
 
 

 
 

INTERVIEW ELKE DECRUYNAERE 

‘Als ik verder had doorgeraasd, 
was ik gestruikeld’ 
Geluk is een onderschat ingrediënt voor een voortvarend leven, 
vindt Elke Decruynaere. Door pech ruilt de Gentse schepen van 
Onderwijs de zorg voor de kinderen en jongeren in voor de zorg 
voor zichzelf en haar familie. ‘Het was gewoon op.’ 
Klaas Maenhout 
Zaterdag 7 mei 2022 om 3.25 uur 

 
Elke Decruynaere: ‘Ik weet nu dat wie kwetsbaarheid toont ook veel kan 
terugkrijgen.’ Jimmy Kets 
  

Wie is Elke Decruynaere? 

• Geboren in Kortrijk in 1981, groeide op in Aalbeke. 
• Studeerde geschiedenis aan KU Leuven en UGent. 
• Stond aan de wieg van de Vlaamse Scholierenkoepel 
• Werkte tien jaar bij organisaties voor gelijke rechten voor mensen met een beperking, 

waaronder Grip vzw. 
• Sinds haar achttiende lid van Agalev (voorganger van Groen) 
• Sinds 2007 Gents gemeenteraadslid 
• Sinds 2013 schepen voor Onderwijs, Jeugd en Kinderopvang. 
• Woont in Gent en heeft met haar man een zoon (10) en een dochter (8). 
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‘Ik heb nog nooit zoveel geknuffeld’, zegt Elke Decruynaere (40) lachend 
vanuit haar bureau aan wat in Gent iedereen de ‘schapenstal’ noemt. Er 
zweven grote zeepbellen over het plein. Kinderen spelen zoals alleen 
kinderen dat kunnen in het aangrenzende parkje. Vorige week kondigde ze 
onverwacht aan dat ze eind mei stopt als Groen-schepen van Onderwijs en 
Jeugd in Gent. Na tien jaar. Ze verwachtte vooral ‘veel shit’ en negatieve 
kritiek. Het tegenovergestelde is gebeurd. De trollen en stokers bleven stil. 
‘Ik ben in een warm bad ondergedompeld. Ik voel zo veel empathie. Van 
collega’s, maar ook van wildvreemden. Sommigen tonen onwennig een 
duimpje op de fiets, maar heel vaak eindigt het dus in een knuffel.’ 

• ‘Gent verdient iemand die er voluit voor kan gaan’ 

De beslissing om te stoppen was niet evident, maar het leven gaf haar geen 
keuze, zegt ze. ‘Tijdens de paasvakantie kwam er slecht nieuws voor mijn 
schoonfamilie. Dat was de druppel van een emmer die al heel lang vol was.’ 
Haar ontslag maakte zoveel reacties los dat ze snel doorhad dat het voor 
velen herkenbaar was: als vrouw en veertiger balanceren tussen gezin en 
carrière; de zorg willen of moeten dragen voor kinderen, een partner, 
ouders en jezelf. 

U bent hiermee de tweede politica die politiek inruilt voor gezin. 

‘Mijn ontslag kwam een dag nadat Sophie Wilmès (ex-premier en minister 
van Buitenlandse Zaken, MR, red.) had aangekondigd te stoppen. Zij is van 
een andere categorie politica’s en bij haar was het een evidentie: wie zou 
niet stoppen als haar man hersenkanker had? Bij mij is het minder acuut, 
het was niet op doktersadvies. Ik verwachtte vooral een “ja ja, het zal wel”. 
Ik weet nu dat wie kwetsbaarheid toont ook veel kan terugkrijgen.’ 

Wanneer heeft u de knoop doorgehakt? 

‘Toen het slechte nieuws kwam, wist ik: dit moet ik nu doen. Als ik verder 
doorraasde, zou ik struikelen. De crash was onvermijdelijk. Nu is het nog 
niet zover.’ 

Hoe wist u zo zeker dat u zou struikelen? 

‘Ik zie te veel mensen in mijn omgeving bij wie het licht uitgaat. Ze raken 
maanden niet meer uit hun bed. Ze zijn fysiek en mentaal op. Er moet voor 
hen gezorgd worden. Ik heb het gevoel dat ik me dat nu niet kan 
permitteren. De komende maanden is het aan mij om zorg te dragen. En 
dan wil ik niet het risico lopen uit te vallen.’ 

‘Negen jaar lang heb ik amper problemen gehad in de 
crèches. Nu moet ik elke dag aan ouders laten weten: het 

zal niet lukken voor morgen. Er is te weinig personeel. 
Ze vallen uit’ 
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‘Toch voelt het vooral als een positieve keuze. Een keuze om er te zijn voor 
mijn kinderen, met wie het voor alle duidelijkheid goed gaat, en mijn 
familie.’ 

Door uw beslissing komt ook even een einde aan de ratrace, de ‘doorhol-
economie’, zoals je het zelf ooit in een opiniestuk verwoordde. Speelde dat 
mee in de beslissing? 

‘Ik heb een job waarvoor ik vaak zestig uur per week bezig ben. Om dan 
alles rond te krijgen: dat is niet evident. En eerlijk, het is verdomme vaak 
ploeteren geweest. Mijn vriend en kinderen hebben zich vaak moeten weg-
cijferen. Natuurlijk was dat niet mijn ideaalbeeld van een gezinssituatie, 
maar toch is dat lang gelukt. Dankzij keihard werken, hulp uit mijn netwerk 
en geluk.’ 

Wat verstaat u onder geluk? 

‘Mensen pakken graag uit met hun succes, maar niet alles is selfmade. Je 
hebt geluk nodig. En ik had heel veel geluk. Ik heb kansen kunnen grijpen 
omdat alles meezat: je bent gezond, je kinderen zijn gezond, je krijgt 
ondersteuning uit je netwerk. Ik heb als schepen genoeg ouders gezien wier 
kind plots heel ziek werd of een handicap had. Dan gaat het licht vaak uit en 
is dit niet vol te houden.’ 

Palliatieve zorg 
Het was niet de eerste keer dat ze aan stoppen dacht, geeft Decruynaere toe. 
‘In 2012 begon de pech. Mijn moeder kreeg in het weekend van de 
verkiezingen een heel zware trombose. Van de ene dag op de andere werd 
ze hulpbehoevend. Dat was voor haar mentaal heel lastig: als zelfstandig 
thuisverpleegkundige hielp ze liefst anderen. De acht jaar nadien dacht ik 
vaak: moet ik er niet meer zijn voor haar? Zowel mijn vader als mijn 
moeder gaf toen steevast de boodschap: nee, je gaat jezelf niet aan de kant 
zetten. Blijf voortdoen.’ 

Na acht jaar ‘bovenmenselijke inspanningen’ van haar vader stierf 
Decruynaeres moeder vorig jaar. De combinatie van professioneel tot het 
uiterste gaan met palliatieve zorg, liet sporen na. ‘Toch zette ik door.’ 

Wat maakt het nu anders? 

‘Ik merkte: het gaat niet meer. Ik zat niet meer op één lijn met wat ik zelf 
belangrijk vond. Na het recente nieuws wil ik er zijn voor mijn vriend en 
mijn kinderen, zoals zij er vorig jaar voor mij geweest zijn. Ook voor mij is 
het anders. Mijn hoofd zit nu te vol. De kinderbegeleiders, leerkrachten en 
directies verdienen beter. Net als mijn gezin. Twee kleine kinderen, zestig 
uur werken en alles goed willen doen: dat lukt niet. Je kunt met veel dingen 
onderhandelen, maar niet met je lichaam. Dat heb ik tot mijn scha en 
schande geleerd. Dus ja, de signalen waren er. Maar nooit om hic et nunc te 
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stoppen. Ik heb wel bewust weinig mandaten opgenomen, ben beginnen 
sporten en ontvluchtte één weekend per maand Gent met mijn gezin.’ 

Is zorg een rode draad in uw leven, of een principe? 

‘Zorg is een fundament. Het is ons met de paplepel ingegeven: zorgen voor 
elkaar, de natuur en de toekomst. Zorg was ook altijd dichtbij. Ik heb een 
broer met een mentale en fysieke handicap. Dat heeft ons mee gevormd. Ik 
zei daarnet heel bewust dat mijn pech pas in 2012 begon. Ik weiger ook 
mijn broer als een ongeluk of een verlies te ervaren. Hij heeft mij zoveel 
bijgeleerd en ik ben zo dankbaar. Voor mijn ouders was dat wellicht anders. 
Mijn vader had heel andere plannen in het leven.’ 

Gent is ook miserie 
Als Decruynaere over het onderwijs begint te spreken, verraden haar 
fonkelende ogen dat ze de komende maanden zal moeten afkicken. ‘Het 
raakt mijn hart’, geeft ze toe. ‘Er gebeuren zoveel mooie dingen in het 
onderwijs. Er is zoveel passie.’ 

Toch gaat ze niet alleen ‘het schone’ missen. ‘Gent is niet alleen happy 
happy joy joy. Gent is ook miserie. Er worden baby’s in caravans geboren en 
er zijn kinderen die zonder verwarming de winter doorbrengen. Als 
schepen sta je dan met je botten in de modder. Maar die ruwheid hoort 
erbij.’ 

‘Ik zie te veel mensen in mijn omgeving bij wie het licht 
uitgaat. Ze zijn fysiek en mentaal op. Er moet voor hen 

gezorgd worden’ 

Met haar afscheid verliest de stad iemand met een groot onderwijshart die 
zowel in Gent als in Vlaanderen het onderwijs richting gaf en grenzen 
verlegde. Ze pionierde op thema’s als meertaligheid in de klas en het 
toelaten van religieuze symbolen op school – onlangs onderschreef ook de 
laatste stedelijke school in Gent het ‘actief pluralisme’ van de stad. ‘Soms 
moet je een beetje moedig durven te zijn’, zegt ze daarover. Decruynaere 
koos snel en resoluut voor online inschrijven en zette al vroeg de brood-
dozenproblematiek op de kaart. 

Ondanks uw inzet laat u uw beleidsdomeinen in crisis achter: de crèches 
snakken naar extra personeel en waardering, het onderwijs kreunt onder het 
lerarentekort. 

‘Zowel de scholen als de kinderopvang zijn aan het kraken. Negen jaar lang 
heb ik amper problemen gehad in de crèches. Nu moet ik elke dag aan 
ouders die zelf keihard struggelen, laten weten: het zal niet lukken voor 
morgen. Er is te weinig personeel. Ze vallen uit. Steeds vaker zien we 
mensen die twee, drie weken thuiszitten omdat het even niet meer gaat. We 
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mogen de aandacht voor hun welbevinden niet onderschatten. Hetzelfde 
geldt voor de leerkrachten en directies.’ 

U zei onlangs ook: ‘Ik maak me zorgen over de grote ongelijkheid tussen 
scholen’. 

‘Kijk naar de laatste twee jaar. Sommige scholen hebben telkens vlot 
geschakeld in de pandemie en hebben geen last van het lerarentekort. In 
andere scholen is er veel verloop en dus bijna geen enkele leerkracht die na 
een schooljaar overblijft. Dat baart me zorgen. Die ongerustheid zie je ook 
weerspiegeld in de emoties bij het online aanmelden. Voor sommige ouders 
vergaat de wereld als ze niet hun favoriete school krijgen omdat ze voelen 
dat er kwalitatief grote verschillen zijn.’ 

Wat zegt u aan die ouders? 

‘In Gent zijn er zogenaamde concentratiescholen die fantastische resultaten 
neerzetten en bekende colleges die de top niet halen. Ouders hebben weinig 
tools om de kwaliteit te meten. De urban legends worden daardoor té 
belangrijk.’ 

Door uw broer heeft u altijd van dichtbij het debat over inclusief onderwijs 
gevolgd. Recente cijfers lijken aan te geven dat we de omgekeerde richting 
uitgaan. 

‘Mijn standpunt is genuanceerd, omdat ik jarenlang heb meegevochten 
voor inclusief onderwijs. Ik heb als kind nooit een voet binnengezet in de 
lagere school van mijn broer. Hij ging drie dorpen verderop naar school en 
werd met de bus opgehaald. Ik vond dat zeer eigenaardig, dat het zo 
gescheiden was. Aan de andere kant heb ik ervaren hoe goed hij daar altijd 
is opgevangen.’ 

‘Het klopt dat het aantal aanvragen in het buitengewoon onderwijs gegroeid 
is, zeker voor jongeren met autisme. Voor een paar kinderen zal dat enorm 
waardevol zijn. Geen slecht woord over het buitengewoon onderwijs. Maar 
het mag ons niet van de plicht ontslaan om ons af te vragen waarom zoveel 
kinderen daarvoor kiezen. Ik pleit voor een verschuiving van de middelen, 
waardoor scholen een brede basiszorg kunnen aanbieden. In the 
end betalen we als maatschappij toch de rekening.’ 

Agalev 
Decruynaere sluit met haar beslissing meteen haar politieke carrière af. ‘Er 
is geen plan en zeker geen voor een comeback’, zegt ze. ‘Zorg komt nu op de 
eerste plaats.’ Daarna komt het wel goed. ‘Vroeg of laat zal het weer 
kriebelen. Dan ga ik op zoek naar een job die maatschappelijk nuttig is. Dat 
is de enige voorwaarde.’ 

Haar partijkaart houdt Decruynaere wél. ‘Ik ben ooit lid geworden uit 
kwaadheid’, vertelt ze. ‘Ik zag veel domme beslissingen van oude grijze 
mannen. Ik dacht toen: dit gaat wel over mijn toekomst. Er is geen planeet 
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B.’ Ze trad als achttienjarige toe tot Agalev, voorganger van Groen. Op haar 
19de zat ze in het partijbestuur. Ondanks haar jonge leeftijd (40) heeft ze de 
status een ancien te zijn. 

Hoewel ze nooit grote fan was van de politique politicienne, is ze haar 
naïviteit onderweg wel verloren. ‘Ik heb fraaie en minder fraaie dingen zien 
gebeuren. Zowel in Gent als binnen de partij. Voortdurend op je hoede 
moeten zijn en met strategie bezig zijn: dat zal ik niet missen.’ 

Groen staat in Gent voor een spannende periode. Het kartel met Vooruit lijkt te 
springen. De socialisten maken er geen geheim van dat ze nadenken over een 
stadslijst met de Open VLD van Mathias De Clercq. 

‘Ik vind dat heel jammer. Ik heb het kartel samen met Filip Watteeuw, 
Daniël Termont en Freya Van den Bossche opgericht. Dat was geen evident 
verhaal, maar de samenwerking heeft ons geen windeieren gelegd.’ 

Dat is niet de teneur die leeft, niet? 

‘Er is een wrange nasmaak bij de socialisten. En ik snap hun gekwetstheid. 
In 2012 waren wij het kleine broertje. Maar toen kwam de Optima-affaire. 
Niemand had de gevolgen kunnen voorspellen, maar de impact was enorm. 
In die mate dat wij hen voorbijstaken. Ik snap dat ze zoeken hoe ze opnieuw 
kunnen opbouwen, maar betreur de manier waarop.’ 

Niet met een Stadslijst? 

‘Dat is een nationale strategie. Uitspraken als “we gaan niet aan het handje 
van Groen lopen” vind ik zeer jammer. Ik zie daar de hand van 
Conner (Rousseau, red.) in. Dat is niet mijn manier van aan politiek doen. 
En eigenlijk herken ik mijn collega’s van Vooruit hier ook niet in. Puur 
historisch zou het zeer pijnlijk zijn voor een stad als Gent, waar socialisme 
in het DNA verweven zit, dat er geen rode fractie meer in de gemeenteraad 
zou zetelen. Dat is Gent niet.’ 

Uw partij staat dan weer voor voorzittersverkiezingen. Welk duo geniet uw 
voorkeur? 

‘Om mijn hart te veroveren zou ik willen dat er een rechtzetting komt voor 
wat er geschreven en gezegd is over de zogenaamde afrekening van Kristof 
(Calvo, die geen minister werd, red.). We zijn daar weggezet als een partij 
waarin enkelingen beslissen over iemands toekomst. Wat me ook kwaad 
maakt, is de ezelsstamp die Meyrem (Almaci, die onlangs haar afscheid als 
voorzitter aankondigde, red.) gekregen heeft. Dat was heel onrespectvol 
voor iemand die zichzelf jaren heel hard aan de kant heeft gezet. Beide 
gevallenzijn niet het Groen dat ik ken. Basisdemocratie is heel belangrijk. Ik 
zal dus kiezen voor de kandidaat die beseft dat vrijwilligers de partij maken. 
Die mensen offeren veel op. Zij verdienen dat.’ 
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