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Eind deze maand wordt de inhaalpre-
mie betaald aan werknemers, werklo-
zen en zelfstandigen die als invalide er-
kend zijn en  er recht op hebben. Die pre-
mie wordt beschouwd als vakantiegeld.

Hoeveel de inhaalpremie bedraagt vari-
eert naargelang de periode van arbeids-
ongeschiktheid. Of je werknemer of zelf-
standige bent, speelt eveneens een rol. 
Werknemers en werklozen die minstens 
twee jaar arbeidsongeschikt erkend zijn 
op 31 december vorig jaar, krijgen een in-
haalpremie van 503,46 euro. Zij moeten 
dit jaar in mei minstens een dag invalide 
zijn. Ontvang je dit bedrag en had je op 31 
december 2016 recht op een uitkering met 
gezinslast, dan krijg je in oktober een bij-
komende premie van 29 euro. 

? ! Hoe kunnen we je helpen? CM geeft raad.

Wie heeft recht op inhaalpremie? 
Was je als werknemer of werkloze vorig 
jaar op 31 december minstens een jaar 
maar minder dan twee jaar arbeidsonge-
schikt, dan bedraagt je inhaalpremie 
314,25 euro. Op voorwaarde dat je dit jaar 
in mei ook minstens één dag invalide 
bent.

Zelfstandigen die vorig jaar op 31 decem-
ber minstens één jaar arbeidsongeschikt 
waren, ontvangen 212,25 euro als inhaal-
premie. Ook voor hen geldt de bijkomen-
de voorwaarde van minstens één dag in-
validiteit in mei dit jaar. 
Je hoeft zelf niets te doen. Als je er voor in 
aanmerking komt, wordt de premie eind 
deze maand automatisch betaald. De in-
haalpremie is belastbaar maar er wordt 
geen bedrijfsvoorheffi ng afgehouden.

‘Stella is mijn lichtje’
‘Ik heb het chronisch vermoeidheidssyndroom, dus ik ben vaak heel moe’, zegt Tin-
neke (39) uit Sint-Pauwels. ‘Maar nu zie ik het weer wat rooskleuriger in. Ik heb net te 
horen gekregen dat ik even deeltijds kan gaan werken. Dan kan ik ook wat meer tijd 
spenderen met mijn dochter. Stella is echt mijn lichtje. ’

Laat weten wat jou b ezighoudt. Reageer via bijzonder@cm.be of Persdienst CM, PB 40, 1031 Brussel.
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IT’ers maken het 
verschil voor leden 

Klaas Caluwaerts schrijft computerprogramma’s

Informatica, apps, bits en bytes. Bij 
deze begrippen denk je waarschijn-
lijk niet aan je ziekenfonds. 
Nochtans zijn er bij CM meer dan 
vierhonderd IT’ers aan de slag. 
Klaas Caluwaerts (38) uit Mechelen 
is een van hen. ‘Wij zorgen ervoor 
dat CM-consulenten onze leden 
efficiënt kunnen helpen.’

Wat is jouw functie bij CM, Klaas?
Klaas Caluwaerts: ‘Ik ben Java software spe-
cialist in een klein, wendbaar team. We 
werken agile. Binnen het team neem ik de 
rol van scrum master op.’

Pardon?
‘Ik leg het even uit (lacht). Een Java software 
specialist schrijft computerprogramma’s 

en denkt na over toekomstige technolo-
gieën. Agile betekent dat je fl exibel werkt 
in een klein, autonoom team. Om de twee 
weken leveren we iets op. Als scrum mas-
ter zorg ik voor de voorbereiding en de 
planning, zodat de rest van het team onge-
stoord zijn werk kan doen.’

Wat leveren jullie op?
‘We maken en updaten programma’s die 
de gegevens van onze leden correct weer-
geven. Hoe heet je? Wat is je rijksregister-
nummer, geboortedatum, enzovoort? Wij 
zorgen ervoor dat CM-consulenten die in-
formatie snel terugvinden, zodat ze je ef-
fi ciënt kunnen helpen.’

Tikken jullie dan de hele tijd namen 
en geboortedata in?
‘Natuurlijk niet. We vertalen de gegevens 
van de Kruispuntbank van de Sociale Ze-
kerheid naar onze programma’s. De Kruis-
puntbank is een elektronisch netwerk en 
verbindt de instellingen die actief zijn in de 
sociale sector met elkaar. Zo vermijden we 
heel wat administratieve rompslomp. Als 
je bijvoorbeeld verhuist, ontvangt CM je 
nieuwe adres automatisch via de Kruis-
puntbank.’

Delen jullie dan vrolijk 
onze privégegevens?
‘Integendeel, we gaan 
heel secuur met je gege-
vens om. Daar kijkt het 
Security Team van CM 
op toe. Dat team houdt 
zich dag in dag uit bezig 
met privacy en beveili-

ging. Het waakt erover dat inbrekers in 
computersystemen geen kans krijgen. Ook 
voor CM-medewerkers worden je gegevens 
afgeschermd. Alleen wie bevoegd is, mag 
en kan bepaalde informatie raadplegen. 
Het Security Team houdt ons team extra 
in de gaten, zeker nu we beginnen te bou-
wen aan een nieuw computerprogramma.’

Een nieuw computerprogramma?
‘Dat programma zal Mia heten. Daarmee 
zullen we de gegevens van CM-leden nog 
effi ciënter kunnen raadplegen en beheren. 
Niet alleen adressen en geboortedata, maar 
ook verzekerbaarheidsgegevens. Bijvoor-
beeld: ben je in orde voor de ziekteverze-
kering? Heb je recht op de verhoogde tege-
moetkoming? Als CM-lid zal je op de CM-
website ook een aantal zaken zelf kunnen 
beheren. Mia is een boeiend project, je zult 
er ongetwijfeld nog over horen.’

Doe je je job graag?
‘Zeker. Ik werk nog maar een jaar voor CM, 
maar ik kreeg al mooie kansen. Zo volgde 
ik een opleiding als scrum master en kon 
ik die centrale rol in het team opnemen. 
De balans tussen werk en privé zit ook 
goed doordat ik regelmatig van thuis uit 
kan werken. Maar ik koos vooral voor CM 
uit sociaal engagement, om het verschil te 
maken. Als CM-lid besef je het misschien 
niet, maar er werken heel wat IT’ers achter 
de schermen. Wij spelen onze rol zodat jij 
krijgt waar je recht op hebt.’

Tom Van Geertsom

 ✔ Ben je IT’er en wil je graag collega 
worden van Klaas bij CM? Surf naar 
www.cmjobs.be/it. Daar vind je een 
overzicht van de vacatures en kun je 
meteen solliciteren.
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HOE VERMIJD JE EEN TE HOGE CHOLESTEROL?
Je cholesterol is te hoog, zegt de dokter. Je voelt je 
nochtans prima. Toch kijk je beter wat uit. Ga voor 
een gezonde levensstijl.

Wat is verhoogde cholesterol?
Cholesterol is een vetstof waarmee je lichaam cel-
len, hormonen en galzuren produceert. Iedereen 
heeft dus cholesterol nodig. Verhoogde cholesterol 
kan leiden tot aderverkalking. Dan stapelt de cho-
lesterol zich op in je bloedvaten. 

Wat zijn de symptomen?
Je voelt niets van een te hoge cholesterol totdat de 
aderverkalking ver gevorderd is. Pas dan voel je bij 
inspanningen pijn in je benen of borst, afhankelijk 
van waar de aderverkalking zich bevindt. In het erg-
ste geval veroorzaakt een te hoge cholesterol een 
hart- of herseninfarct.

Wat zijn de oorzaken?
Hoewel de meeste cholesterol wordt aangemaakt 
in je lever, hangt je gezondheid vooral af van wat je 
eet. Ongezonde voeding stuwt het cholesterolge-
halte omhoog. Een aantal factoren heb je niet in de 
hand. Je cholesterolgehalte hangt af van erfelijk-
heid, geslacht en leeftijd. 

Wat kun je er zelf aan doen?
Eet gezond. Dat betekent een evenwichtig en geva-
rieerd menu met voldoende fruit, groenten en ve-
zelrijke producten en weinig verzadigde vetten. Het 
kan ook helpen om te ontstressen, te stoppen met 
roken of meer te bewegen. 

Wanneer ga je naar de dokter?
Omdat je een te hoge cholesterol niet onmiddellijk op-
merkt, laat je het best vanaf 50 jaar je cholesterol-

waarde nakijken. Die screening kan je laten 
doen om de 5 jaar en vanaf 65 jaar elk jaar. Je 
arts zal je ook wegen en je bloeddruk be-
palen. Zijn er andere risicofactoren in 
het spel, of heb je een grotere kans op 
een verhoogde cholesterol door er-
felijkheid of een bestaande hart- of 
vaatziekte, dan ga je het best op 
jongere leeftijd al eens langs bij 
de dokter. Maar je arts kan je ook 
cholesterolverlagende genees-
middelen voorschrijven als je 
nog andere risicofactoren hebt 
voor hart- en vaatziekten.

Michiel Callens, 
preventie-arts CM
www.cm.be/dehuisdokter
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‘Samen groenten kweken is veel plezanter’
Ecologisch samentuinen

Duurzaamheid zit in kleine din-
gen. In de ecologische samentuin 
deVeldstraatzoersel is iedereen 
welkom om te tuinieren. 
Gezonde groenten, een fijne bab-
bel en een frisse neus, meer heb-
ben de tuiniers niet nodig. De 
campagne Zo Dichtblij zet lokale 
initiatieven voor een bruisende 
gemeente in de kijker.

‘NIETS LEKKERDER 
DAN EIGEN KWEEK’
‘Het mooiste aan een samentuin: iedereen kan meewerken. We heb-
ben een boomgaard, een kruidentuin, serres en moestuinen. Onze 
tuin is drie dagen per week open. Mensen kiezen zelf hoe vaak ze 
langskomen. Het lidgeld blijft laag, wat meer of wat minder geven 
kan. Zo is meedoen voor niemand een drempel.’ 

‘Onze tuin bestaat vijf jaar. Een vriend en ik wilden het anders doen. 
We wilden op een kleinschalige manier iets betekenen. Voor het 
klimaat, als antwoord op de voedselindustrie. En voor mekaar, door 
samen iets te doen in plaats van ieder voor zich. We wilden bewus-
tere keuzes maken. Waar komt ons eten vandaan? Hoe kunnen we 
zelf kiezen wat we eten? Op een bepaald moment moet je gewoon 
springen. We hebben geluk gehad met deze grond. Groot genoeg 
om ook anderen bij onze ecologische moestuin te betrekken. We 
kregen steun van Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en 
Tuinieren. Velt ondersteunt lokale initiatieven voor milieuvrien-
delijk tuinieren. We geloofden dat zo’n initiatief ook hier kan wer-
ken. Het was de start van deVeldstraatzoersel.’

‘Op een gemiddelde dag zijn hier een achttal mensen bezig. Op een 
zonnige zondag soms dertig. Elke tweede zondag van de maand 
organiseren we een grote meewerkdag. Het ideale moment om ex-
tra werk te verzetten. We oogsten regelmatig en verdelen de oogst 
onder de aanwezige leden. Wat is lekkerder dan gezonde groenten 

‘JE DOET WAT JE KUNT’
‘Ik kom een keer per week tuinieren. 
Hier kan ik de alledaagse drukte losla-
ten. Op het veld is het ritme anders. 
Het is hier leuk vertoeven. Op een zon-
nige dag waan ik me zelfs in Zuid-
Frankrijk.’
‘Ik had ooit een eigen moestuin, maar 
ik had er geen tijd meer voor. In deVeld-
straatzoersel zijn we met veel om de 
tuin te onderhouden. Je doet wat je 
kunt. Ik geniet ook van het contact met 
anderen. We zitten vaak in onze eigen 
cocon. Samen iets doen is nochtans 

leuk. Ik kan 
hier een bab-
beltje doen en 
meewerken 
aan een duur-
zaam initiatief.’
‘Hier ontstaan vriendschappen. Dank-
zij het veld gaan we met enkele men-
sen boogschieten. Ik heb niet veel vrije 
tijd, maar ik heb hier geleerd om tijd 
voor mezelf te maken. Er is meer dan 
werken. Ik zit liever hier dan in mijn 
eigen tuin.’

‘BEWUST BEZIG ZIJN’
‘Ik ben drie jaar geleden komen kijken en ik ben 
blijven plakken. Ik had helemaal geen ervaring 
met tuinieren, maar ik had zin om mee te doen. 
Dat was oké. Het zwaardere werk ligt me minder. 
Laat mij maar onkruid wieden (lacht).’
‘Ik heb drie kinderen en een drukke job. Hier kan 
ik me ontspannen in een mooie omgeving samen 
met anderen. Op zondag neem ik de kinderen ge-
regeld mee. Initiatieven als deze zijn nodig. We 
leven in een individualistische maatschappij. We 
doen maar, zonder ons veel vragen te stellen. Het 
kan ook anders. In een samentuin werk je alle-
maal naar hetzelfde, ecologische doel, sta je stil 

van eigen kweek? Hier vind je 
geen pesticiden of kunstmest. Na-
tuurlijke bodembedekkers zijn 
ons geheim voor een vruchtbare 
grond. Alleen een moestuin on-
derhouden in je tuin is stevig. 
Veel handen maken licht werk. 
En het is plezanter.’

‘Veertien jaar geleden belandde ik 
in een rolstoel. Ik moest opnieuw 
mijn weg zoeken. Onze samen-
tuin geeft mijn leven weer rich-
ting. Ik doe het ontzettend graag 
en ik kan anderen bewust maken 
van duurzame landbouw. Het 
midzomerfeest in juni, het oogst-
feest in augustus of gewoon een 
drankje bij het kampvuur na een 
dag tuinieren of de ongedwongen 
sfeer op het veld, dat is genieten.’

Bart Gysels (37)

Haryanti Frateur (40)Herbert Goovaerts (50)

N
ic

o 
Va

n 
D

am

Duurzame gemeente
Zo Dichtblij is een campagne van 
Bond Beter Leefmilieu. Nog tot 
3 juni kun je duurzaam genieten 
van je gemeente. 
Op www.zodichtblij.be vind je lo-
kale initiatieven rond onder ande-
re klimaat, gezonde voeding en mo-
biliteit.

Wil je proeven van samentuinen? 
Surf naar www.develdstraat.be of 
bezoek de ecotuindagen tijdens het 
eerste weekend van juni. Info: 
www.velt.be. 

bij de dingen. En je praat met el-
kaar. Iedereen is welkom. Die on-
gedwongen sfeer doet deugd.’

‘Ik hou van fotografi e. Ik heb ge-
regeld mijn camera bij. Dan 
neem ik foto’s. Die gebruiken we 
voor de site, voor folders en voor 
de sociale media. Ik help ook 
achter de schermen met de admi-
nistratie. Ook dat engagement 
wordt gewaardeerd. Niets moet, 
alles kan.’

Anneleen Vermeire


