kan yoga of healing zijn, maar ook met een oudere
samenwonen, zoals ze initieel in het Verenigd Koninkrijk deed. Toen dat
door de brexit te moeilijk werd, kwam ze naar België. ‘Ik ervaar mijn
verblijf hier als verrijkend en vrij. Als ik zie dat Maria zich goed voelt, voel
ik me ook goed.’ In de periodes dat ze niet werkt, bezoekt Zafer familie of
maakt ze reizen. ‘De nomadische levensstijl ligt me.’

Als een assistent het werk wil onderbreken, gaan organisaties op zoek naar
een vervanger. Sommige ouderen geven aan dat zo’n tussenperiode lastig
is. Ze missen hun vaste compagnon, die weet waar ze nood aan hebben. En
er is de onzekerheid of het wel zal klikken met de vervanger.

JULIE DE MOL
ZAAKVOERDER VAN CARE-FULLY

We doen ons uiterste om correct te werken, maar het
vergt aan twee kanten flexibiliteit en gezond
verstand.

Deel op Twitter #

Een 80-jarige dame uit Etterbeek, die liever anoniem blijft, heeft al lastige
wissels achter de rug. Ze zocht assistentie omdat de mantelzorg voor haar
man, die blind is en in een rolstoel zit, te zwaar werd. ‘De eerste dame viel
goed mee. Maar de tweede was geen succes.’ Het ging om iemand die zich
de baas in huis waande, wat ze lastig vond omdat zij en haar man nog vrij
zelfstandig waren. ‘Ook over het koken en de taakverdeling waren er
spanningen. Onze verwachtingen liepen te ver uiteen.’

Vandaag zijn zij en haar man gelukkig met hun derde, Bulgaarse hulp. ‘De
samenwerking verloopt vlot. Alleen de communicatie is moeilijk. Ze
spreekt maar enkele woorden Frans. Ook al gebruiken we soms Google
Translate en kunnen we haar coach inschakelen om iets te vertalen, het
bemoeilijkt toch een en ander. Stel dat ik er niet ben en er loopt iets mis
met mijn man. Onze hulp kent de telefoonnummers, maar ik betwijfel of
ze het probleem kan uitleggen aan de hulpdiensten.’

Kwetsbaar voor misbruik

Hoewel de bedrijven die inwonende ouderenzorg aanbieden wettelijk niets
verkeerd doen, maken sommige experts zich zorgen. Wie heeft een
zorgdiploma of -ervaring? Wat als ze toch medische handelingen stellen?
Wordt dat gecontroleerd?

‘Op zich is het geen slechte formule. Veel buitenlanders die dit werk doen,
komen uit een cultuur waar veel respect voor ouderen is. Het probleem is
dat beide partijen in de samenwerking tot een groep behoren die
kwetsbaar is voor misbruik’, zegt professor Chantal Van Audenhove, tot
voor kort directeur het centrum voor zorgonderzoek LUCAS van de KU
Leuven. ‘Assistenten zijn niet altijd opgeleid om met dementiepatiënten
om te gaan, wat een bepaalde deskundigheid vereist. En wat als steeds
meer van de assistenten wordt gevraagd? Durven ze hun grenzen aan te
geven? Worden de overuren betaald en de rusttijden gerespecteerd?’

Petre zegt dat de werkdruk bij mevrouw Dillen meevalt. ‘Ze is nog vrij
zelfstandig. Ik besef dat zoiets kan veranderen. Dat hoort erbij.’ Haar vorige
klant werd na verloop van tijd ernstig ziek. ‘Maar ik ben bij hem gebleven
tot hij stierf. In zo’n geval stond ik er niet alleen voor. Dokters en
verpleegkundigen kwamen vaak aan huis. En een huishoudhulp was er
ook.’

Voor Zafer voelt haar werk in Kalmthout als ‘op vakantie gaan’. ‘In het
Verenigd Koninkrijk was dat anders. Daar werkte ik bij een dementerend
koppel. Op het laatst was dat een onhoudbare situatie. Omdat de man ’s
nachts ronddoolde, kon ik amper slapen. Ik was daarop voorbereid door de
opleidingen die het bedrijf vooraf bood, maar heb uiteindelijk toch
aangegeven dat ik niet wilde terugkomen. Dat is het handige aan deze job:
je kan het doen zolang het goed voelt.’

Niet naar de dokter

Niet alle ouderenassistenten werken via bureaus als Care-Fully en Private
Care. In ons land zijn er evengoed die zonder contract of werkvergunning
aan de slag zijn. In zulke gevallen zoeken ouderen via kennissen of
internetfora contact, zegt Hoens. De onderzoekster sprak voor haar
doctoraat enkelen van hen en noemt het risico op uitbuiting groot.

Dat beaamt ook Fairwork Belgium, een organisatie die zich inzet voor
werknemers met een kwetsbaar statuut. ‘De vraag naar ouderenzorg groeit,
maar de zin om zorgverleners correct te verlonen is niet meegegroeid. Niet
iedereen wil een minimumloon betalen’, zegt stafmedewerker Omar
Garcia. Hij hoort niet alleen over overwerkt en onderbetaald
huispersoneel. Hij vreest ook dat wie clandestien voor een oudere werkt,
soms niet buiten mag, uit angst voor problemen. Om diezelfde reden gaan
sommige zorgverleners bij een arbeidsongeval niet naar een dokter of een
ziekenhuis of dienen ze bij grensoverschrijdend gedrag geen klacht in.

Experts zijn het erover eens dat een duidelijk kader voor buitenlands
inwonende zorgverleners een verschil kan maken. Als een en ander beter in
kaart wordt gebracht, kan je kwaliteitsgaranties en controles inbouwen. Bij
Fairwork vragen ze zich af of een systeem zoals dat van de dienstencheques
interessant kan zijn. ‘Zo kan je de betaalbaarheid van dat soort personeel
verhogen’, zegt Garcia.

Sommige bedrijven hopen ook dat de overheid met een aangepast statuut
komt, het liefst met subsidies. ‘Nu worden hoogstens tientallen of
honderden euro’s terugbetaald via de mutualiteiten en het zorgbudget’,
zegt Isabelle De Ramée van Private Care. ‘Als dat wordt uitgebreid, geef je
mensen meer regie over hoe ze hun oude dag willen doorbrengen.’

YASMINA ZAFER
OUDERENASSISTENT UIT BULGARIJE

Het handige aan deze job is: je kan het doen zolang
het goed voelt.

Deel op Twitter #

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) vindt het belangrijk dat
mensen zo lang en kwalitatief mogelijk in hun thuisomgeving wonen,
maar gaat niet in op vragen over een statuut of kader voor inwonende
assistentie. In een reactie benadrukt ze dat Vlaanderen wil inzetten op
thuiszorg via de al erkende zorgdiensten. ‘Als iemand 24/7 ondersteuning
nodig heeft, moet worden bekeken wat de efficiëntste manier van zorg is.
Mogelijk is een opname in een woon-zorgcentrum een betere optie, omdat
daar hoger gekwalificeerd personeel werkt.’

Voor het toezicht op inwonende zorgverstrekkers verwijst Crevits naar de
federale overheid. In het verleden onderzocht de arbeidsinspectie al hun
arbeids- en loonomstandigheden. ‘Dat heeft geresulteerd in enkele
veroordelingen’, zegt woordvoerster Sandy Deseure. ‘Bij klachten over of
aanwijzingen van misbruik wordt altijd een dossier opgestart. Maar we
botsen vaak op de grenzen van onze controlemogelijkheden. De
tewerkstelling speelt zich af in een privéwoning, daar hebben wij niet
zomaar vrije toegang toe.’

Bedrijven als Care-Fully en Private Care benadrukken dat ze zelf uitvoerig
controleren. ‘We doen ons uiterste best om correct te werken, zetten in op
screening en begeleiding van onze assistenten en zoeken oplossingen als
werkgevers ontevreden zijn’, zegt De Mol. In haar ervaring vinden de
meeste duo’s een goed evenwicht. ‘Maar het vergt aan twee kanten
flexibiliteit en gezond verstand.’

Boete voor oprichters assistentiebedrijf
In ons land waren de afgelopen jaren enkele bedrieglijke bedrijven actief die
ouderenassistentie aan huis aanbieden. Een ervan is de organisatie achter de intussen
offline gehaalde website ouderenzorgthuis.com. Begin oktober volgde een veroordeling.

Volgens het vonnis trokken in de periode 2016-2019 via Ouderenzorg Thuis zo’n veertig
vrouwen uit Bulgarije bij hulpbehoevende bejaarden in, zodat ze dag en nacht voor hen
klaar konden staan. Voor die dienst betaalden Belgische klanten gemiddeld 2.500 euro per
maand, terwijl de meeste assistenten maar 900 à 1.000 euro loon kregen.

Voor dat bedrag moesten sommigen meer dan veertig uur per week werken. Enkelen
kregen het geld te laat of niet uitbetaald. Onder meer voor die feiten werden de Bulgaarse
A. S. en Belgische J. V.H op 5 oktober 2022 veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg
in Oost- Vlaanderen. Uit het vonnis blijkt ook dat ze een constructie opzetten om geen
socialezekerheidsbijdragen te moeten betalen en geen correcte aangiftes via Dimona
deden, dat is het systeem waarbij werkgevers elke aanwerving en elk ontslag verplicht
moeten melden. De vrouwen werden veroordeeld tot geldboetes van 224.000 en 151.000
euro en verbeurdverklaringen van 133.000 en 74.000 euro. Beiden hebben intussen beroep
aangetekend. 
OuderenzorgThuis zou zijn opgericht nadat SeniorCare24, een andere Bulgaarse
organisatie in de private ouderenzorg, is gestopt. Onderzoekers van de federale
gerechtelijke politie vermoedden dat de beklaagden hun praktijken hebben overgenomen.
SeniorCare24 zette in 2016 zijn activiteiten stop na een veroordeling. Het bedrijf werd
gerund door de Bulgaarse zussen T. M. en S. M., die het ook niet nauw namen met de
arbeidsomstandigheden van de zorgassistenten die voor hen werkten.

De arbeidsinspectie kwam tot de vaststelling dat Care4You, het Bulgaarse bedrijf achter
SeniorCare24, 82 werkneemsters niet correct betaalde. Ook hun werk- en rusttijden werden
niet gerespecteerd. Voor T. M., de zaakvoerster van Care4You, volgde een veroordeling door
de correctionele rechtbank van Antwerpen. Ze kreeg bij verstek een gevangenisstraf van 15
maanden en een boete van bijna 5 miljoen euro.

Haar zus S. M. werd niet veroordeeld, maar blijkt vandaag wel nog altijd actief in de
ouderenzorg. Ze is manager en eigenaar van Ciconia, een Bulgaars bedrijf dat in 2018 werd
opgericht en assistentie aan huis biedt via ouderenzorginwonend.be. In een reactie
benadrukt ze dat ze alle Europese en Belgische regels respecteert.

LEES VERDER

De vakbonden zijn furieus dat de Vlaamse regering de
ontslagregels voor statutairen gelijktrekt met die voor…
contractuelen. Ze kondigen een actiedag aan. Minister van
Binnenlands Bestuur Bart Somers wil de lijn nog doortrekken
en de vaste benoeming bij de Vlaamse overheid afschaffen.

BELGIË

Gemeenten kunnen vastbenoemd
personeel vlotter ontslaan

Het onafhankelijke Vlaams Parlementslid Sihame El
Kaouakibi heeft twee halftijdse parlementaire medewerker…
aangevraagd. Dat meldt VTM Nieuws en wordt bevestigd
door Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA).

BELGIË

Sihame El Kaouakibi vraagt twee
parlementaire medewerkers na twee jaar
afwezigheid

De voltallige Vlaamse regering aanvaardt de
wetenschappelijke conclusie dat er geen andere optie is da…
de West-Vlaamse hoogspanningslijn Ventilus bovengronds
te bouwen. De betrokken burgemeesters laten hun verzet
tegen de plannen voorlopig varen.

BELGIË

Vlaamse regering zet door met
bovengronds Ventilus

Het Vlaams Parlement wil 8,7 miljoen euro besparen en
snoeit daarvoor verder in de partijdotaties en de toelages.

BELGIË

Vlaams Parlement bespaart op
partijdotaties

CD&V zal de voortgang van het Ventilus-dossier in de
Vlaamse regering niet blokkeren, vernam De Tijd. Maar de…
partij wil wel de optie openhouden dat de
hoogspanningskabels onder de grond kunnen wanneer dat
technisch mogelijk is.

BELGIË

CD&V lost verzet tegen Ventilus in
Vlaamse regering

Een snellere eenzijdige stopzetting van de pacht in
natuurgebied en meer rechten voor grondeigenaars vorme…
de hoofdmoot van het nieuwe pachtdecreet. Dat moet er ook
toe leiden dat jonge boeren vlotter gronden kunnen pachten.

BELGIË

Moderner pachtdecreet moet eigenaars,
jonge boeren en natuur ten goede komen
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Luxevastgoed.be, het grootste aanbod exclusieve
woningen te koop en te huur in België.
Luxevastgoed.be is onderdeel van Media=n, de
uitgever van De Tijd.
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Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn
verantwoordelijk voor de inhoud.

De race naar het coronavaccin heeft de groeiende aandacht
voor gezondheidszorg een serieuze boost gegeven. En wie
coronavaccin zegt, zegt biofarma. Lees meer

Hoe surft u als belegger mee op de biofarma-
golf?

In de toeleveringsketen is er maar één zekerheid, namelijk dat
zekerheid niet bestaat. Hoe kan je je daar als bedrijf tegen
wapenen? Lees meer

Wat is de sleutel tot een Zexibelere
supplychain?

Kunst raakt ons. Amélie Jennequin, Communication &
Marketing Manager bij KMSKB, wil kunst voor een zo breed
mogelijk publiek toegankelijk maken. Lees meer

'Kunst behoort iedereen toe'

‘Een tsunami van veranderingen’, zo noemt Jean Demuth van
Banque de Luxembourg de omgeving waarin onafhankelijke
vermogensadviseurs en -beheerders zich bevinden. Lees…
meer

‘Vermogensbeheerders hebben nood aan een
betrouwbare partner’

Partner Content biedt organisaties toegang tot het
netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk
voor de inhoud.

GESPONSORDE BEDRIJFSBERICHTEN

Deze berichten zijn ingezonden, de bedrijven zijn verantwoordelijk
voor de inhoud.

Waarom uw onderneming actuele opleidingen
moet voorzien

‘Bedrijven moeten hun witte raaf zelf opleiden’

'Zowel grote organisaties als kmo’s stellen
dezelfde vragen rond innovatie en enciëntie'

'Dankzij het brede Microsoft-ecosysteem
werken we nu sneller en enciënter'

PARTNER

Print Security onder de loep genomen
Door XsolveIT

PARTNER

VanRoey.be en Fortinet bieden VAB robuuste IT-infrastructuur
Door VanRoey.be

PARTNER

Ons doel: een zo laag mogelijke energiefactuur voor al onze
klanten
Door Scholt Energy

PARTNER

Familiale vennootschap: verlaagde erfbelasting, vrijstelling
schenkbelasting
Door Delboo

Met onze nieuwsbrieven
in een oogopslag mee
Wees onmiddellijk op de hoogte van de
jongste nieuwsfeiten met onze
vernieuwde nieuwsbrieven.

BEHEER UW NIEUWSBRIEVEN

Uw portefeuille nu nog
slimmer
Met de nieuwe features van de
portefeuilletool volgt u uw beleggingen
nog beter op.

RAADPLEEG UW PORTEFEUILLE

Lees De Tijd op uw
smartphone of tablet
Download onze gratis app

' Apple App Store

( Google Play Store

KOPIEER LINK

# TWITTER

" FACEBOOK

) WHATSAPP

$ LINKEDIN

* E-MAIL

BEWAAR+
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LEES MEER

NETTO

Sparen voor uw pensioen
is ook in moeilijke tijden
een noodzaak

Horizon Group-topman David Geerts vond met de Vlaamse
investeringsmaatschappij PMV een gedroomde Tnancier…
voor de overname van Aanbieders.be.

GESPONSORDE INHOUD

'Wij willen mensen helpen energie te
besparen'

MEER LADEN

6 van 100

Advertentie

Beleg simpel en snel via de MeDirect app
Beheer op een heel eenvoudige manier je geld op jouw
manier dankzij onze gebruiksvriendelijke app. Ontdek
waar jij je goed bij voelt.

Ontdek meer 

Advertentie

De nieuwe klimaatactivisten:
‘Fossiele installaties zijn het
volgende doelwit'

Nergens zonder weg in Lubbeek
'Duurste rusthuis van het land' moet
sluiten

Met winst in Arizona hebben
Democraten nog maar één zetel
nodig om Senaat te controleren

Onvrede in adviesgroep over
federaal digitaal beleid

ANALYSE

Red de sociale zekerheid, snijd haar
in stukken....
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