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‘We kiezen nog te snel voor de
makkelijke weg zonder al te
veel risico’s’
Stef Verbeeck

Op 6 juli deed de Tour de France
Tielt- Winge aan. De plaatselijke
Jong N-VA-afdeling deelde
samen met hun collega’s uit
Noord-Brabant zo’n 2 000 gratis
Vlaamse vlaggetjes uit aan de
toeschouwers. Geen ritzege voor
een landgenoot die dag, maar
onder de fraaie zon kleurde de
Tour langs het parcours feestelijk
in zwart en geel.

Independència!
Aan de recente verkiezing in Catalonië kon elke regionalist
haar of zijn hart ophalen. De imposante beelden van
honderdduizenden mensen die de straat op komen voor
een onafhankelijke staat, laten geen enkele Vlaamsnationalist onberoerd. Het is indrukwekkend om te zien
hoe de gedachte van politieke vrijheid zo’n groot deel van
de samenleving kan begeesteren.
Vooraleer we in Vlaanderen zo ver zijn, is er nog veel
werk aan de winkel. Ook vandaag wordt de idee van een
onafhankelijk Vlaanderen te vaak afgewezen. En hoewel
sommige mensen regelrecht vijandig staan tegenover die
gedachte, is de terughoudendheid van vele anderen eerder

Jong
N-VA
Stadsregio
Turnhout vond dat de
Vlaamse Leeuw op 11 juli
het straatbeeld volledig
mocht innemen. Na hun
oproep om de leeuwenvlag
zichtbaar buiten te hangen,
brachten zij een bezoek
aan de inwoners die gevolg
gaven aan hun oproep. Zij
werden dan ook getrakteerd
op een bijpassende gele
roos.

te wijten aan onzekerheid of schrik voor verandering. Dat
De recente
pensioenhervorming gunt
ook jongeren een stuk
van de welvaartstaart.
Door de verhoging van
de pensioenleeftijd wordt
ook het pensioen van onze
generatie verzekert. In het
Brussels Warandepark
dankte Jong N-VA daarom
de oudere generaties
voor hun engagement en
ontvingen voorbijgangers
een stuk fruittaart.

is eigen aan elk ambitieus toekomstproject.
Hier ligt een kans voor Jong N-VA. Het is aan ons als
jonge flaminganten om te tonen wat onafhankelijkheid
waard is. Catalonië is een prachtig voorbeeld van een
modern en kleurrijk nationalisme. Grijp het aan om
mensen in uw omgeving te overtuigen! Zo leggen we zelf
de voedingsbodem voor de vrijheid van onze Vlaamse
gemeenschap.
Hartelijke groet
Tomas Roggeman
Nationaal voorzitter

De jongeren uit de Antwerpse Zuidrand spaarden kosten noch moeite
om hun beste beentje voor te zetten op de Vlaamse feestdag. Samen
met de Vlaamse Leeuw trokken ze op pad door heel Antwerpen. Na de
vlaggetjesactie in Mortsel, namen ze deel aan de bloemenactie in Lint,
bemanden ze een frietkraam in Edegem en woonden ze een toespraak van
minister Muyters bij in Kontich. Bekijk op hun facebookpagina het journaal
van hun gevulde dag!
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Koerden verdienen internationale
steun voor onafhankelijkheidsstrijd

Sinds enkele maanden bombardeert een internationale coalitie
Islamitische Staat. Hiermee wordt getracht de terroristische groepering
een halt toe te roepen. Turkije wist zich lange tijd buiten de spotlights
te houden, maar moest onlangs onder toenemende spanning op het
eigen grondgebied toch kleur bekennen. De Turken sloten zich aan
bij de internationale coalitie en startten het offensief tegen IS … en de
Koerdische strijders.

De Koerden hebben door hun actieve en moedige bijdrage in de
strijd tegen Islamitische Staat hun onafhankelijkheid dubbel en
dik verdiend. De Koerdische gebieden behoren tot de weinige
Dat Turkije niet echt warm loopt voor een Koerdische staat is

plekken waar men weerstand kan bieden tegen de terreur van

een publiek geheim. Niet alleen in eigen land tracht Turkije elke

IS. Meer nog, de Koerden boeken zelfs bescheiden terreinwinst.

vorm van Koerdisch nationalisme de kop in te drukken, ook

Ze verdienen hiervoor het grootste respect.

in de grensgebieden met Noord-Irak pakt het de Koerdische
vrijheidsstrijders al decennialang stevig aan. Dat Turkije nu

Geen woorden maar daden

de wapens opnieuw opneemt tegen de Koerdische strijders

De internationale gemeenschap, met in het bijzonder de

brengt de internationale gemeenschap in moeilijk vaarwater.

Europese Unie, mag zich schamen voor haar struisvogelpolitiek.
Naast daden blijven nu ook de grote woorden uit. Het

IJzingwekkend stil

bestrijden van IS mag geen vrijgeleide vormen om andere

De rol van Turkije is van kapitaal en strategisch belang in de

bevolkingsgroepen te bombarderen. Europa schermt vaak met

strijd tegen IS. Toch stellen we nu vast dat de Turkse autoriteiten

haar democratische idealen. Het zou gepast zijn dat diezelfde

tegelijkertijd trouwe en levensbelangrijke bondgenoten op

unie de idealen die zij hoog in het vaandel draagt, in moeilijke

het terrein. Hoewel zich hier een opportuniteit stelt om als

tijden weet om te zetten in daadkracht.

internationale gemeenschap fors te reageren op de agressieve
houding van Turkije, blijft het ijzingwekkend stil.

Tom Vanderschoot

Open kaart

Stef Verbeeck

voorzitter JCI Vlaanderen

zichzelf op professioneel
“enWie
persoonlijk vlak verbetert,
draagt actief bij aan een
ondernemende samenleving

”

Stef Verbeeck (32) is merkstrateeg in zijn eigen agentschap in Antwerpen. Hij is
auteur van verschillende boeken over branding en een veelgevraagd spreker over
dit onderwerp. Daarnaast is hij sinds 2008 actief betrokken bij Junior Chamber
International - meer bepaald als (bestuurs-)lid in zijn lokale afdeling te Lier. Sinds
1 augustus is hij actief als voorzitter van JCI Vlaanderen. De redactie van Ronduit!
ging bij hem op bezoek voor een verhelderend gesprek.
Wat is JCI precies?
“JCI staat voor Junior Chamber International. Wij zijn een

congressen, seminaries, evenementen, awards, reizen en

wereldwijde vereniging voor high potentials en ondernemers

stages in binnen- en buitenland die allemaal bijdragen tot de

tussen 18 en 40 jaar. Vlaanderen telt liefst 40 afdelingen

persoonlijke ontwikkeling van onze leden.”

waarin 1 000 leden actief zijn. We werken rond vier pijlers:
internationalisme. Zo bieden we een vriendschappelijk kader

Welke realisaties wil JCI samen met zijn leden in
het Vlaams ondernemerslandschap bereiken?

aan om te groeien als mens.

“Onze doelstellingen zijn divers van aard en JCI kan voor

business & netwerken, individuele vorming, gemeenschap en

elk lid iets anders betekenen. Persoonlijk vind ik dat net de
De basis van onze werking ligt in onze lokale afdelingen,

grootste troef van onze organisatie. Sommigen worden lid

waar projecten en commissies ontstaan binnen dezelfde vier

om toptrainingen aan lage prijzen te kunnen volgen, om iets

pijlers. Zo kunnen onze leden leren samenwerken, externe

terug te doen voor de maatschappij of zelfs om een partner te

relaties uitbouwen, evenementen opzetten en al doende leren

vinden. Nog anderen om hun zakelijk netwerk te versterken of

in een veilige omgeving. Daarnaast organiseren we talloze

omdat ze door onze congressen de wereld willen ontdekken.

Er zijn nog altijd bijna twee keer zoveel mannen
dan vrouwen die voor een carrière als zelfstandige
kiezen. Waar komt dat grote verschil volgens jou
vandaan?
“Dat is een moeilijke vraag. Heeft het te maken met het
traditionele rollenpatroon dat als een soort van misplaatst
schuldgevoel blijft doorschemeren bij jonge vrouwen die ook
een gezin willen starten? Mogelijk hebben vrouwen daardoor
andere prioriteiten dan bijvoorbeeld CEO te worden van hun
Onze missie luidt ‘groeikansen aanbieden die jonge mensen

eigen bedrijf. Ik kan er eerlijk gezegd geen rechtstreekse

aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen.’ Ik vertaal

oorzaak op plakken. Ik ben wel van mening dat dit steeds

dat steeds als volgt: jezelf verbeteren (zowel professioneel als

minder te maken heeft met typisch seksisme. De vele straffe

persoonlijk) en zo de wereld rondom je meteen ook verbeteren.

dames die actief zijn binnen JCI, bewijzen voortdurend dat

Onze slogan wereldwijd is niet voor niets Be Better.”

zij even sterke leiders en ondernemers kunnen zijn als hun

Ben je zelf ook actief als ondernemer?

mannelijke collega’s.”

18de leid ik Verbeeck + Ujvari, een bureau in Antwerpen dat

Recent pakte de regering uit met de befaamde taxshift. Wat is jouw eerste indruk als ondernemer?

gespecialiseerd is in merkstrategie. Begin dit jaar ben ik ook

“Wat mij betreft is elke stap die een regering zet om de

vennoot geworden bij A-Petite, de mediterraanse apérotruck

hangmatcultuur tegen te gaan en mensen te activeren binnen

van mijn echtgenote.

de gemeenschap een stap in de goede richting. Als dat betekent

“Ik ben zelf inderdaad een bescheiden ondernemer. Sinds mijn

dat hiermee de burgers beloond worden die hard werken,
Ondernemer zijn is overigens geen bindende voorwaarde

risico nemen door te ondernemen, werkgelegenheid creëren

om lid te worden bij JCI. Ondernemend zijn is dat uiteraard

of op een andere manier een meerwaarde betekenen voor de

wel - een kleine maar belangrijke nuance. In vele gevallen

samenleving, dan is dat alleen maar aan te moedigen.”

blijkt JCI een ideale katalysator om van high potentials echte
rasondernermers te maken. We doen dat onder andere
met lokale businessprojecten, onze jaarlijkse Business &
Netwerkdag, onze verkiezing van Vlaamse Jonge Ondernemer
van het Jaar en met 18-28, een wedstrijd waarbij we 375 000
euro risicokapitaal aan een starter schenken.”

Welke barrières komen jongeren tegen bij de
opstart van een eigen zaak?
“Los van de administratieve rompslomp en financiële
investeringen die iedere ondernemer genoegzaam bekend zijn,
denk ik dat onze brave en bescheiden Vlaamse inborst ook een
rem kan betekenen. Jongeren durven vaak geen risico meer
te nemen en verkiezen een veilige job waarbij de centjes elke
maand met zekerheid op de rekening staan. De sprong naar het
ondernemerschap is daarom vaak een te grote stap. We kiezen
nog te snel voor de makkelijke weg zonder al te veel risico’s.
Nochtans is het volgens mij nooit zo gemakkelijk geweest om
een sterk idee naar de markt te vertalen en dat succesvol uit
te bouwen tot een solide onderneming. De vele kandidaten
voor onze Jonge Ondernemer van het Jaar bewijzen dat dan
ook elk jaar opnieuw. Daarnaast vormen de inspanningen van
de overheid, de steun van incubatoren en de almaar bredere
mogelijkheden rond marketing en communicatie troeven
die vroeger gewoonweg niet bestonden. Mocht nu ook het
aanwerven van medewerkers nog beter betaalbaar worden,
dan zitten we helemaal op de goede weg.”

Jong N-VA re(a)geert

Alleen ratio kan de
asielcrisis bezweren
Dagelijks worden we geconfronteerd met pakkende beelden van mensen op zoek naar een betere en veiligere
plek. Wie als mens niet geraakt wordt door de taferelen in Griekenland, Italië of Hongarije, moet zijn moreel
kompas dringend bijstellen. Dat de emoties hoog durven oplopen, blijkt uit het publiek debat. En net dat is het
probleem. Als men de asielcrisis op een adequate manier wil aanpakken – en dus met het oog op het helpen
van asielzoekers - moet emotie plaats ruimen voor ratio. Alleen zo kan een realistisch beleid tot stand komen.
Het getuigt van een groot humanitair besef wanneer mensen

watprincipe is één van de basisprincipes van rechtvaardigheid. Als

pleiten om een de facto opengrenzenbeleid te voeren. Het

het systeem als onrechtvaardig wordt ervaren, stuikt het ineen.

getuigt van een gebrek aan inzicht of intellectuele oneerlijkheid
om te doen alsof dit onmogelijk is. Helaas zondigen zeer veel

Meerderheid vluchtelingen blijft werkloos

politici en zelfverklaarde opiniemakers zich tegen dit principe.

De opvang van vluchtelingen vormen een financiële uitdaging

Al snel wordt dan beweerd dat niemand voor open grenzen

voor het sociaal systeem. Dat is geen waardeoordeel, maar

pleit. Op de vraag hoeveel asielzoekers we maximum kunnen
ontvangen , blijft het oorverdovend stil.

Vrijwaren sociale zekerheid
Er zijn nochtans een aantal goede redenen om het aantal
asielzoekers te beperken. Ik hou het dan ook graag bij één
belangrijk aandachtspunt, namelijk de vrijwaring van de
sociale zekerheid. Hoewel er heel wat kritiek op te geven valt,
is de kern van ons sociaal systeem het verdedigen waard. De
basissolidariteit die uitgaat van de sociale zekerheid voor zij die
het werkelijk nodig hebben, is immers één van de fundamenten
van onze samenleving. Het is echter noodzakelijk dat er op
elk moment voldoende burgers zijn die op actieve wijze een

een feit. Niet alleen krijgen velen een leefloon en sociale
huisvesting, ook is een meerderheid na lange tijd nog steeds
werkloos (55 % na 4 jaar). Het is dan ook merkwaardig
dat CD&V een verhoging van de pensioenleeftijd en een
indexsprong goedkeurt om het systeem betaalbaar te houden,
maar tegelijkertijd ontkent dat de opvang van vluchtelingen
een budgettaire evenwichtsoefening betekent voor de sociale
zekerheid.

Realisme, geen populisme
Dat hoeft uiteraard niet zo te zijn. Onze rigide arbeidsmarkt
hervormen kan al veel soelaas bieden. Feit is wel dat in de

bijdrage leveren zodat de kosten onder controle blijven.

huidige situatie de factuur zodanig dreigt op te lopen dat het

Voor wat hoort wat

wordt bij ongewijzigd beleid. Een hervorming van het sociaal

Als overigens te veel mensen vinden - en op dit moment

statuut dringt zich dan ook op. Dat is geen populisme, maar

niet onterecht - dat er een onevenwicht bestaat tussen zij

realisme.

niet alleen budgettair, maar ook maatschappelijk een probleem

die bijdragen en zij die ontvangen, dan breng je het systeem
in gevaar. Reciprociteit – in de volksmond het voor-wat-hoort-

Nicolas Bas

Jong N-VA staat voor eerste congres als
grootste jongerenpartij van Vlaanderen
Een grootscheepse oefening in ledendemocratie. Zo omschrijft partijbestuurslid Andy Pieters
het driedaagse inhoudelijk ledencongres dat Jong N-VA organiseert van 4 tot en met 6 maart
2016 in Antwerpen. In juni stelde de afdelingsraad Andy unaniem aan als congresvoorzitter.
De Ronduit!-redactie liet Andy een tipje van de sluier lichten.
In 2016 zal het exact 5 jaar geleden zijn dat Jong N-VA nog congresseerde. Het is dan ook
exact 2 jaar na het smaakmakende VVV-congres van moederpartij N-VA.

Waarom besloot het vernieuwde dagelijks bestuur
om een congres te organiseren?

vormingsdagen met externe experten. Half november publiceren

“Het is de plicht van de nieuwe politieke generatie om positieve

de leden tot half januari kunnen amenderen. Tot slot krijgt iedere

keuzes te maken en om te voorkomen dat de volgende generaties

congresganger een bundel met alle ingestuurde amendementen

worden opgezadeld met de zaken die de politici van vandaag

zodat de ultieme beslissingen tijdens het congresweekend

niet durfden aanpakken of zelfs bespreken. Daarom neemt Jong

genomen worden.”

N-VA haar verantwoordelijkheid als grootste jongerenpartij van

we teksten waarmee we in Vlaanderen de boer op gaan en die

het Vlaanderen na Michel I en Bourgeois I.”

Welke onderwerpen zullen besproken worden
tijdens de congresdebatten?

En jij mag de baas spelen op dat congres?

bieden voor een welvarend, veilig en duurzaam Vlaanderen.

Vlaanderen door zélf de krijtlijnen uit te tekenen van onze visie op

“Naast onze ideologische (her)definiëring willen we een perspectief

“Vergelijk het een beetje met voetbal: de ‘twaalfde man’ is

Onder meer economie, arbeidsmarkt, pensioenen, klimaat, milieu,

uiteindelijk de belangrijkste. Dat geldt ook in dit geval: zonder de

veiligheid en migratie zullen dus de revue passeren. Daarnaast

participatie van zoveel mogelijk leden is een congres gedoemd

willen we ook antwoorden bieden op de vraagstukken rond een

te mislukken. Daarom dat elk lid van Jong N-VA de mogelijkheid

toekomstgericht onderwijs- en jeugdbeleid. Ik roep alle leden dan

kreeg om deel te nemen aan de voorbereidende werkgroepen,

ook op om zich ermee te bemoeien. Want dit gaat over veel meer

maar ook de mogelijkheid krijgt om de congresteksten te

dan Jong N-VA. Dit gaat over de toekomst van ons én zelfs van

amenderen en het debat aan te gaan tijdens het congresweekend.

onze kinderen.”

Het is een grootscheepse oefening in ledendemocratie.

Wanneer zal het congres voor jou een succes zijn?

Daarnaast is sinds juni een hele congresmachine op gang

“Wanneer zoveel mogelijk leden van Jong N-VA uit hun kot komen

gekomen. Vijf inhoudelijke werkgroepen onder leiding van DB-

om te laten zien dat ze stevig inhoudelijk kunnen klauwen. Want

leden Tomas, Sarah, Tom, David en Thomas werken al enkele

zolang de leeuw kan klauwen …”

maanden aan de ontwerp-congresteksten. Daarnaast word
ik voor de verdere uitrol van het congres bijgestaan door onder
meer congresondervoorzitter Bavo Huyghe en algemeen
secretaris Sam Feys. De congrescommissie, met daarin alle
regiocoördinatoren en vertegenwoordigers van de afdelingsraad,
legde het congrestraject vast. Een hele ploeg dus.”

Welke stappen mogen we de komende maanden
verwachten binnen dat congrestraject?
“Het congresweekend in maart volgend jaar is slechts het sluitstuk
van een inhoudelijke oefening die achter de schermen al gestart
is. Eind oktober wordt de congresnaam en het –concept breed
bekendgemaakt. De werkgroepen zijn ondertussen al maanden
aan het werk en de volgende maanden organiseren we een aantal

Veel succes!

Vind je je gemeente terug op de kaart? Misschien is er bij jou nog geen Jong N-VA-afdeling actief? Neem als de
bliksem contact op met het Jong N-VA-secretariaat om aan te sluiten bij je afdeling of er samen een op te richten.

V.U. & afzenderadres: Thomas Roggeman - Jong N-VA VZW - Koningsstraat 47, bus 6 - 1000 Brussel | trimestrieel

Contact: jong@n-va.be – 02 219 49 30

