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JONGEREN

Hanne Jacobs
Awel, dat lucht op

Protestjongeren
De opmars van het online activisme

Flo Windey
De leukste versie van jezelf

LUKAS
DHONT
”Ik wil met mijn films onderwerpen bespreekbaar maken die
voor mezelf ooit taboe waren.”
LEES MEER OP FOKUS-ONLINE.BE

#FOKUSJONGEREN

“Vragen over seks
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LEES MEER...

Als je niet goed in je vel zit, kan het aanvoelen alsof je vastzit. Je ziet geen oplossingen en je voelt je alleen.
Hoe moeilijk en akelig ook, probeer erover te praten met iemand die je vertrouwt.
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ertellen lucht op. En als er iemand
écht naar je luistert, geeft dat
vertrouwen. Vertrouwen in die ander,
maar ook in jezelf, omdat je ervaart dat je er
mag zijn met jouw verhaal. Iets aan iemand
anders uitleggen kan ook duidelijkheid
scheppen in je hoofd: terwijl jij het voor hem of
haar structureert, zet je jouw eigen gedachten
op een rij. En zo komen er, zelfs in situaties
waarover je totaal geen controle lijkt te hebben,
misschien toch nog oplossingen bovendrijven.
Vertellen is niet altijd gemakkelijk. Zeker
niet als je beschaamd of bang bent dat je
gekwetst zal worden. Geef jezelf de tijd om
je verhaal te delen. Kies bijvoorbeeld iemand
in gedachten uit en wen aan het idee dat je
het zal vertellen. Je kunt ook iemand stap
voor stap binnenlaten, als dat beter voelt,
en niet meteen je hele verhaal doen. Of het
opschrijven en dat briefje eventueel ook
afgeven. Ga ervoor op een moment wanneer
die persoon tijd heeft en, als het kan, op een
plaats waar jij je op je gemak voelt.

Geef jezelf
de tijd om je
verhaal te
delen.

Soms is het echter lastig om iemand aan te
spreken in je omgeving, dat is begrijpelijk.
Daarom kloppen er iedere dag honderden kinderen en jongeren aan bij organisaties zoals de
onze, waar je gratis terecht kunt met elke vraag,
ieder verhaal of probleem. Via chat, e-mail of
telefoon kun je gemakkelijk anoniem praten.
Dat wil zeggen dat je niet hoeft te zeggen wie

je bent en dat de beantwoorder je verhaal niet
zal doorvertellen. Wat je doet na het gesprek,
kies je zelf. Je wordt niet opgevolgd of teruggebeld. No strings attached. Het kan trouwens
geen kwaad als je nerveus bent. De persoon aan
de andere kant zal je op je gemak doen voelen,
bijvoorbeeld door vragen te stellen, zodat jij je
verhaal niet op je eentje onder woorden hoeft
te brengen. Wij bij Awel luisteren, voelen met
je mee en samen denken we na over wat je kunt
doen. Soms heb je zelf al ideeën, maar ben
je nog onzeker of weet je niet goed hoe. Die
ideeën kunnen concreet worden gemaakt.
Probeer ook op zoek te gaan naar wat jou blij
maakt. Wat geeft jou voldoening? Hoe kun
jij ontspannen? Zet dan kleine stapjes. Als je
creatief of sportief bent, hoef je niet meteen
een kunstwerk te schilderen of een marathon
te lopen. Maak een paar minuutjes per dag
vrij voor jezelf. En vergelijk jezelf niet te veel
met anderen. Jouw interesses maken jou tot
wie je bent, uniek en boeiend. Misschien
inspireer je er zelfs iemand anders mee, want
‘everyone is fighting a battle you know nothing
about.’ We zwijgen allemaal over iets wat
ons dwars zit. Jouw moed om te praten of te
kiezen voor wat jou gelukkig maakt, kan ook
iemand anders overtuigen om een stapje in de
goede richting te zetten.
TEKST HANNE JACOBS, COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE BIJ AWEL
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ADVERTORIAL

Wallonië:
grabbelton van
ervaringen

©Les draisines de la Molignée

Wallonië heeft zijn bekende trekpleisters. Zoals de grotten
van Han, de citadel van Namen, Durbuy en de watervallen
van Coo. Maar ons zuiderse landsdeel heeft zoveel méér te
bieden. En bovendien: er is voor elk wat wils.

Kinderen kunnen er spelen en de ervaring meemaken van
de Rode Krokodil: een busje dat vertrekt op het land en
vervolgens als een amfibie het water inrijdt, zodat je een blik
krijgt op wat zich onder water afspeelt. Altijd een voltreffer.”

Wallonië is als één grote speeltuin voor ouders en kinderen.
Bovendien is het aanbod heel gevarieerd. Niet alleen vind je
er een weelde aan parken en bossen, er liggen ook heel wat
activiteiten en unieke ervaringen op je te wachten. “Zoals
de Railbikes van de Molignée in de provincie Namen”, licht
Morgane Vander Linden van Wallonië België Toerisme toe.
“Hierbij neem je plaats op een grote ‘fiets’ die op een oude
spoorlijn is gezet. Vervolgens onderneem je een mooie tocht
door het groen, helemaal tot in Maredsous. Dat is leuk voor
ouders én kinderen. Verder denk ik aan het blotevoetenpad
in Gouvy, waarbij je een heel parcours aflegt en telkens op
een andere ondergrond terechtkomt: steentjes, hout, gras,
enzovoort. Door daar met blote voeten op te stappen, word
je er heel bewust van.”

Daarnaast is Wallonië didactisch heel interessant. “Denk
maar aan het Prehistomuseum van Ramioul”, gaat Morgane
Vander Linden verder. “Veel meer dan een museum is dit een
heel grote en interactieve site, waarbij ouders en kinderen
echt van alles bijleren over de prehistorie. Zo ontdekken ze
er bijvoorbeeld hoe onze voorouders hier met pijl en boog
op wild jaagden. Kortom, de mogelijkheden in Wallonië zijn
echt wel eindeloos en gevarieerd. Je kan zeker niet van de
Ardennen zeggen: als je er een keer bent geweest, heb je het
allemaal wel gezien. Integendeel, er valt altijd iets nieuws te
ontdekken: het wemelt er van de onbekende pareltjes en van
de activiteiten voor gezinnen met kinderen. Naast de zaken
die ik reeds vermeldde denk ik bijvoorbeeld aan Adventure
Parc Wavre in Waver, natuurpark Chlorophylle in Dochamps,
de Blegny-mijn, het Pad van het Vreemde in Ellezelles, Euro
Space Center in Transinne, het Provinciaal Domein van
Chevetogne, het Huis van de Patafonie in Dinant … Kortom,
te veel om op te noemen en sowieso allemaal de moeite van
het ontdekken waard!”

“Nog een mooi voorbeeld zijn de meren van L’Eau d’Heure,
die tussen de provincies Henegouwen en Namen liggen. Dit
vormt het grootste merengebied van België, en er worden
ook heel wat activiteiten aangeboden. Er is bovendien een
strand. Dus jawel, ook Wallonië heeft een kustgebied (lacht).

©Arthur H

©Ferme de la Planche

Alle informatie over deze en
andere buitengewone activiteiten
in Wallonië vind je op
www.buitengewoonwallonie.be.

ADVERTORIAL

Bierista
start nieuwe
online cursus:
Bier proeven
kun je leren
Iedereen kan het. En steeds meer mensen doen het! Bier drinken! Het is een trend om nieuwe
smaken te ontdekken, om je telkens weer te laten verrassen door onbekende bieren. Bier
drinken is gezellig en laagdrempelig en het verbindt mensen. “Maar bier proeven is een heel
ander verhaal”, aldus biersommelier Alain Schepers van Bierista Bieropleidingen. “Een bierbrouwer kan een fantastisch bier brouwen, maar als je het in het verkeerde glas op een te
koude temperatuur schenkt, mis je mogelijk de essentie van het bier.”
Het is slechts een voorbeeld. Nog steeds gaat er volgens de bierkenner veel mis. “Daarom
heeft Bierista Bieropleidingen een online opleiding ‘Bier proeven kun je leren’ ontwikkeld. In
deze training, die je gewoon thuis op je telefoon, iPad of computer kunt doen, leer je de fijne
kneepjes van het bierproeven.”
Praktische tips
In de opleiding worden tal van praktische tips gegeven, waarmee je direct aan de slag kunt.
“In de cursus geven twaalf brouwers het juiste voorbeeld. Zo komen onder meer de brouwers
van Affligem, Mort Subite, Leffe, Hertog Jan en Duvel aan het woord. En wie de brouwer van
Guinness hoort praten over zijn bier, krijgt gelijk zin in een groot glas Guinness.”

BIERISTA.NL

De cursus “Bier proeven kun je leren’ is er voor iedereen die wel eens geniet van een lekker
pintje. “In een aantal stappen leer je hoe je alles uit je glas bier haalt. Het beste leer je natuurlijk met een mooi glas bier binnen handbereik. Met de kennis weet je wat proeft, kun je een
duidelijke smaakomschrijving geven en leer je je eigen smaak beter kennen, zodat je in de
winkel een goede keuze kunt maken als he voor het schap in de bierjungle staat.”
Certificaat
Wie het online examen aan het eind van de cursus met succes aflegt, ontvangt een certificaat. Dat geeft onder meer toegang tot de grootste biercommunity van Nederland en België.
Als lid van deze groep bierliefhebbers hou je je kennis op peil door brouwerijen te bezoeken,
naar festivals te gaan en korting te ontvangen op biergerelateerde producten, zoals boeken
en glazen.
De cursus ‘Bier proeven kun je leren’ kost € 24,95 en is te koop - ook als cadeau - via www.
bierista.nl/bierproevenkunjeleren. Bierista® Bieropleidingen verzorgt meer online opleidingen, zoals de uitgebreide Bierista Bieropleiding en een bieropleiding speciaal gericht op horeca-medewerkers. Check bierista.nl, ook voor het laatste biernieuws.
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Erop, erover
of er levenslang in?
Seks en relaties bij jongeren

Wat verwachten jongeren vandaag van een relatie? Geloven ze nog in de ware, het beleven van het klassieke romcomscenario? Of is de over-the-topromantiek simpelweg morsdood? Jongerenonderzoek toont zowel een vrij conservatieve
mentaliteit aan als het op relaties aankomt, maar tegelijkertijd zien we ook polyamorie in opmars.

‘V

andaag zitten alle jongeren op
Tinder, op zoek naar anonieme
seks’. Het is een idee dat leeft in
de publieke opinie, als er wordt gepraat over
seks en relaties bij jongeren tegenwoordig.
Maar dat vereist toch enige nuance, zegt
Wannes Magits, beleidsmedewerker
Kinderen en Jongeren bij Sensoa, het Vlaams
expertisecentrum voor seksuele gezondheid.
“Het is vast zo dat een deel van de jongeren
Tinder gebruikt voor seksdates, maar er zijn
minstens evenveel, of zelfs meer, jongeren op
zoek naar een langdurige relatie. Tinder is
een manier om mensen te ontmoeten en seks
te hebben, maar het sluit niet uit dat er een
serieuze relatie van komt.”
Dat blijkt ook uit een onderzoek over
seks, kussen en relaties van Pimento,
het kenniscentrum dat vormingen en
workshops aanbiedt voor jeugdwerkers,
jongerenbegeleiders en leerkrachten rond
thema’s die jongeren bezighouden. Jongeren
hebben een vrij conservatieve kijk op relaties en
seks: ze zijn op zoek naar die ene ware persoon
om een langdurige relatie mee aan te gaan en
seks te hebben.
Wannes wijst er wel op dat die steekproef afgenomen werd bij een duizendtal jongeren tussen
16 en 18 jaar, vóór ze naar de hogeschool of
universiteit trekken dus. “Bij scholieren leeft
het romantische ideaal van een langdurige
relatie nog zeer sterk, bij oudere jongeren zien
we dat ze voor seriële monogamie kiezen. Ze
geloven in een vaste relatie en investeren erin.
Wanneer de relatie strandt, experimenteren
sommige jongeren met losse contacten. De
meesten gaan na verloop van tijd echter opnieuw op zoek naar een duurzame relatie.”
Naast de klassieke relatie waarin twee mensen
uitsluitend voor elkaar kiezen, ziet Wannes
dat er ook steeds meer bijeenkomsten zijn
voor polyamoureuze mensen: mensen die
meerdere romantische relaties tegelijkertijd
hebben. Van een echte trend wil hij niet
spreken, maar het is wel zo dat er in
Vlaanderen steeds meer aandacht is voor
polyamorie als legitieme relatievorm.

Een polyamoureuze relatie kan maar
slagen als je je kwetsbaar opstelt en
tegelijk duidelijk je grenzen aangeeft.
— KATELIJN GIJSEL, POLYAMORY BELGIUM

Dat bevestigt ook Katelijn Gijsel, een van de
moderators van de ledenvereniging Polyamory
Belgium. “De laatste jaren zijn we ontzettend
hard gegroeid. Daar zit de verhoogde media-aandacht ongetwijfeld voor iets tussen. Met
elk artikel in de pers, krijgen we er een pak
leden bij.” Toch wil ook Katelijn niet spreken
van een tendens onder jongeren. “Voor alle duidelijkheid: polyamorie is niets nieuw. Het is iets
van alle culturen en alle tijden. We hebben veel
jonge mensen in onze groep, maar we hebben
ook veel vijftigplussers die al meer dan 30 jaar
met polyamorie bezig zijn. Het zijn vooral de
jongeren die nood hebben aan het ontmoeten
van gelijkgezinden en uit de kast te komen.”
Ethiek is zeer belangrijk bij polyamorie.
De relaties verlopen in complete open- en
eerlijkheid. Alle betrokken partners zijn op
de hoogte en voelen er zich comfortabel
bij. Zoals in elke relatie, maar zeker in een
polyamoureuze relatie, is het belangrijk om
goed te communiceren en eerlijk te zijn over
je gevoelens. “Een polyamoureuze relatie
kan maar slagen als je je kwetsbaar opstelt
en tegelijk duidelijk je grenzen aangeeft. Je
moet kunnen omgaan met gevoelens van
onzekerheid en jaloezie”, aldus Katelijn.
Zijn dat vaardigheden waar jonge mensen klaar
voor zijn? “Ik merk dat de jeugd vandaag een
pak kritischer is dan vroeger en dus klaar is
om dingen in vraag te stellen. Jonge mensen
zijn mondiger geworden en kunnen zichzelf
makkelijker uiten. Dankzij sociale media en
het internet hebben zij een schat aan informatie binnen handbereik”, gaat Katelijn verder.
Eerdere generaties moesten naar de bib gaan,
wilden ze informatie hebben. Vandaag moeten
we maar aan iets denken en het antwoord verschijnt al op onze smartphone. “Door de verhoogde media-aandacht voor polyamorie, gaan
jongeren ook kritischer nadenken over wat ze
willen in een relatie: is een klassieke relatie iets
voor mij? Of past een alternatieve vorm toch
beter bij mij? Die verhoogde zichtbaarheid
zet aan tot nadenken waardoor jongeren zich
sneller aan polyamorie durven wagen.”
TEKST BO BOGAERT
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Klimaatspijbelaars
gaan internationaal
De Zweedse 16-jarige
klimaatactiviste Greta Thunberg is
ondertussen wereldwijd bekend.
‘Onze’ Anuna De Wever en Kyra
Gantois traden begin dit jaar
in haar voetsporen en brachten
daarmee duizenden jongeren op
de been. Ondertussen zijn er al
acht marsen gepasseerd, wat niet
onopgemerkt bleef in de rest van de
wereld. De actie zet zich namelijk
ook internationaal voort: ook in
Nederland, Duitsland en de VS
zetten jongeren zich in voor een
beter klimaat.

Nieuw nieuwsplatform nodig?
Uit een onderzoek van de Universiteit
Antwerpen blijkt dat een groeiend
aantal jongeren enkel via sociale
media nieuwsberichten meekrijgen.
Dat heeft een negatief effect op het
verkrijgen van kennis over actuele
zaken, aldus de onderzoekers.
Doordat nieuwsgaring op sociale
platformen een secundair doel
is, wordt informatie minder goed
opgeslagen. Daarnaast zorgen
algoritmes ervoor dat je informatie te
zien krijgt waarin je al geïnteresseerd
was, waardoor politieke kennis
minder breed wordt.

FOKUS-ONLINE.BE

Het nieuwe online
jongerenprotest:
tussen connective
activism en clicktivism
Apolitiek, apathisch en ongeïnteresseerd: de labels die jongeren op
zich geplakt krijgen, met oog op hun maatschappelijke betrokkenheid,
zijn zelden positief. Een groeiende reeks online protesten die gestart
zijn door jongeren, kleurt dat beeld echter bij.

O

p 5 januari postte de
17-jarige Anuna De
Wever een filmpje op de
Facebookpagina Youth For Climate,
waarin ze haar bezorgdheid uitte
over de klimaatverandering en
de laksheid van politici om zich
in te zetten voor een ambitieuzer
klimaatbeleid. “Wetenschappers
blijven zeggen hoe we ons eigen graf
delven, maar niemand doet er iets
aan. Waarom zouden we naar school
blijven gaan als er geen toekomst
meer voor ons is?” vroeg ze zich
luidop af. De Wever riep op om in
Brussel te protesteren onder het
motto ‘Spijbelen voor het klimaat’,
en duizenden jongeren zetten die
intentie om in de praktijk.
De Wever werd geïnspireerd
door Greta Thunberg, een
Zweedse scholiere die afgelopen
september in haar eentje voor het
parlementsgebouw zat. Al snel
volgden er klimaatdemonstraties
door jongeren in onder andere
Duitsland en Australië – waarbij
de sociale media keer op keer een
centrale rol innamen. “Een tekenend
voorbeeld van hoe jongeren wel
degelijk voorbij het nieuwste
mobieltje of de hipste sneakers
kijken”, vindt Bart Cammaerts,

professor Politiek en Communicatie
aan The London School of
Economics and Political Science.
“Dergelijke acties passen binnen
het nieuwe concept van actievoeren.
In plaats van ‘collectieve actie’ zie
je steeds meer ‘connectieve actie’,
waarbij kleine, ongeorganiseerde
groepen via sociale media zich heel
snel kunnen mobiliseren.”
Zulke vormen van online politiek
engagement zijn vaak wel zwak,
volgens Cammaerts: we leven
immers in een era waarbij de
ene cause de andere in flitstempo
opvolgt en dus ook snel afsterft.
“Dat wordt tevens gevoed door het
algoritme van social: alles is gericht
op emotie en nieuwigheid. Dat de
klimaatacties wél bekleven, komt
omdat het écht leeft onder jongeren:
ze zijn er oprecht veel mee bezig.
Die gedeelde waarde kreeg eindelijk
een gezicht waarmee ze zich konden
identificeren.”
Uit de Europese online enquête
Generation What?, waar 50.000
Vlaamse jongeren tussen 18 en
34 jaar aan meededen, bleek dat
‘de klimaatverandering’ jongeren
het meeste angst aanjaagt, na
‘iemand dierbaar verliezen’ en

‘ziekte’. Datzelfde onderzoek
toonde ook aan dat jongeren weinig
vertrouwen hebben in de politiek:
de meerderheid vindt dat sommige
politici corrupt zijn. Wanneer we
kijken naar hoe maatschappelijk
betrokken jongeren zijn, moeten
we dus eigenlijk onderscheid
maken tussen ‘politieke interesse’ en
‘engagement’, vindt Rutger van den
Berg: het één sluit het ander niet uit.
Volgens van den Berg, onderzoeker
bij het Amsterdamse jongerenonderzoeksbureau Youngworks, verbindt
de jeugd zich wel degelijk actief met
zijn omgeving, maar doet dat op een
andere manier dan de ‘oude politiek’.
“Jongeren voelen veel onmacht ten
opzichte van het traditionele politiek
systeem, dat ze vaak niet begrijpen”,
zegt hij. “Daarom zijn ze minder
geneigd om te stemmen of lid te
worden van een politieke partij. Maar
hier stopt het niet, want politiek
activisme, dat losstaat van partijen
en ideologie, neemt toe. Denk maar
aan het boycotten van bedrijven, het
tekenen van petities en het opzetten
van netwerken via sociale media.”
Een veelgehoorde klacht bij deze
vormen van online activisme, is dat
de betrokkenheid van jongeren niet

verder zou reiken dan clicktivism:
met de muis aanklikken dat je een
campagne wel ‘leuk’ vindt, en dan
weer doorklikt naar het volgende
filmpje. van den Berg: “We moeten
begrijpen dat jongeren bezig zijn
met hun identiteitsvorming. Door
een online-petitie te tekenen, geef je
aan je leeftijdsgenoten weer wie je
bent. Jong idealisme staat dus ook in
functie van het eigenbeeld.” Ondanks
die ietwat narcistische insteek, is
clicktivism niet per se slecht, vindt
ook Cammaerts. “Veel activisten
zien een klik of een like als een
aanmoediging. Daarbij heb je ook
nog hashtag-activisme, zoals #metoo,
waaraan geen concreet offline-protestmoment gelinkt is, maar wat wél
een enorme bewustwording op gang
heeft gebracht.”
Sociale media hebben enorm
potentieel tot het faciliteren van
politiek activisme. Maar dan moeten
jongeren wel bewust proberen buiten
de bubbel te breken die sociale media
hen opwerpt − algoritmes voeren ons
dezelfde content − en beseffen dat
de ideologie te alle tijden begint bij
henzelf, waarschuwen zowel Van den
Berg als Cammaerts.
TEKST GRETE SIMKUTÉ

ADVERTORIAL

Opgroeien

in Europa
van 1945 tot nu

EP Restless Youth Fokus Jongeren_255x130 NL3.indd 1

Het Huis van de Europese
geschiedenis in Brussel opent
een nieuwe interactieve
tentoonstelling! Onstuimige
jeugd gaat op zoek naar de
bepalende ervaringen
van jongeren: van onderwijs,
werk, identiteit, tot liefde
en politiek engagement.
Daarom kijkt de
tentoonstelling naar vier
generaties jongeren die
volwassen zijn geworden
op belangrijke momenten
in de Europese geschiedenis:
de jaren 40, 60, 80 en 2000.
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Heb jij al eens nagedacht over wat je allemaal te wachten staat
na je studies? Want zo’n eerste job, dat is best een spannend
moment. Natuurlijk wil je in een bedrijf terechtkomen waar
je kan leren en groeien, maar uiteraard wil je elke dag met
plezier naar het werk vertrekken.
Of je nu aan het einde van
het schooljaar afstudeert, of
er al aan denkt om volgend
semester naar de arbeidsmarkt
te trekken, Synergie staat voor
jou klaar! Want bij Synergie
maken we elke dag werk van
werk voor mensen. We zijn
matchmakers tussen kandidaat
en bedrijf en daarbij kijken we
verder dan de vacature of jouw
cv.
We helpen je niet alleen in je
zoektocht naar jouw eerste
job. We tonen je ook hoe je
aan je zoektocht start, waar je
allemaal rekening mee moet
houden, wat de do’s en don’ts
zijn. Zo lanceer jij je carrière
met een vliegende start!

LANCEER JE
CARRIÈRE MET
SYNERGIE!

Ook binnen Synergie zijn we
steeds op zoek naar straf
talent met een neus voor HR
en een scherpe kijk op de
wereld. Of je nu aan de slag
gaat als uitzendconsulent,
payroll consultant of op een
van onze diensten op het
hoofdkantoor, een job bij
Synergie is de perfecte start
van een bloeiende carrière!
Wij zorgen ervoor dat je
helemaal
ondergedompeld
wordt in de HR-wereld tijdens
de Take-off week, maar ook
tijdens de rest van je carrière
bij Synergie kan je rekenen
op tal van opleidingen,
persoonlijke begeleiding en
vooral ervaringen die je nooit
meer vergeet.

Ontdek snel al onze vacatures op www.mijneerstejob.be

our job is your job

ADVERTORIAL
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G

ender en identiteit: het zijn twee
thema’s die tegenwoordig sterk
leven bij jongeren.
“Inderdaad. Dankzij sociale media is er
vandaag een verhoogde zichtbaarheid voor
mensen uit de LGBTQ+-community (Lesbian,
Gay, Bisexual, Transgender, Questioning and
plus, red.). Dat is goed, maar het betekent ook
dat jongeren steeds vroeger geconfronteerd
worden met de wereld en hun eigen identiteit.
Ze moeten al op jonge leeftijd vragen
beantwoorden als: ‘Wie ben ik? Hoe wil ik
zijn?’ Dat is positief, maar het legt ook een
hoge druk op.”
Hoe is jouw zoektocht naar identiteit
verlopen?
“Zeer ingewikkeld. Al op jonge leeftijd wist
ik dat ik anders was dan de jongens rondom
mij. Door mijn karakter en een opeenstapeling
van gebeurtenissen, heb ik ervoor gekozen om

Het enthousiasme
van mijn moeder
liet me inzien dat
films een groot effect
kunnen hebben op
mensen. Dat wou ik
ook kunnen.

‘Ik heb het gevoel dat mijn films
de eerlijkste uiting van mezelf zijn’
Het aantal prijzen dat ‘Girl’, de eerste langspeelfilm van regisseur Lukas Dhont, heeft binnengehaald, valt zelfs in een aantal
lijnen niet op te sommen. Een succesverhaal voor de jonge knaap van 27, maar wat hij vooral wil, is een hart onder de riem
steken van iedereen die worstelt met gender en identiteit.
TEKST BO BOGAERT

BEELD KRIS DEWITTE

mijn seksualiteit lang te verbergen. Ik hoop dat
jongeren nu sneller uit de kast durven komen.
Maar het is een persoonlijke strijd en iedereen
moet de tijd nemen die hij of zij nodig heeft.
Het is niet omdat we nu in een tijdperk leven
met veel meer rolmodellen en een verhoogde
zichtbaarheid van gender en seksualiteit, dat
het voor iedere jongere gemakkelijker is om
zich te outen. Laten we ook niet vergeten dat
er nog steeds veel homofobie, transfobie en
geweld is. Op grote schaal, maar zeker ook op
kleine schaal.”
Heb jij dat ook ervaren?
“Ik ervaar dat als een grijze zone. Als kind was
ik erg vrouwelijk. Mensen rondom mij voelden

ADVERTORIAL

MARTE HAALDE ALLES
UIT HAAR ZOMER

Wat doe je als je al heel je leven droomt van het verre buitenland en op
uitwisseling wil naar Zuid-Amerika, maar je ouders zien dit niet zitten?
Marte Margodt (18) maakte het mee en vond het ideale compromis in
de vorm van een AFS-zomerprogramma. Ze ging 6 weken aan de slag
als leerkracht Engels in één van de armste wijken van Itabira (Brazilië).
Marte kreeg het idee om op uitwisseling te gaan toen ze een Franse
gaststudente in haar klas kreeg. Ze
werden al snel de beste vriendinnen
en zo rolde ze in het lokale vrijwilligersleven van AFS Vlaanderen en
wilde ze zelf ook absoluut vertrekken. Helaas kreeg Marte haar ouders
niet direct overtuigd om een langere
periode te gaan…

“De Portugese taal leren was zeker één van de
grootste uitdagingen, maar het is mij - dankzij mijn
verblijf in een gastgezin - wel op 6 weken gelukt!”

Gelukkig vond ze op de website ook
vrijwilligerswerk met projecten van
enkele weken. Ze besloot de uitdaging aan te gaan en Engelse les
te gaan geven op een middelbare
school in Brazilië.

Naast nieuwe vrienden, een nieuwe taal
(en zelfs een lief!) heeft ze er naar eigen
zeggen vooral een ferme dosis zelfstandigheid aan overgehouden en is de armoede haar bijgebleven:

“Het was zo pijnlijk om te zien dat alles er kapot was: de
lichten, de gordijnen, de beamer, zelfs mijn stoel. Ik wil
écht de armoede de wereld uit helpen”.
Marte studeert nu Social Sciences aan
de VUB en wil later voor een NGO gaan
werken die wat meer gelijkheid in de
wereld kan brengen.

Zelf vertrekken?
www.afsvlaanderen.be/zomer

LUKAS DHONT INTERVIEW

#FOKUSJONGEREN
zich daar ongemakkelijk bij, waardoor het ook
voor mij ongemakkelijk werd. Dat gevoel heeft
veel bepaald hoe ik in mijn leven gestreden
heb. Nu heb ik mezelf aanvaard, maar dat
proces heeft 21 jaar geduurd. Dat is héél lang.
Homofobie is iets wat je zelf overneemt en
in je gaat groeien. Je komt tegenover jezelf te
staan. Mijn grootste angst was de reactie van
de buitenwereld. Ik vermoedde dat mijn ouders
en vrienden positief zouden zijn − dat was
uiteindelijk ook zo − maar door de jaren heen
was er zo’n donkerte gegroeid in mij, dat ik
mezelf geblokkeerd had.”
Als je terug kon gaan in de tijd, zou je het
dan anders aanpakken?
“Op veel vlakken wel, ja. Ik heb vaak afgezien
van de tijd die het me gekost heeft om dat
bepaalde aspect van mezelf te aanvaarden. Aan
de andere kant ben ik ook geworden wie ik
ben, net omdat het zo lang geduurd heeft. Ik
heb een enorme drive om over dit onderwerp
te spreken, om er films over te maken en om
mezelf te verweren. Maar zou ik anderen
aanraden om langer te wachten om zich te
outen zodat ze sterker in hun schoenen staan?
Nee, dat niet. Er gebeuren zoveel positieve
dingen vanaf het moment dat je in aanvaarding
gaat, dat ik het iedereen aanraad. Je hoeft het
bovendien ook niet aan iedereen vertellen.
Enkel de belangrijkste mensen in je leven het
nieuws brengen, kan ook. De rest zal het ten
gepaste tijde wel te weten komen.”
Wat was voor jou de trigger om je dan toch
te outen?
“De filmschool is mijn redding geweest. Als
je persoonlijke films wil maken, dan kun je
niet anders dan eerlijk zijn met jezelf. Op een
bepaald moment blokkeerde mijn seksualiteit
me in hetgeen wat ik het allerliefste wou doen:
films maken. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik
me toch outte. Tijdens mijn studies had ik het
gevoel dat ik in mijn films eerlijker kon zijn
dan in de realiteit. Ik gebruikte mijn films om
dingen onder ogen te komen. Nog steeds heb
ik het gevoel dat mijn films de eerlijkste uiting
van mezelf zijn.”
Ook ‘Girl’ is een erg persoonlijke film?
“Ja, ‘Girl’ is héél persoonlijk. Concreet vertelt
de film het verhaal van Lara, maar abstract
behandelt het onze binaire samenleving die
denkt in rollen voor jongens en meisjes. Maar

Een personage uit
een minderheidsgroep
naar de massa
brengen, dat is mijn
hoogste doel.
Girl
‘Girl’ is de eerste langspeelfilm van
Lukas Dhont en vertelt het verhaal van de
15-jarige Lara die het wil maken als ballerina. Geboren als jongen, worstelt Lara
dagelijks met haar identiteit en de wereld.
De film ontving al verschillende prijzen
waaronder de debuutprijs Caméra D’or,
de Queer Palm en de prijs voor beste
vertolking door hoofdrolspeler Victor
Polster tijdens het filmfestival van Cannes.
De regisseur stond bovendien onlangs in
de prestigieuze Forbes 30 Under 30-lijst.
wat gebeurt er als iemand zijn plaats niet
vindt in dat systeem? Het hoofdpersonage
in mijn volgende film is ook iemand uit de
LGBTQ+-community. Een personage uit een
minderheidsgroep naar de massa brengen, dat
is mijn hoogste doel. Ik wil met mijn films
en de manier waarop ik in de media kom,
onderwerpen bespreekbaar maken die voor mij
taboe waren.”
Kun je het succes van de film verklaren?
“De film bevat verschillende universele
aspecten waardoor hij een groot publiek
bereikt. Bovendien hebben we een personage
zoals Lara nog niet veel gezien op het
scherm. Dat geeft de film een uniek karakter.
Mensen gaan graag naar de cinema om
ondergedompeld te worden in een verhaal en
ik denk wel dat de film dat doet. Het doet me
enorm veel deugd dat er zoveel mensen de
film al hebben gezien. Dat het grote publiek
daarvoor openstaat, geeft me een warm gevoel
en sterkt mijn geloof in de massa.”
Hoe ben je ertoe gekomen filmmaker te
worden?
“Mijn moeder heeft me de liefde voor film
bijgebracht. Zij nam me heel vaak mee naar

de cinema. Haar enthousiasme liet me inzien
dat films een groot effect kunnen hebben op
mensen. Dat wou ik ook kunnen. Toen ik 12
was, kreeg ik een camera van mijn moeder. Ik
begon gewoon te filmen en regisseren, en ik
ben er eigenlijk nooit mee gestopt. Dat gevoel
van iets te kunnen betekenen voor mensen, is
alleen maar sterker geworden. En natuurlijk
ben ik heel blij dat ‘Girl’ het zo goed doet, maar
ik maak films hoofdzakelijk voor mezelf. Mijn
geluk is daarbij niet rechtstreeks verbonden aan
het succes. Ik werk nu gewoon verder aan de
volgende film, zonder dat er iets verandert: ik
woon nog altijd in Gent, ik ga in de stad koffie
drinken en schrijf scenario’s, zonder aan de
verwachtingen van pers en publiek te denken.”

SMART FACT.
Wat zou je geworden zijn als je geen
filmmaker was?
“Danser. Als kind had ik een enorme passie
voor dans. Ik heb verschillende stijlen gevolgd: van moderne dans tot r&b. Vandaag
dans ik nog, maar alleen op feestjes (lacht).
En dan ga ik er volledig voor.”

Het opvanghuis LGBT+ Brussel
Lukas Dhont is peter van het Opvanghuis LGBT+ Brussel. Dat biedt tijdelijke
accommodatie aan jonge LGBT+-mensen
tussen 18 en 25 jaar die alleen achterblijven, nadat ze zijn verbannen of voor hun
familie zijn gevlucht vanwege hun seksuele
geaardheid of hun geslachtsuitdrukking.
Naast tijdelijke huisvesting helpen ze
jongeren ook op het vlak van fysieke
en psychologische gezondheid, sociale
bijstand en administratieve ondersteuning.

ADVERTORIAL

Preventie en Interim,
permanente veiligheid voor de “uitzendkrachten”
In 20 jaar tijd heeft de vzw Preventie en Interim gezorgd voor een
veiligere werkomgeving voor uitzendkrachten. Vandaag ondersteunt PI de
snelgroeiende beroepsbevolking om de 4.0 uitdagingen van morgen te
kunnen aangaan.
PI waakt over het welzijn en de veiligheid van de uitzendkrachten in België.
Twee kerncijfers bevestigen zijn centrale rol: sinds zijn oprichting in 1998 is
de ernst van de arbeidsongevallen bij de uitzendkrachten met maar liefst
50″% gedaald en de frequentiegraad zelfs met 60″%! En dat terwijl het
aantal gewerkte uren door de uitzendkrachten in België verdubbeld is.
De doeltreffendheid van PI berust op een moderne en professionele aanpak
in samenwerking met alle actoren in de uitzendsector. In het bijzonder
via digitale tools zoals PI-A. Deze online tool is een perfect middel om de

www.p-i.be
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statistieken over alle arbeidsongevallen in de sector sneller te verzamelen
en te delen. Op die manier kunnen gerichte campagnes opgezet worden
daar waar identieke risico’s ontstaan. De versterkte samenwerking
tussen PI en de uitzendkantoren heeft geleid tot een snellere en betere
informatieverstrekking.
Nieuwe beroepen, profielen en... risico’s
Flexibiliteit op het werk zal de norm worden, de toekomst voor de
“uitzendkrachten” ziet er dus veelbelovend uit: nieuwe beroepen die
nieuwe profielen creëren maar ook nieuwe risico’s. Preventie en Interim
ondersteunt de digitale transitie 4.0 hand in hand met de uitzendkrachten
door nieuwe preventieopleidingen en -maatregelen uit te werken die
essentieel zijn voor hun veiligheid.
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TOPIC WERK

De weg
naar werk
Van je veilige studentencocon tot de volwassen werkwereld: het is een ontpopping
die voor heel wat jongeren een serieuze brok is om te slikken. Is het werkelijk
knokken om je plaats op de arbeidsmarkt te vinden en verdienen, of zijn er toch
meer opties dan je denkt?

N

a jaren aan een stuk een lading
vriendschappen, kennis en
levenswijsheden te vergaren, breekt
voor iedere student op een gegeven moment de
tijd aan om de aula achter zich te laten. Theorie
maakt dan plaats voor praktijk. Maar hoe vind
je die eerste job die het begin van de rest van je
carrière betekent?
De eerste stap is redelijk simpel: solliciteren en
niet vergeten je aan te melden bij de VDAB.
“Je verhoogt via de VDAB niet enkel je
kansen op de arbeidsmarkt, maar je start ook
de wachttijd voor een inschakelingsuitkering
en behoudt je kinderbijslag”, zegt Sara De
Potter, beleidsmedewerker bij De Ambrassade.
Het zijn kleine, concrete dingen die pas
afgestudeerden misschien iets minder het
gevoel geven aan hun lot te zijn overgelaten.
Hou daarbij wel in gedachten dat je eerste
stapjes op de arbeidsmarkt niet noodzakelijk
meteen een schot in de roos hoeven te zijn. Het
kan goed zijn dat je een ellenlange periode van
werkloosheid moet doorstaan om aan je eerste
job te beginnen. “Eerste jobs zijn bovendien
voor jongeren niet vaak de blijvers. Ze worden
ontgoocheld of gaan weg omdat ze elders
betere kansen krijgen,” aldus De Potter. En
dat is niet per se een hoger loon. Want ook
werktevredenheid wordt hoog in het vaandel
gedragen. “Wat hoog scoort is de mate waarin
leerkansen worden geboden, zelfontplooiing
centraal staat en de activiteit boeiend is.”

Voor je effectief de wereld van de werkende
mens gaat ontdekken, kun je altijd nog
tijdens je schooltijd proberen erachter te
komen wat je precies wil doen. Volgens De
Potter is er bij jongeren namelijk grote vraag

in 2017 student-ondernemer van het jaar.
Onlangs nog won ze zelfs de Henry Van
de Velde Award gewonnen, de ‘Oscar
van de designwereld’, zoals HLN kopt.
Ze won de prijs voor haar uitvinding, de

Begin iets in bijberoep dat weinig
investering vereist, maar waar je wel geld
mee kunt verdienen.
naar voorbereiding op het maken van zowel
studie-en jobkeuzes. “Uit ons participatief
belevingsonderzoek De weg naar kwaliteitsvol
werk vinden jongeren dat er meer moet
worden stilgestaan bij de vragen ‘wie ben ik?’
en ‘wat kan ik?’. Daarnaast klagen ze telkens
het warm water te moeten uitvinden als het
over solliciteren gaat. Ook hiervoor willen ze
een basiskennis aangereikt krijgen.” Om aan
die vraag te beantwoorden is praktijkervaring
een grote stap voorwaarts, via stages of
werkbezoeken, bijvoorbeeld.
Soms kunnen studenten niet wachten
en duiken nog met de voeten onder
schoolbanken het werkleven in. Zoals
Marie Van den Broeck (25), zaakvoerster
van My Add On, dat opzetstukken voor
krukken ontwikkelt, om het comfort van
patiënten te verhogen. Zij werd daarmee

MySleeve: een siliconen kousje dat je over
een krukhandvat rolt, zodat je handen niet
pijn doen als je krukken gebruikt. Moest
er een kruk vallen, kun je het gemakkelijk
weer oprapen dankzij een magneet. “Ik heb
de twee jaar voor ik student-ondernemer
werd heel veel ervaring opgedaan en een
gigantisch netwerk opgebouwd. Ik sta
elke dag op om aan iets te werken waar ik
voldoening uit haal.”
Toch hangt er aan de term
ondernemerschap vaak een risicobegrip
vast. Van den Broeck: “Het is zogezegd
alleen voor echte durvers en wordt
afgeschilderd als iets moeilijk. Maar
iedereen kan ondernemer worden, zolang
je er maar hard genoeg voor wil gaan
en genoeg onderzoek doet.” Er bestaan
heel wat initiatieven die je kunnen

helpen bij het beantwoorden van al je
vragen, zoals Durf Ondernemen en het
Innovatiecentrum, dat je terugvindt in
iedere stad.
Want een zaak opstarten als student doe
je natuurlijk niet zomaar. Alleen al de
financiën vormen vaak een pijnpunt. Het
officiële statuut van student-ondernemer
is daarom een goede eerste stap, aangezien
net afgestudeerden zonder werkervaring
meestal uit de boot vallen voor bestaande
financiële maatregelen. Van den Broeck:
“Dikwijls kunnen studenten nog rekenen
op hun ouders en geld sparen door thuis te
wonen. Als tip kan ik ook meegeven om eerst
iets in bijberoep te beginnen. Iets dat weinig
investering vereist maar waar je wel geld mee
kunt verdienen. Dat geld kun je dan weer
gebruiken om te investeren en je droomjob te
creëren. En netwerken, véél netwerken!”
Neem dus gerust je tijd om op zoek te gaan
naar die droomjob, zonder in te boeten
aan de droom zelf. “Kinderen mogen hun
talenten niet verliezen,” vindt Van den
Broeck. “Dat gebeurt vaak in het onderwijs,
waar ze studenten wel eens in hokjes
durven steken. Zo weet je niet meer wat je
écht wil en dat zou wel moeten.” Laat je
daarom voldoende informeren en ontdek
wat je graag wil doen. Zo ga je misschien
wel iedere dag gelukkig naar je werk voor
de rest van je leven.

Word jij onze
nieuwe collega?

Surf snel smartmediaagency.com of
mail naar vacature@smartmediaagency.be
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Heb jij al eens nagedacht over wat je allemaal te wachten staat
na je studies? Want zo’n eerste job, dat is best een spannend
moment. Natuurlijk wil je in een bedrijf terechtkomen waar
je kan leren en groeien, maar uiteraard wil je elke dag met
plezier naar het werk vertrekken.
Of je nu aan het einde van
het schooljaar afstudeert, of
er al aan denkt om volgend
semester naar de arbeidsmarkt
te trekken, Synergie staat voor
jou klaar! Want bij Synergie
maken we elke dag werk van
werk voor mensen. We zijn
matchmakers tussen kandidaat
en bedrijf en daarbij kijken we
verder dan de vacature of jouw
cv.
We helpen je niet alleen in je
zoektocht naar jouw eerste
job. We tonen je ook hoe je
aan je zoektocht start, waar je
allemaal rekening mee moet
houden, wat de do’s en don’ts
zijn. Zo lanceer jij je carrière
met een vliegende start!

LANCEER JE
CARRIÈRE MET
SYNERGIE!

Ook binnen Synergie zijn we
steeds op zoek naar straf
talent met een neus voor HR
en een scherpe kijk op de
wereld. Of je nu aan de slag
gaat als uitzendconsulent,
payroll consultant of op een
van onze diensten op het
hoofdkantoor, een job bij
Synergie is de perfecte start
van een bloeiende carrière!
Wij zorgen ervoor dat je
helemaal
ondergedompeld
wordt in de HR-wereld tijdens
de Take-off week, maar ook
tijdens de rest van je carrière
bij Synergie kan je rekenen
op tal van opleidingen,
persoonlijke begeleiding en
vooral ervaringen die je nooit
meer vergeet.

Ontdek snel al onze vacatures op www.mijneerstejob.be

our job is your job
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Geen elektrische
klasbak zonder
echte passie.

Ja, de e-tron is de eerste volledig elektrische
Audi. Het is een groene klasbak die exclusief
én helemaal CO2-neutraal geproduceerd
wordt bij Audi Brussels, door de mensen die
hun werk passie noemen.
Zin gekregen om mee te bouwen aan de
e-tron? Goed plan! We zijn niet voor niets

voor het vierde jaar op rij verkozen tot Top
Employer. Bij Audi Brussels vind je tal van
uitdagende jobs in een hoogtechnologische
werkomgeving. We scoren onder andere
met ons opleidingsaanbod en transparante, menselijke manier van communiceren.
Zo behouden we onze Vorsprung, als autobouwer én als werkgever.

Kan jij je meten met de e-tron? audibrussels.be/jobs
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EXPERTPANEL OPLEIDINGEN

FOKUS-ONLINE.BE

Pretstudies: yay or nay?
Pretstudies: opleidingen die studenten zogenaamd klaarstomen voor werkloosheid. Met name de alfa’s en de gamma’s, studenten die zich bezighouden met ‘zachte’ wetenschapsgebieden, mogen die belediging in ontvangst nemen. Deze drie ex-pretstudenten zijn echter wél heel blij met hun
‘economisch nutteloze’ opleiding of ervaring.

TOMAS SERRIEN.

ELENA PEETERS.

CHARLOTTE EVENS.

is filosoof, muzikant en docent. In 2017 kwam
zijn eerste boek uit: Klank: Een Filosofie van
de muzikale ervaring. Hij studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent.

is theatermaakster. Ze reist met haar voorstellingen, over o.a. een pelgrimstocht naar Rome
of de doodstraf, door binnen- en buitenland.
Ze studeerde Woordkunst aan het Conservatorium van Antwerpen.

volgde de opleiding Media & Entertainment
Business aan de Thomas More hogeschool in
Mechelen. Tijdens deze opleiding besloot ze
vrijwilligerswerk te doen in de Seychellen via
de uitwisselingsorganisatie AFS

Waarom heb je juist voor deze studie gekozen?
“Misschien cliché, maar ik ben altijd al geïnteresseerd
geweest in vragen stellen. Op de middelbare school volgde
ik als keuzevak filosofie en had ik goed contact met mijn
godsdienstleraar, die ik altijd inspirerend vond en ook filosofie
had gestudeerd. Het leek me juist fijn om iets te kiezen dat
niet direct zou leiden tot één bepaald beroep, maar me iets
meer ruimte gaf. Een studie zie ik vooral als een experiment,
een manier om meer over jezelf te leren. Filosofie vond ik
interessant en zinvol – dat woog voor mij zwaarder dan
‘jobzekerheid’, een begrip dat je overigens ter discussie
kunt stellen. Het leven is onvoorspelbaar, onze obsessie met
zekerheid mag dus wel wat minder.”

“Ik wilde altijd al op een podium staan. Vroeger deed ik mee
met toneelstukjes en musicals op school, want ook zingen
deed ik graag. Toen ik een studiekeuze moest maken, had
ik geen plan B. Bij de opleiding woordkunst zijn schrijven,
podium en media evenwaardig, dat vond ik heel interessant.
Mijn ouders waren gelukkig heel ondersteunend, steeds vol
vertrouwen in mijn talent en ook heel trots. Ze kwamen naar
alle toonmomenten kijken. Ik was op dat moment totaal
niet bezig met later – dit is nu eenmaal een sector waarin
het moeilijk is om werk te vinden. Ik zag het echt als een
manier om mezelf te vormen, niet om een rechtlijnig pad te
bewandelen naar één specifiek beroep.”

“Ik heb voor een buitenlandse vrijwilligerservaring gekozen
omdat ik heel graag een unieke buitenlandse experience wilde.
In mijn opleiding was er geen mogelijkheid om iets dergelijks
in het buitenland te doen, dus ben ik zelf op zoek gegaan naar
programma’s die een buitenlandreis linken aan het maken van
een verschil. Zo kwam ik uit bij AFS, een non-profitorganisatie
die zich met studenten, gezinnen en vrijwilligers inzet voor een
meer rechtvaardige en vreedzame wereld via intercultureel leren
en uitwisseling.”

Wat was de grootste les die je hebt geleerd tijdens je opleiding?
“Dat het belangrijk is om onafhankelijk te leren denken
en dingen in vraag te stellen. Maar ook om niet té veel
vragen te stellen en niet alles relatief te vinden. Het is een
evenwichtsoefening. Wijsbegeerte gaat over het aanleren van een
techniek, een methode om te zoeken waarop dingen gebaseerd
zijn. De opleiding heeft me nog meer gesterkt in een bepaalde
opstandigheid, een goede eigenschap. Tijdens de studie nam
ik zelf al initiatieven om mijn eigen interesse te onderzoeken,
namelijk de muziek, want op de universiteit werd je niet gepusht
om je op zo’n gespecialiseerd vakgebied te richten. Uiteindelijk
heeft mijn thesis geleid tot mijn boek over muziekfilosofie.”

“Zowat alles (lacht). Ik had nul ervaring in dit vak en tijdens
mijn opleiding kreeg ik mijn hele vorming. Het programma
was zo gevarieerd, waardoor ik mijn eigen stem vond en
ook leerde appreciëren. Ik was omringd door veel sterke
persoonlijkheden en worstelde lang met het idee dat ik
niemand was. Dat is al een leerschool op zich. Het heeft
me een heel goede basis gegeven, maar mijn daadkracht,
optimisme en werkethiek hebben me uiteindelijk gebracht tot
waar ik nu sta. Een ondernemende houding helpt enorm in
de cultuursector. Ik heb op veel dingen ‘ja’ gezegd en er steeds
voor gezorgd dat wat ik deed goed was, zelfs voor jobs die
onbetaald waren.”

“Ik en andere vrijwilligers deden meerdere weken onderzoek
in de Seychellen. We verzamelden informatie over de Coco de
mer, een palmsoort die enkel voorkomt op dit stuk Afrikaanse
land. Daarnaast gingen we naar het ranger station om de
landschildpadden te tellen en speurden de stranden af naar
mogelijk nestjes en eitjes van zeeschildpadden. Ik leefde er
op het eiland Curieuse, wat een zeer dunbevolkte plek is, en
leerde er om heel veel te doen met heel weinig. Je apprecieert de
kleinere dingen zoveel meer bij terugkomst. Ik ben er alleszins
volwassener door geworden en dat in een heel korte tijd – dat is
voor mij haast evenveel waard als een studie.”

Zou je deze pretstudie aanraden?
“Als je houdt van kritisch nadenken over veel verschillende
vraagstukken, verspreid over heel de geschiedenis, en je bent
niet vies van veel lezen en schrijven: jazeker. Maar doe het
wel om de juiste redenen. Er zijn mensen die psychologie
studeren om hun eigen problemen op te lossen – dat is tricky.
Zo moet je ook geen filosofie studeren om de onzekerheid van
het leven volledig weg te krijgen. Of deze richting jou een job
zal opleveren, weet je van tevoren niet. Mijn ex-studiegenoten
werken nu bij een bank, als videograaf… het kan alle kanten
op. Je moet je niet blindstaren op een diploma, want vanaf het
moment dat je in de volwassen jobwereld terechtkomt, moet je
toch alles opnieuw leren.”

“Ja, absoluut. Als ik weer 18 jaar was, zou ik zonder na te
denken opnieuw voor deze studie kiezen. Toch zou ik ook
willen benadrukken dat je eigen attitude net zo belangrijk is
als de studie die je volgt. Aanpakken, optimistisch blijven, in
projecten stappen… dat is de spirit, ga dus niet alleen voor een
papiertje. Tegen jongeren die twijfelen, zou ik willen zeggen:
blijf twijfelen! De rol van de onwetende is de mooiste rol. Het
is heel beangstigend en kwetsbaar om te kiezen voor een pad
dat niet duidelijk uitgestippeld is. Maar dat brengt je net op
onverwachte plekken. Omarm de onvoorspelbaarheid.”

“Zeker. Maar ik zou ook wel het advies geven om er zeker twee
keer over na te denken. Je belandt daar niet in een luxeresort,
verre van zelfs, en je hebt geen bereik of wifi-verbinding om
contact te hebben met het thuisfront. Ik denk dat dit voor
jonge mensen, anno 2019, het moeilijkste is. Je komt terecht
op een onbewoond eiland in het midden van de oceaan met
onbekenden, waar je dan je mannetje moet leren staan. Toch zijn
het juist die onbekenden met wie je snel een hechte band zal
opbouwen. Het is absoluut een unieke ervaring, ééntje die je nog
lang zal bijblijven.”
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Lang leve het kotleven
Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Niet alleen een leus uit de Franse revolutie, maar zeker ook een die van toepassing zou kunnen zijn op het
kotleven, waar je met leeftijdsgenoten in broederschap van je vrijheid geniet. De voordelen, nadelen en wat tips.

P

al in het centrum van Brussel, tussen het
Bloemenhof en het kanaal woont Simon
de Leeuw (21). In de Zennestraat zit hij
samen met zijn goede vriend en studiegenoot
Matthias Gekiere op kot. “Meer vrijheid en
mijn eigen leven kunnen leiden”, verklaart
Simon, oorspronkelijk uit Ternat afkomstig,
waarom hij ervoor koos zijn ouderlijk huis te
ruilen voor een kot in Brussel. “Matthias stelde
het voor en het was rap geregeld.”
Simon en Matthias zijn twee van vele
studenten die ervoor kiezen op kot te
gaan, al doen zij dat niet op de klassieke
manier: het duo huurt namelijk samen een
appartement. De studenten toerisme aan de
Erasmushogeschool in Brussel betalen elk
425 euro huur per maand, plus bijkomende
kosten. “We hebben elk onze eigen kamer
en delen een living, keuken en badkamer.
Ons appartement is ongeveer 84 vierkante
meter groot.”
De twee vrienden vormen echter de
uitzondering op de regel. Want, ondanks
dat er weinig cijfers over studenten die
op kot wonen beschikbaar zijn omdat er
geen officiële registratie bestaat, durft Jan
De Vriendt, directeur van studentenvoorzieningen van de KU Leuven te stellen
dat de klassieke vorm nog altijd veruit
de populairste is. In de klassieke vorm
huurt een student of ouders alleen een
kamer al dan niet met eigen badkamer
en keuken huurt van een huisbaas. “Er
bestaat naast de klassieke manier en zelf
een appartement huren nog een vorm van
op kot gaan: studentenresidenties”, legt
De Vriendt uit. “Zowel in de privésector
als van de onderwijsinstelling zelf. Onze
dienst heeft in Leuven bovendien 3000
kamers en residenties voor studenten die
het financieel iets moeilijker hebben met
aangepaste prijzen.”

Om je als student wegwijs te maken
in studentenhuisvesting, heeft zowat
elke studentenstad een eigen platform
waarop je koten kunt aanbieden en
opzoeken. In Brussel is er Brik, in
Gent is er Kotatgent, Antwerpen heeft
Kotweb en in Leuven is er Kotwijs.
Al deze platformen zijn tot stand
gekomen in samenwerking met de

stad en universiteit en/of hogescholen
in de stad. De Vriendt: “Op onze
website staan niet alleen koten van de
universiteit, maar ook uit de privésector,
dat is volgens mij bij de meeste andere
steden ook zo. Wij raden studenten aan
geen koten te huren die niet op onze
site staan, zij zijn niet zonder reden niet
opgenomen. Alle koten die op onze

Door via een officieel opgezet platform
een kot te zoeken, voorkomt een student
mogelijk een hoop problemen.

site staan, zijn vroeger gecontroleerd.
We zijn momenteel samen met de stad
bezig met een inhaalslag om opnieuw
alle koten nog strenger te controleren.”
Gecontroleerd wordt onder meer op
brandveiligheid en of de kotbaas zijn
verplichtingen nakomt. Door via een
officieel door de onderwijsinstelling
opgezet platform een kot te zoeken,
voorkomt een student dus mogelijk een
hoop problemen. “Kotbazen die dingen
doen die niet in orde zijn, weigeren wij”,
aldus De Vriendt. Een van de zaken waar
de kotbaas bijvoorbeeld voor in moet
staan, is een verzekering tegen brand en
andere calamiteiten. “De student is op kot
niet langer via zijn ouders verzekerd. Dit
soort zaken zijn de verantwoordelijkheid
van de kotbaas.”
Als je zelf een appartement huurt, zoals
Simon en Matthias, kun je niet echt
terugvallen op je kotbaas, maar sta je zelf
in voor bijvoorbeeld de brandverzekering.
“Bij ons is gelukkig alles goed geregeld”,
aldus Simon. “Onze ouders staan
daarnaast borg bij onze huisbaas, voor
wanneer er problemen zijn.” Voorlopig
zit het duo dus perfect op zijn plek in
Brussel. “Het is niet zo dat we elke avond
feestjes hebben hier”, nuanceert Simon
het beeld van het studentenleven. “Er zijn
ook avonden dat we gewoon met twee tv
kijken of studeren. Maar er zijn natuurlijk
avonden dat we spontaan uitgaan. Dat
zijn dingen die bij mijn ouders misschien
minder snel zou gebeuren, het leven is wel
anders hier. Ik zie het wel zitten om hier
voorlopig te blijven wonen.”

TEKST THIJS ROELEN
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De leukste versie van jezelf
Op sommige dagen word ik wakker en hoef ik niet eens mijn ogen open te doen om mezelf lelijk te vinden. Ik ontwijk dan
alle spiegels, trek mijn sportkleren aan en loop de velden in. Wanneer ik terug thuis ben, voel ik me dom.
Dom dat ik zo onzeker was toen ik wakker werd.

I

k lijk vaak zelfzeker. Ik toon
mijn lichaam op sociale media.
Ja, vanuit een goede angle. Toch
doe ik dat niet om bevestiging
te zoeken. Op likes moet je niet
rekenen als het over schoonheid gaat.
Likes en follows zijn geen maatstaf
van schoonheid of talent. Wel van
populariteit. Onthou altijd dat sociale
media niet altijd echt is.
Iedereen komt kilootjes bij en
iedereen heeft puistjes af en toe.
Niemand is perfect. Vergelijk jezelf
niet met mensen op sociale media.
Vergelijk jezelf met je vroegere zelf.
Hoe was je 5 jaar geleden? Waar wil
je naartoe? Wil je socialer zijn of
gewoon meer vrienden maken? Wil
je goed zijn in iets? Focus op wat je
ziet in de spiegel.
Ik kijk niet graag naar mezelf. En
als ik het doe, is het enkel om te
checken of mijn broek niet open
staat of er misschien nog eten tussen
mijn tanden zit. Iedereen heeft
mindere dagen, maar dat is perfect
oké. Het is absoluut oké om je niet
goed in je vel te voelen.
Verandering hoeft niet altijd. Sociale
media legt de nadruk op uiterlijk.
Maar je bent veel meer dan dat. Op
sociale media kun je iemand anders
zijn. Een leukere versie van jezelf.

Maar dat hoeft niet, je kunt ook
gewoon jezelf zijn.
Maak het verschil tussen je online
leven en je echte leven. En als je
met je vrienden of familie bent,
laat die smartphone gewoon in
je zak zitten. Echte gesprekken
zijn zoveel waardevoller dan
de chatconversaties die je via je
schermpje voert. Omhels elkaar ook
meer. Geef meer complimenten in
real life. Dat is veel meer waard dan
een like of een follow.
Ik heb nooit bewust gekozen om een
voorbeeld te zijn, maar ergens werd
ik dat wel. Ik toon hoe kut het leven
soms kan zijn, maar ook dat dat oké
is en ik er heus wel mee kan lachen.
Want miserie is er nu eenmaal overal.
Veel mensen vinden mij een raar
meisje. Ik ben impulsief, kom uit
voor mijn mening en ben een echte
spring-in-’t-veld. Ik krijg geregeld
berichtjes vol gemene woorden. Je
kunt niet bij iedereen in de smaak
vallen, maar dat is gelukkig ook niet
mijn bedoeling. Ik ben wie ik ben
en ga mezelf niet veranderen zodat
mensen me leuk zouden vinden.
TEKST FLO WINDEY,
‘INSTAGRAMHOEROE’,
DIGITAL CREATIVE

Likes en follows zijn geen
maatstaf van schoonheid of talent.
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Goede voornemens? Vaak hebben die betrekking op onszelf: meer
sporten, gezonder eten of een nieuwe studie oppakken. Maar
een goed voornemen kan ook inhouden dat u graag anderen wilt
helpen. Heeft u weleens nagedacht om als vrijwilliger mensen
te ondersteunen die minder gelukkig zijn als u? Of die misschien
kampen met een zware ziekte?
“De Alzheimer Liga heeft mij ontzettend veel steun geboden
toen mijn moeder aan de ziekte leed”, vertelt vrijwilligster
Marleen Mesuere. “De Liga heeft mij geholpen om beter met mijn
moeder en de ziekte te kunnen omgaan. Daarom geef ik graag de
opgedane ervaringen door aan anderen.”
De vzw Alzheimer Liga Vlaanderen is bijna volledig afhankelijk
van vrijwilligers als Marleen. Wilt u ook iets doen voor mensen
met dementie, kijk dan zeker eens op alzheimerliga.be of maak
vrijblijvend een afspraak. Verspreid over heel Vlaanderen kunt u
aan de slag en de mogelijkheden zijn uitgebreid. Het zal uw beste
voornemen ooit zijn.
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OOK VEEL HOBBY-ARTIKELEN

Hogere Zeevaartschool
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STCW Operational & Management Level - Modulair
Hydrography

Hogere Zeevaartschool Antwerpen
Start van een boeiende carrière!

Meer info op

www.hzs.be
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10.00 - 21.00 UUR

Bachelor/Master Nautische Wetenschappen
Bachelor Scheepswerktuigkunde
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Kom naar de infonamiddag op 8 mei
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GRATIS TOEGANG

actie

Ontdek onze maritieme opleidingen
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BRABANTHAL
LEUVEN

actie

DE GROOTSTE KEUZE IN KINDER & KENNIS BOEKEN MET MOOIE ACTIES!

4,99

GRATIS BOEK OF 20% KORTING!
Neem de originele bon mee naar het Boekenfestijn in Brabanthal Leuven van 7 maart t/m
10 maart 2019. Kies één gratis boek uit bij de afdeling ‘Actieboeken’ of ontvang 20% korting
op jouw duurste aankoop. Lever de bon in bij de kassa.
MAX. 1 BON PER BETALENDE KLANT

LEUV19HN

ALLEEN ORIGINELE BONNEN WORDEN IN BEHANDELING GENOMEN.
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SCHRIJF JE GRATIS IN OP
www.wearechemistry.be

Agfa Gevaert, BASF, Bayer Agriculture, Borealis, Chemours, Covestro, Du Pont de Nemours, EuroChem Antwerpen,
Evonik, Exxon Mobil, Huntsman, Imerys, Indaver, INEOS, Janssen Pharmaceutica, LANXESS, Lubrizol, Oiltanking,
Oleon, Nippon Shokubai, Soudal, Total, Umicore, VOPAK

