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STAND
PUNT.

DE ONZICHTBARE 
KANT VAN HET 
REGERINGSBELEID

Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

Het pensioendebat woedt in alle heftigheid en veroorzaakt 
terecht veel commotie. Niet dat de regering-Michel zich 
daar druk om maakt, want ze breekt langzaam maar almaar 
driester de sociale bescherming af.

Geef de bevolking het idee dat ‘de pensioenen onbetaalbaar wor-
den’, en je kan ze met gemak verminderen. Overdrijf met wat 
polariserende voorbeelden en ga zo het fundamentele probleem 
uit de weg: de té lage wettelijke pensioenen in ons land.
Voorbeelden over ‘een werkloze die meer pensioen krijgt dan 
een zelfstandige die heel zijn leven werkte’ zetten mensen tegen 
elkaar op en lossen het probleem niet op.
Deze regering wil ‘de pensioenen hervormen’ door de ene te 
laten inleveren ten voordele van de andere. Bij het ACV denken 
we anders over een hervorming.
Wij willen dat er precies méér middelen worden geïnvesteerd in 
de pensioenen en dat de sociale partners over een hervorming 
kunnen onderhandelen. Het gaat immers om bijdragen uit de 
lonen van de werknemers en dus van ons. De donkerblauwe 
draad doorheen de regeringsaanpak bestaat erin om periodes 
van ‘inactiviteit’ minder of niet meer gelijk te stellen voor de 
berekening van het pensioen. Ten voordele van volle loopba-
nen. Tegelijkertijd wil de regering 290 miljoen euro besparen. 
Versterk je zo onze wettelijke pensioenen?

Baantjes in de deeleconomie en meer fl exi-jobs zullen trouwens 
leiden tot lagere pensioenen. De impact daarvan is heel reëel 
maar nu nog niet zichtbaar.
In het Zomerakkoord zit wel meer dat fraai oogt mààr verborgen 
agenda’s dient. Zo geeft de regering de kans om fi scaal vriende-
lijk een nieuw soort bonus toe te kennen zonder dit aan te reke-
nen op de loonmarge van 1,1%. Offi  cieel wil de regering de men-
sen meer nettoloon gunnen. Maar de verborgen agenda is de 
ambitie om de vakbonden uit te schakelen bij de loonvorming.
Ondertussen wordt de sociale zekerheid voort ondergraven 
terwijl die wel de bevolking beschermt bij ontslag, ziekte en 
pensionering. Wij wensen een volwaardige loonvorming, op 
basis van collectieve afspraken én met genoeg geld voor de 
sociale zekerheid.
Dit Zomerakkoord zint ons van géén kanten. De solidariteit 
wordt onderuit gehaald, sociaal overleg wordt ondermijnd, 
sociale bescherming wordt afgebouwd en bevolkingsgroepen 
worden tegen elkaar uitgespeeld.
Samen met het hele ACV zullen we strijdbaar streven naar 
een versterking van de wettelijke pensioenen, onderhandeld 
door de sociale partners. Naar een sterke sociale zekerheid die 
beschermt. En naar een écht toekomstperspectief voor jonge-
ren. We doen dit liefst via overleg maar als het niet anders kan 
via acties, in de breedst mogelijke betekenis van het woord. U 
hoort nog van ons.  |

Reageer mee via www.pensioengeknoei.be
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Cao in luchtvaart regelt meer 
koopkracht en betere vorming
Paul Buekenhout

In paritair comité 315.02 (lucht-
vaartmaatschappijen) is einde juni 
een nieuw sectorakkoord bereikt. 
De werknemers krijgen meer koop-
kracht, en hun opleidingsmogelijk-
heden zullen gestaag worden verbe-
terd. Voor tijdkrediet en SWT zijn de 
afspraken verlengd. En de vakbonds-
premie zal worden opgetrokken.

Op het vlak van koopkracht werden de 
reële brutolonen en baremieke lonen per 1 
augustus 2017 met 1,1% verhoogd. Met uit-
sluiting van de vaste premies weliswaar; de 

‘night stops’ vallen bijvoorbeeld niet onder 
de verhoging. Het gewaarborgd gemid-

deld minimum maandinkomen (GMMI) 
wordt ook met 1,1% opgetrokken, maar 

dan met uitsluiting van de jobstuden-
ten. Sinds 1 augustus 2016 bedroeg dit 
GMMI 1.738,77 euro.
Vakbonden en werkgevers maakten 
ook betere afspraken op het gebied 
van vorming. Zo wordt vanaf dit 
jaar de ‘sectorale opleidingsdoel-
stelling’ gelegd op gemiddeld 

2 dagen opleiding per voltijds 
equivalent (VTE). Dat is wel te 

berekenen op sectorniveau. 
Tegen 2021 moet de doel-

stelling doorgroeien naar 
gemiddeld 5 opleidingsda-

gen per VTE. Het akkoord 

spreekt van 2 dagen in 2017, 2 dagen in 2018, 
3 dagen in 2019, 4 dagen in 2020 en tot slot 
5 dagen in 2021.

EDUCATIEF VERLOF

Ook aan het educatief verlof is gedacht. Er 
wordt een sectorale ‘kadercao’ gesloten over 
de automatische erkenning van opleidingen 
die beantwoorden aan de voorwaarden voor 
betaald educatief verlof. Deze opleidingen 
worden onmiddellijk erkend door de soci-
ale partners uit de luchtvaart: ‘type rating’ 
piloten, ‘ab initio’-opleiding voor cabineper-
soneel, ‘type rating’ en andere opleidingen 
voor vliegtuigtechniekers.
Voor tijdkrediet en SWT (brugpensioen) zijn 
alle mogelijke stelsels verlengd voor 2017 
en 2018. Meer details daarover vind je op 
www.lbc-nvk.be. Je kan uiteraard ook con-
tact opnemen met je vakbondssecretaris.
Een thema dat ook aan bod kwam tijdens 
de onderhandelingen was de functieclassifi -
catie bij kleinere luchtvaartmaatschappijen. 
Bonden en werkgevers spraken met elkaar 
af dat ze zouden voort praten met de ambi-
tie om tegen uiterlijk 31 december 2017 een 
akkoord te hebben.
En er is nog meer positief nieuws! De vak-
bondspremie voor onze leden zal worden 
opgetrokken binnen de maximale marge 
van het fi scaal vrijgesteld bedrag. Hij kan 
stijgen tot maximaal 145 euro.  |

Wil je meer in detail weten wat er is afgespro-
ken in de nieuwe cao voor jouw sector? Surf 
dan naar www.lbc-nvk.be, klik op Actualiteit 
en kijk in de rubriek Cao-onderhandelingen.
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Akkoord regelt 
vooruitgang voor 
bedienden uit 
begrafenissector
Gert Sevens

Voor de bedienden bij 
begrafenisondernemin-
gen (paritair comité 320) is 
er sinds juli een sectorak-
koord voor 2017-2018. Per 1 
juli 2017 zijn de lonen met 
1,1% verhoogd. De afspra-
ken rond tijdkrediet en 
landingsbanen zijn ver-
lengd en ‘gemaximaliseerd’.

Werknemers uit de sector heb-
ben nu recht op 51 maanden 
voltijds of halftijds tijdkrediet 
als ze voor iemand willen zor-
gen. En op 36 maanden als het 
over een opleiding gaat. Onder 
bepaalde voorwaarden blijven 
ook landingsbanen mogelijk. 
Met SWT (brugpensioen) gaan 
blijft eveneens mogelijk als aan 
bepaalde criteria wordt voldaan. 
En de fietsvergoeding wordt 
opgetrokken van 0,22 naar 0,23 
euro per kilometer.
Er is nu een eerste belangrijke 
stap gezet om een recht op vor-
ming te voorzien voor de werk-
nemers. Naast de wettelijke 
bepalingen wordt voor alle 
werknemers uit categorie 3 en 
4 een minimaal recht op vor-
ming ingevoerd. Werknemers 
met een functie uit klasse 3 zul-
len vanaf september 2017 min-
stens 20 uren vorming moeten 

krijgen, gespreid over drie jaar. 
Voor werknemers uit klasse 4 
spreken we over 30 uren vor-
ming.

FLEXIBILITEIT

Vakbonden en werkgevers 
uit de sector willen geen ver-
dere uitbreiding van de flexi-
biliteit. Het verbod op nacht-
werk, zondagwerk en werken 
op wettelijke feestdagen blijft 
van kracht, met uitzondering 
van de bestaande regeling voor 
wachtdiensten. Als een andere 
vorm van grote f lexibiliteit 
wordt gevraagd, kan dit in een 
onderneming alleen worden 
ingevoerd via een onderhan-
delde cao die de steun krijgt 
van minstens één vakbond. Die 
cao moet ook worden goedge-
keurd door het paritair comité. 
Het krediet van 100 vrijwillige 
overuren, waarvan sprake in de 
Wet Peeters, wordt verhoogd 
naar maximaal 150 vrijwillige 
overuren op jaarbasis.
Los van het sectorakkoord is een 
‘plan voor eerlijke concurrentie’ 
opgesteld om sociale fraude in 
de sector te bestrijden. Hierbij 
wordt gewerkt aan een eenvou-
diger statuut voor ‘gelegen-
heidswerkers’. Er moet ook een 
tweede pensioenpijler komen; 
de besprekingen daarover zit-
ten in de eindfase.  |

Bedienden 
uit non-ferro 
hebben nieuwe 
afspraken
Kirsten Rosiers

De bedienden uit de non-
ferro (paritair comité 224) 
hebben een nieuw sector-
akkoord voor 2017 en 2018. 
Het akkoord regelt onder 
meer een verhoging van de 
lonen en bevat afspraken 
over ecocheques, over-
uren, tijdkrediet en SWT.

Een belangrijk punt uit het 
akkoord is dat de lonen met 1,1 
procent worden verhoogd, met 
terugwerkende kracht tot 1 mei 
2017. Tenzij er in je bedrijf uiter-
lijk op 30 juni van dit jaar een 
speciale cao werd gemaakt om 
de loonsverhoging te regelen.
In het vorige sectorakkoord, voor 
de jaren 2015 en 2016, was een 
‘harmonisatiepremie’ van 100 
euro opgenomen, een premie 
overeenkomstig het tewerkstel-
lingsregime. Bedrijven die deze 
premie nog niet hebben omge-
zet, konden dat nog doen tot 30 
juni 2017. Als er op bedrijfsvlak 
geen afspraken hierover worden 
gemaakt, dan wordt deze premie 
uitbetaald op 1 juli 2017 en 1 juli 
2018. Het bedrag van de premie is 
dus afh ankelijk van de geleverde 
prestaties.
Ecocheques kunnen volgens 
het nieuwe sectorakkoord wor-
den omgezet in een ‘alternatief 

voordeel’. De bedrijven uit de sec-
toren werken ook met bonussen, 
die lichtjes worden opgetrokken.
Voor de tussenkomst in de ver-
voerskosten wordt het oude 
loonplafond afgeschaft. Het indi-
viduele overurenkrediet kan tot 
30 juni 2018 worden verhoogd 
van 100 naar 360 uren, als hier-
over in de onderneming een cao 
wordt bereikt die de steun krijgt 
van alle vakbonden uit de vak-
bondsafvaardiging. In het sec-
torakkoord zitten ook afspra-
ken op het vlak van tijdkrediet 
en SWT (brugpensioen). Een 
belangrijke vooruitgang is dat 
tijdkrediet met motief voortaan 
ook mogelijk is voor een peri-
ode van 51 maanden. En de sec-
tor verlengde ook alle mogelijke 
vormen van SWT.
Als de bediende zelf zijn ontslag 
geeft, heeft hij nog altijd recht 
op de eindejaarspremie (of een 
deel daarvan). Voor klein verlet 
worden de regelingen uitgebreid 
naar werknemers die wettelijk 
samenwonen.
In het sectorakkoord is ook een 
recht op vorming voorzien. Dit 
recht stemt overeen met gemid-
deld 3 dagen per voltijds equi-
valente werknemer en per jaar 
in de periode 2017-2018. Vanaf 
2019 stijgt dit recht naar gemid-
deld 4 dagen. Vanaf 2021 zal er 
zelfs sprake zijn van gemiddeld 
5 opleidingsdagen per jaar.  |

Wil je meer in detail weten wat er is afgespro-
ken in de nieuwe cao voor jouw sector? Surf 
dan naar www.lbc-nvk.be, klik op Actualiteit 
en kijk in de rubriek Cao-onderhandelingen.
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SNAPSHOTS

NETWERK TEGEN ARMOEDE: “SCREENEN SURFGEDRAG  
VAN WERKZOEKENDEN IS TE INGRIJPEND”

De VDAB wil het surfgedrag 
van werkzoekenden screenen. 
Op zich is dat niet nieuw want 
de arbeidsbemiddelingsdienst 
bekijkt al langer hoe ze beter 
kunnen gebruik maken van de 
data die ze uit het surfgedrag 
van de bezoekers van www.
vdab.be halen. Nieuw is wel een 
experiment waarmee ze willen 
nagaan of ze hiermee werkzoe-
kenden kunnen controleren en 
zien of die effectief naar werk 
zoeken. Wie niet genoeg  klikt, 
wordt uitgenodigd voor een 
gesprek. Deze aanpak schiet 
zijn doel voorbij, waarschuwt 
Frederic Vanhauwaert, coördi-
nator van het Netwerk tegen 
Armoede.
Niet zozeer het aantal clicks 
is van belang, maar wel de 
kwaliteit van het zoekgedrag, 
stelt Vanhauwaert. Op welke 
werkaanbiedingen klikken 

werkzoekenden en volgt er 
effectief een sollicitatie? Het 
zou beter zijn het surfgedrag 
van werkzoekenden te screenen 
met deze criteria in het achter-
hoofd. De ene kan immers elke 
dag tientallen werkaanbiedin-
gen aanklikken zonder veel 
resultaat, terwijl de ander met 
een handjevol clicks veel meer 
resultaat zal boeken.
Een ander risico is dat de data 
tot een verkeerde beoordeling 
van de werkzoekende leiden. 
Niet alle werkaanbiedingen 
lopen via de VDAB en wie klikt 
er online niet al eens op iets 
waarover hij of zij achteraf niet 
enthousiast blijkt.
Volgens het Netwerk tegen 
Armoede is het te ingrijpend 
om online zoekgedrag te scree-
nen met het oog op controle. 

“Dit zal hoogstwaarschijnlijk 
de vertrouwensrelatie tussen 

de VDAB en de werkzoekende 
in het gedrang brengen. Als 
je werkzoekenden het gevoel 
van overmatige controle geeft, 
krijg je het omgekeerde effect. 
De controle schaadt het zelf-
vertrouwen en is nefast voor de 
kwaliteit van de begeleiding en 
uiteindelijke uitkomst.”
Heel spijtig is dat de VDAB in de 
voorbije jaren talloze ‘werkwin-
kels’ sloot. Sommige werkwin-
kels zijn vervangen door con-
tactpunten of zitdagen. Maar op 
andere plaatsen zijn ze gewoon 
verdwenen. “Overdreven digi-
taliseren is niet zo verstandig, 
zeker niet als we praten over 
kwetsbare werkzoekenden, die 
juist veel nood hebben aan laag-
drempelige, bereikbare en per-
soonlijke dienstverlening.”

www.netwerktegenarmoede.be

WERKNEMERS 
UIT GAZASTROOK 
KNOKKEN VOOR 
HUN RECHTEN

De arbeidsrechtbank in de 
Israëlische stad Beersheba kreeg 
van 11 Israëlische werkgevers het 
verzoek om de dossiers van 75 
werknemers uit de Gazastrook 
te annuleren. Deze werknemers 
hadden in een Israëlische indus-
triezone gewerkt. Ze claimen 
hun sociale rechten op grond 
van het jarenlange werk dat ze 
presteerden voor Israëlische 
bedrijven.
Volgens de advocaten van de 
bedrijven hebben de werkne-
mers niets te eisen ‘omdat ze 
gelinkt zijn aan een gebied dat 
wordt gecontroleerd door de 
terreurbeweging Hamas’. Deze 
werknemers behoren tot deze 
terreurbeweging, houden de 
advocaten vol. “En ze vallen 
onder de Egyptische wetge-
ving, die voor 1967 van kracht 
was toen het gebied onder 
Egyptische voogdij viel.”
De Arab Workers’ Union (AWU), 
een vakbond waarmee de LBC-
NVK een aantal jaren intens heeft 
samengewerkt, verdedigt de 
werknemers uit de Gazastrook 
voor de arbeidsrechtbank. AWU 
heeft beroep aangetekend bij het 
Israëlische Hooggerechtshof en 
wil gedaan krijgen dat de werk-
nemers alsnog hun rechten kun-
nen laten gelden. Volgens AWU 
is de houding van de werkgevers 
racistisch en staan hun bewe-
ringen los van de internatio-
nale maatstaven en wetten die 
werknemers in oorlogssituaties 
(moeten) beschermen.
Het Israëlische Hooggerechts-
hof besliste om het besluit van de 
arbeidsrechtbank van Beersheba 
te bevriezen, tot er een finaal oor-
deel is geveld in dit dossier. “Het 
besluit van de arbeidsrechtbank 
was racistisch en willekeurig”, 
stelt AWU. “Dit treft honderden 
mensen uit Gaza die jarenlang 
werkten in Israël.”

Meer over AWU lees je op 

https://enawui.wordpress.com

INTERNATIONALE ACTIES OM WERKNEMERS  
MCDONALDS IN VERENIGD KONINKRIJK TE STEUNEN!

Op 4 september is er wereld-
wijd actie gevoerd om de werk-
nemers van de fastfoodketen 
McDonalds in het Verenigd 
Koninkrijk te steunen. Het per-
soneel van de Britse poot ging 
de straat op met drie eisen. 
De werknemers daar willen 
een minimumloon van 11 euro 
per uur. Vermits de onderne-
ming haar werknemers geen 
vaste uren toekent en lage lonen 
betaalt, slagen sommigen er 
amper of niet in om hun huur te 
betalen. Er zijn voorbeelden van 
werknemers die zo hun woning 
kwijtraakten, stelt de Britse vak-
bond BFWAU. 
Een tweede eis van de actie-
voerders luidde dat de perverse 

‘nulurencontracten’ weg moe-
ten. Een nulurencontract is 
een arbeidsovereenkomst die 
géén vast aantal werkuren per 
week garandeert. De werkne-
mer kan flexibel worden opge-
roepen om arbeidsuren te pres-
teren op basis van het contract. 
McDonalds had begin dit jaar 

beloofd om over te schakelen op 
contracten met vaste uren. Maar 
tot op de dag voor de aankondi-
ging van de staking hadden ze 
daarover nog geen communica-
tie gedaan in de richting van de 
werknemers. De derde eis ging 
over het recht op erkenning 
van de vakbondsvertegenwoor-
digers. 
Bijna 96 procent van de werk-
nemers concludeerde in een 
geheime stemming dat er 
actie moest worden gevoerd. 
Een ongeziene score in een 
context waar vakbonden nooit 
erkend zijn en acties nog nooit 
plaatsvonden. 
Vakbonden uit de hele wereld 

toonden hun steun aan de col-
lega’s in het VK. Zo waren er 
acties in België, Duitsland en 
de VS. Iedereen is verontwaar-
digd over de vaststelling dat een 
erg grote en erg winstgevende 
onderneming als McDonalds 
zijn werknemers in moei-
lijke arbeidsomstandigheden 
laat werken. Niet alléén in het 
Verenigd Koninkrijk maar ook 
in tal van andere landen. 
Nog een fijn toemaatje. De 
Europese Commissie is nu aan 
het onderzoeken welke struc-
turen McDonalds heeft opgezet 
om belastingen te ontduiken.

Lees meer op www.iuf.org 



Ons Recht | 121ste jaargang | OKTOBER 2017  |  7

TEXTIELSECTOR IN BANGLADESH HEEFT 
NIEUW COLLECTIEF AKKOORD NODIG

Bangladesh maakte in 2013 een 
grote industriële ramp mee 
toen het Rana Plaza-gebouw 
instortte. Hierbij lieten 1.100 
textielwerknemers het leven 
en raakten er 2.500 gewond. 
Deze ramp leidde tot grote ver-
ontwaardiging over de onveilige 
werkomstandigheden waarin 
niet alleen deze werknemers 
maar iedereen in de sector 
moest werken. Adidas, C&A, 
H&M en vele andere grote mer-
ken tekenden onder druk van de 
publieke opinie een bindend 
akkoord met de vakbonden 
om hier iets aan te veranderen. 
Het historisch akkoord resul-
teerde in tal van veiligheids-
inspecties bij meer dan 1.800 
bedrijven. 

79% van de gevaarlijkste werk-
situaties is ondertussen opge-
lost, wat illustreert dat actie 
voeren en afspraken maken 
enorm loont.  Maar het werk 
is nog bijlange niet af. Daarom 
roepen de mondiale vakbonden 
UNI (distributie) en IndustriAll 
(industrie) alle merken op om 
een tweede akkoord te onderte-
kenen. Het huidige akkoord ver-
valt namelijk in mei 2018. Tot op 
heden hebben al 30 merken aan 
deze oproep gehoor gegeven. Ze 
verklaren zich ermee akkoord 
om de veiligheid van hun tex-
tielwerknemers in Bangladesh 
te blijven verbeteren. 
Het nieuwe akkoord zal voort-
borduren op het eerste akkoord 
maar spreekt ook over enkele 

extra beschermingsmaatrege-
len voor de werknemers.  Er 
wordt voort gestreefd naar de 
oprichting van een nationaal 
orgaan in Bangladesh dat de 
regels vastlegt, controle uit-
oefent en het werk overneemt 
dat nu door anderen wordt 

gedaan. Al dat werk gebeurt 
nu nog door een onafhanke-
lijk orgaan dat er kwam dankzij 
centen uit het eerste akkoord. 
UNI en IndustriAll hoopten dat 
akkoord nummer twee zou wor-
den ondertekend voor 5 oktober.

DRAAGVLAK VOOR ANDER BELEID 
ROND VLUCHTELINGEN EN MIGRATIE

Een nieuwe campagne van 
11.11.11 wil de solidariteit 
met vluchtelingen vergro-
ten. Uit een opiniepeiling bij 
Nederlandstalige Belgen blijkt 
dat ze solidair zijn met men-
sen op de vlucht. Ze zijn ook 
bezorgd en bekommerd om de 
vluchtelingenthematiek. Verder 
zijn ze bereid om te helpen en 
willen ze dat de politieke wereld 
actie onderneemt. 

“Wij voelen ons hierdoor 
gesterkt voor onze najaarscam-
pagne in het teken van migra-
tie”, zegt algemeen directeur 
Bogdan Vanden Berghe van 
11.11.11. “Dikwijls hoor je dat 
er geen draagvlak bij de bevol-
king is om vluchtelingen op 
te vangen. Maar de resultaten 
van dit onderzoek bevestigen 
wat we al langer in bredere 
kringen opvangen. 8 op de 10 
Nederlandstalige Belgen vin-
den het belangrijk om solida-
riteit te tonen met mensen 
die het moeilijk hebben en 
willen vluchtelingen helpen.”
Opvallend is dat 57% van de 
ondervraagden vindt dat poli-
tici het migratie-vraagstuk te 
veel zien als een probleem en 
te weinig als een positieve uit-
daging. Ook vindt bijna 60% dat 
problemen worden uitvergroot 
en dat positief nieuws worden 
onderbelicht.  “We moeten met 

andere woorden het frame ver-
anderen.”, zegt Vanden Berghe. 
Tegelijkertijd is er ook 
bezorgdheid over de manier 
waarop met vluchtelingen 
wordt omgegaan. De onder-
vraagden willen dat er een 
eind komt aan het sterven 
van mensen op zee en 82% 
zegt dat vluchtelingenkam-
pen geen permanente oplos-
sing zijn. Meer dan 3 op 4 
Vlamingen is van oordeel dat 
het beleid meer moet doen 
om het leven in de vluchtelin-
genkampen menswaardiger 
te maken. Van de ondervraag-
den vindt 73% dat Europa 
moet voorzien in veilige toe-
gangswegen. Daarnaast vindt 
70% dat Europa niet langer 
een beroep mag doen op regi-
mes die de mensenrechten 
niet respecteren, wat de jong-
ste tijd meer en meer gebeurt. 
Elders in Europa zijn er gelijk-
aardige bevindingen. Uit 
onderzoek van het World 
Economic Forum blijkt dat 
dat 72,6% van de jonge men-
sen (18-35 jaar) vluchtelingen 
verwelkomt in hun land. 
11.11.11 voelt zich gesterkt in 
zijn streven naar een ander 
beleid. “De vaststellingen 
tonen aan dat er een draag-
vlak is voor een beleid dat 
de fundamentele oorzaken 

aanpakt, mensenrechten cen-
traal zet en zorgt voor veilige en 
legale routes zodat vluchtelin-
gen en migranten niet sterven 
onderweg. Daarnaast vragen 

mensen dat er op een correcte 
manier over de uitdagingen 
wordt gepraat. ” 

Lees meer op www.11.be
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Geknoei met pensioenen maakt 
werknemers woedend en ongerust
STRUCTURELE HERVORMINGEN MOETEN GEWONE MENSEN VOORUIT HELPEN

Veerle Verleyen en Denis Bouwen

Het Zomerakkoord van de liberale 
regering-Michel leidt tot steeds 
meer beroering bij de bevolking. 
En dat is ook geen wonder. Vooral 
het pensioenluik in dat akkoord 
zette kwaad bloed bij vele gewone 
mensen. Ook al zijn er nog andere 
maatregelen die onverdedigbaar 
zijn en sociale onrechtvaardig-
heid verankeren of vergroten.

De regering-Michel popelt om te snoeien in 
de pensioenrechten en om werknemers lan-
ger en harder te laten werken voor minder 
pensioen. Mannen dreigen het met gemid-
deld 152 euro minder per maand te moe-
ten doen, vrouwen verliezen 133 euro (*). 
Vermits vrouwen dikwijls deeltijds werken 

– in veel gevallen ook onvrijwillig – of loop-
baanonderbreking nemen om kinderen op 
te voeden, lag hun pensioen al lager. Met 
als gevolg dat zij vaak extra verlies lijden. 
Deze liberale regering wil wat graag gelijk-
gestelde periodes – voor de berekening van 
het pensioen – beperken en landingsbanen 
en SWT (brugpensioen) afbouwen. De wet-
telijke pensioenleeftijd moet stijgen naar 67 
jaar, ook al stond dat nooit in de verkiezings-
programma’s van de regeringspartijen!
Onder flinke druk van vakbonden, opposi-
tie en een flink deel van de publieke opinie 
moest pensioenminister Daniel Bacquelaine 
(MR) afzien van het plan om werkzoekende 
50-plussers met meer dan één jaar werkloos-
heid later minder pensioen te geven. Zelfs 
binnen deze liberale regering begonnen 
sommigen zich daartegen te verzetten, en 
dat wil al iets zeggen met deze coalitie! Wie 
nu 25, 35 of 45 is, zou later ook kunnen de 
dupe worden van deze trieste maatregel. 
Maar het gevaar is nog niet geweken, 
want in diezelfde regering leeft nog altijd 
het vurige verlangen om pensioenrech-
ten af te pakken en gelijkgestelde peri-
odes in te krimpen. “Er is geen andere 
keuze”, u kent het refreintje vast wel.
Hogere pensioenen, geen lagere
Het ACV bleef niet bij de pakken zitten en 
pakte uit met www.pensioengeknoei.be. 
Al wie het geknoei met onze wettelijke pen-
sioenen beu is, heeft zo een handig middel 
om de regering van antwoord te dienen. 
Al minstens 35.000 Belgen stuurden een 
bericht naar de regering om het geknoei een 
halt toe te roepen. En de website (Nederlands 

en Frans) werd al zeker bezocht door circa 
130.000 mensen. Een moderne, digitale 
vorm van actievoeren waar niemand naast 
kan kijken. Zelfs geen ministers die beweren 
dat ze het gewoon beter moeten uitleggen.
De gepensioneerde werknemer Johan V.D.W. 
(63) uit Wetteren verwoordde het perfect in 
een brief: “De hervormingen die de regering 
op tafel gooit doen afbreuk aan de solidari-
teit. ‘Zelfredzaamheid’, ‘privatiseren’ en ‘res-
ponsabiliseren’ zijn de nieuwe toverwoor-
den, het nieuwe credo, geworden. Maar er 
schuilt een valse klank achter die begrippen! 
Je kan maar zelfredzaam zijn als alle para-
meters op groen staan. Word je bijvoorbeeld 
plotseling zwaar ziek, dan wordt het plaatje 
helemààl anders.”
Johan roept de politiek op om niet langer te 
rommelen aan onze pensioenen. “We zijn 
de financiële crisis van 2008 al bij al goed 
doorgekomen, dankzij onze sociale zeker-
heid. Wie zijn sociaal stelsel wil baseren op 
privé-initiatief, denk aan de tweede en derde 
pijlers voor de pensioenen, loopt een groot 
risico op termijn.”

OPBOUWEN, NIET AFBREKEN

Bij de KU Leuven en het HIVA ging hoofddo-
cent Jef Pacolet (66) onlangs met pensioen. 

“De sociale zekerheid is een fraai bouwsel. 
Stop dus met ze beetje bij beetje af te bre-
ken”, verklaarde hij in De Standaard. Hij 
blijft, net zoals de vakbonden en de arbei-
dersbeweging, een overtuigde pleitbezorger 
van onze sociale zekerheid.

“Ik krijg de indruk dat de overheid in grote 
verwarring is”, zegt Pacolet. “Of misschien 
is het pure wanhoop. Bovendien stel ik vast 
dat er – om het te lage wettelijke pensioen 
te verbeteren –almaar gewed wordt op het 
verkeerde paard, door de tweede pensioen-
pijler – het aanvullend pensioen – groter te 
maken.” Volgens Pacolet moet het wet-
telijk pensioen (de eerste pijler) worden 
geherwaardeerd: “Er zal extra bijgedragen 
moeten worden. Laten we dat gebruiken om 
het wettelijk pensioen in ere te herstellen.”
Voorstellen over arbeidsduurvermindering 
of kortere werkweken moeten niet worden 
weggehoond. Pacolet gelooft in een veral-
gemeende arbeidsduurvermindering: “Aan 
de hele de bevolking wordt nu gevraagd 
om langer te werken. Om dat verteerbaar 
te maken, lijkt het me de moeite waard om 
tegelijk de werkweek te verkorten. Binnen 
redelijke limieten natuurlijk, want niets is 
gratis.”

IN OOSTENRIJK KAN HET WÉL

Pensioenspecialist Kim De Witte (KU 
Leuven) vraagt zich af waarom in Oostenrijk 
mogelijk is wat hier ‘niet kan’. Volgens rege-
ringspartij N-VA zouden onze pensioenen 
‘nu eenmaal onbetaalbaar zijn’. De Witte 
spreekt dat tegen: “Dat is de dooddoener 
die elk pensioendebat de pas afsnijdt. België 
besteedt 10,5% van het bruto binnenlands 
product (BBP) aan de wettelijke pensioenen. 
In een vergelijkbaar land als Oostenrijk is 
dat 15 procent.” In Oostenrijk hebben de 
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De pensioendiscussie is ook belangrijk voor wie nu 25, 35 of 45 is.
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STAKEN? EERST OVERLEG, 
EN ALS DAT NIET HELPT 
IS STEVIGE ACTIE NODIG

“Werknemers die staken, dat haalt 
allemaal toch niks uit”. Larie en 
apekool. Er zijn voorbeelden bij de 
vleet die het tegendeel bewijzen. Wat 
niet weg neemt dat werknemers en 
hun vakbonden ook meer dan eens 
resultaat boeken met andere acties. 
Het één bijt niet met het ander. 

In de 21ste eeuw kan de vakbond een 
breed palet van actiemiddelen gebrui-
ken. En ‘de staking’ blijft daar deel van 
uitmaken. We vergeten ook niet hoe 
Jozef Cardijn, een groot boegbeeld van de 
christelijke arbeidersbeweging, ons ooit 
inspireerde met zijn motto ‘zien, oorde-
len, handelen’. Waarbij we ook op de juiste 
tijdstippen moeten en willen handelen 
natuurlijk.
Zij die stakingen als actievorm totaal 
afvoeren, maken een grote blunder. In 
België en overal ter wereld leveren 
werknemers voortdurend het bewijs 
dat staken één van de efficiënte midde-
len is én blijft om sociale vooruitgang af 
te dwingen.

Bij de fietskoeriers van Deliveroo in 
Londen haalden ze dit jaar na 6 dagen sta-
ken hun slag thuis: Deliveroo moest een 
oude betaalregeling herstellen, en ‘ceo’ 
William Shu moest zich zelfs in het open-
baar verontschuldigen.
Bij de webwinkel Amazon staakte het 
Duitse personeel in 2013 voor de eerste 
keer. “Onze staking was een ontroerende 
ervaring”, vertelde een werknemer. “De 
situatie verbeterde nadien effectief. Het 
was slecht werken in onze depots: geen 
airco, niks te eten of te drinken. Dat ver-
anderde alleen omdat we onze verzuch-
tingen openbaar maakten én de steun 
kregen van onze vakbond en verkozen 
vertegenwoordigers.”
In de Duitse fastfoodsector werd dit jaar 

een goede nationale cao afgedwongen via 
maandenlange acties én stakingen. Het 
resultaat? Hogere lonen, ook voor starters.

VOLVO CARS GENT

Bij Volvo Cars in Gent werd in september 
4 dagen gestaakt. Uiteindelijk werd beslo-
ten het werk te hervatten, ook al bleef er 
tastbare onvrede. En toch was er ook daar 
resultaat: 80 interims mochten blijven en 
nog eens 60 interimarbeiders die waren 
ontslagen mochten terugkeren. Voor 130 
werknemers moet het tijdelijke contract 
(eindelijk) vast worden gemaakt. Verplicht 
weekendwerk zal beter worden beloond. 
Of de werkdruk genoeg zal dalen, blijft wel 
de vraag.
De werknemers van het chemiebedrijf 
Oleon (Ertvelde) staakten in september 
drie dagen. Zij realiseerden zo 3 extra 
dagen arbeidsduurvermindering en een 
extra dag verlof vanaf 45 jaar. Een zoveel-
ste voorbeeld dat bewijst dat sociale strijd 
wel dégelijk vruchten afwerpt.
Als burgers zich druk maken over stakin-
gen, denken ze eerst en vooral over grote 
acties bij het spoor, bij bussen en trams, bij 
de post. En het is waar dat zulke stakin-
gen tot grote overlast kunnen leiden. Dat 
is ook eigen aan stakingen, want zonder 
overlast bereik je vaak niets.
Er valt iets voor te zeggen om treinsta-
kingen liefst ‘gedoseerd’ in te zetten. Als 
onderhandelingen en andere acties niks 
of weinig opleveren, zit er soms weinig 
anders op dan te staken. Het stakingswa-
pen sowieso afschrijven is onverstandig. 
Want soms is het nu eenmaal het laatste 
red- en drukkingsmiddel. Wie pleit voor 

‘betaalstakingen’ bij het openbaar ver-
voer, moet de daad bij het woord voegen 
en dit wettelijk mogelijk maken.
Voor het ACV blijven overleg en dialoog 
prioritair. Maar als dat niet werkt, is ste-
vige actie nodig.

werknemers hogere pensioenen. De totale 
uitgaven voor de sociale zekerheid liggen er 
hoger, en het armoederisico is er kleiner. De 
herverdelende solidariteit is er groter. “Het 
Oostenrijkse pensioenstelsel is alvast tot 
2060 perfect financierbaar.”
Bij de ouderenbeweging OKRA eist pensi-
oenspecialist Niek De Meester om de pau-
zeknop in te drukken in het pensioendebat. 
Hij klaagt – terecht – over een ondoordacht 
en niet consequent optreden van de rege-
ring. “Dit zijn gewoon maatregelen om te 
kunnen besparen. Er zijn géén structurele 
hervormingen.” De man van OKRA zegt dat 
de telefoon in de voorbije weken roodgloei-
end stond bij de pensioendienst van het zie-
kenfonds CM. “Vooral omdat veel 50-plus-
sers belden met vragen over hun pensioen.” 
In het Zomerakkoord wordt ook gepleit 
voor een individueel aanvullend pensioen 
waarvoor een stuk loon moet worden inge-
houden. Maar het is bewezen dat je beter 
samen spaart via het wettelijk pensioen: 
meer zekerheid en meer opbrengst.
Naast het pensioenluik staat er in het 
Zomerakkoord wel méér dat niet goed is 
vanuit het standpunt van de werknemers. 
Het omstreden plan om de vennootschaps-
belasting te verlagen, een flinterdun taksje 
op grote effectenrekeningen, nog méér 
flexi-jobs in het nadeel van de staatskas en 
de sociale zekerheid, het plan om werkne-
mers die verplicht deeltijds werken minder 
financieel bij te passen. Ach, té veel om op 
noemen.

STEVIGE 
EN DOORDACHTE ACTIES

Het ACV en de LBC-NVK willen dit alles 
natuurlijk niet blauw-blauw laten! Een eer-
ste antwoord was de geslaagde pensioenac-
tie (www.pensioengeknoei.be). Op heel 
wat plekken trok het ACV de straat op om 
met de mensen te praten. Het is belangrijk 
om de werknemers goed te informeren over 
wat het Zomerakkoord voor hen betekent. 
Het pensioendossier, een vaste job, sociale 
zekerheid, een goed inkomen, een arbeids-
organisatie op mensenmaat, toegankelijke 
openbare diensten:  dat is onze ‘core busi-
ness’ en moet het voorwerp zijn van serieus 
sociaal overleg !
In heel wat sectoren wordt nu gediscussi-
eerd over verdere gepaste én doordachte 
acties, afgestemd wat het kwalijkst is voor 
mensen met of zonder job. En vooral over 
een actieplan gericht op betere sociale 
bescherming, een sterke sociale zekerheid, 
een fijne job en ingrediënten voor werkple-
zier. Dit in dialoog met de werknemers! Zo 
werkt dat bij een moderne, solide, creatieve 
vakbond.  |

(*) Dit zijn gemiddelde richtbedragen.
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“De wereld 
verbeteren 
kan ook met 
kleine dingen”
SLONGS DIEVANONGS GEBRUIKT
HAAR BEKENDHEID 
OM MEE HET VERSCHIL TE MAKEN

“De kwaliteit van een samenleving meet je ook aan de 
manier waarop ze zwakkeren behandelt”, zegt Slongs 
Dievanongs (Charissa Parassiadis). “Bij ons is het ‘recht 
van de sterkste’ weer in de mode, velen plooien zich terug 
op zichzelf.” Slongs staat zelf voor een heel andere maat-
schappij, die veel warmer en socialer is.
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Denis Bouwen

Slongs Dievanongs - in real life: 
Charissa Parassiadis - is een bekende 
Antwerpse rapster met het hart op 
de tong. “Veel praat hebben, dat is 
typisch Antwerps hé”, lacht ze. “Mijn 
grote mond moet ook een dieper-
liggende kwetsbaarheid verber-
gen. Ik heb een klein hartje, ja. Als ik 
onrecht zie, dan raakt me dat emoti-
oneel.” Ons Recht kon Slongs strik-
ken voor een fijn gesprek. De artie-
ste, die in september nog optrad op 
ManiFiesta, vertelt over haar jeugd, 
haar afkeer van onrecht, haar liefde 
voor de arbeidersbeweging en haar 
betrokkenheid bij sociale kwesties.

ONS RECHT: Charissa, je bent uitgegroeid tot 
een BV. Geniet je daarvan?
SLONGS: “Ik ben nu al een aantal jaar een 
bekende artieste zonder daar ooit naar 
te hebben gestreefd. Bij wijze van grap 
belandde ik in de muziek, en nu verdien 
ik mijn brood als artieste. Als BV ben je 
een stuk privacy kwijt: eerst is dat grappig, 
maar het wordt minder plezant als mensen 
in je boodschappenkarretje komen kijken 
of niet beseffen dat ik ook een mindere dag 
kan hebben. Als ik nu zou stoppen als zan-
geres, zou ik zeker nog 10 jaar lang worden 
herkend. Ik zie deze manier van leven als 
een persoonlijk offer. Mijn bekendheid wil 
ik graag gebruiken om anderen te helpen en 
te steunen, en dan is het de moeite waard. 
Kijk naar Bob Marley, Sinead O’Connor, Bob 
Geldof, Bono, Krs One: die gebruiken of 
gebruikten allemaal hun bekendheid voor 
het goede doel.”

ONS RECHT: Je bent opgegroeid in de 
Antwerpse volkswijk Sint-Andries, de 

‘Parochie van miserie’ zoals ze vroeger wel ‘s 
zeiden. Wat doet dat met een mens? 
SLONGS: “Ik kom uit een sociaal bewogen 
nest in de volkswijk Sint-Andries. De sociale 
bewogenheid groeit daar tussen de straat-
stenen, en het socialisme is niet voor niets 
deels daar ontstaan. Opgroeien in die wijk, 
dat vormt je. Vroeger hadden de arbeiders 
er een erg zwaar leven. Het is ook een wijk 
waar veel Marokkaanse migranten kwa-
men wonen. Als jong meisje leerde ik veel 
allochtone jongeren kennen, en dat maakte 
mijn kijk op het leven veel opener. Iedereen 
turnde bij de turnkring De Hoop, en anders 
gingen ze wel trommelen. Ik woon nog 
altijd in Sint-Andries en ben nog steeds soci-
aal geëngageerd. Zo zet ik me graag in voor 
jongeren die dak- of thuisloos zijn.”

ZWAKKEREN BETER 
BEHANDELEN

ONS RECHT: Je hebt jezelf al eens omschreven 
als ‘altruïste of idealiste’. Je wil dolgraag van 
de wereld een betere plek maken?
SLONGS: “Het eerste boek dat mij sterk aan-
sprak was ‘De Kunst van het Geluk’, over de 
Dalai Lama. Veel mensen lopen zuur over 
straat. Maar lach je zelf naar anderen? Begin 
daarmee, en je zal merken dat velen terugla-
chen. Je hoeft niet altijd wereldschokkende 
dingen te doen om de wereld te verbeteren.”

“De kwaliteit van een samenleving meet 
je ook aan de manier waarop ze zwakke-
ren behandelt. Bij ons is het ‘recht van de 
sterkste’ weer in de mode, velen plooien 
zich terug op zichzelf. Bejaarden parkeren 
we in een woonzorgcentrum, voor kindjes 
is er de crèche. Verzorg je een bedlegerig 
familielid? Dan is daar nog altijd geen echt 
statuut voor.”

“De manier waarop we aankijken tegen 
vluchtelingen zegt ook veel. Wie weet nog 
hoe het was in de Tweede Wereldoorlog; 
wat veroorzaakte die niet aan vluchtelin-

genstromen? Vluchten doe je alléén als je 
geen andere uitweg meer ziet. Tourist LeMC 
heeft daar ook een goeie song over geschre-
ven, ‘Visa paspor’. Een Koerdische vluchte-
ling vertelde me onlangs dat hij wat graag 
naar zijn streek zou terug willen. Maar waar 
kàn die man naartoe? De Koerden hebben 
zelfs geen eigen land. In Brussel zien we 
honderden vluchtelingen overnachten in 
het Noordstation. De overheid biedt hen 
niet zozeer hulp maar laat de politie razzia’s 
doen waarbij onschuldigen in de boeien 
worden geslagen!”

“Over mensen in armoede wordt nogal gauw 
gezegd dat ze zelf schuld hebben aan hun 
situatie. Dat is toch 19de eeuws?! Er zijn heel 
veel factoren die iemand in armoede doen 
belanden. Wie als 50-plusser zijn job in de 
autofabriek verliest, maakt niet veel kans 
om weer aan de bak te komen.”

STAKERSPIKETTEN

ONS RECHT: Meer dan eens ben je gesigna-
leerd aan stakerspiketten en bij acties van 
de burgerbeweging Hart boven Hard?
SLONGS: “Klopt. Ik zou dat ook doen als 
ik niet bekend zou zijn. In andere landen 
doen artiesten ook zulke dingen. Zo las ik 
hoe een rapster ergens in Latijns-Amerika 
mee de mijn inging met stakende mijnwer-
kers. Een Palestijnse rapster klaagt het lot 
van haar volk aan. Hiphop is er zowel om 
plezier te maken als om misstanden in de 
verf te zetten. Met muziek kan je anderen 
een hart onder de riem steken. Hart boven 
Hard vind ik tof omdat het partijen over-
stijgt. Hetzelfde geldt voor Ringland, dat 
dan weer opkomt voor een beter leefmilieu.”

ONS RECHT: Wijlen Steve Stevaert (sp.a) 
runde ooit diverse cafés voor hij de politiek in 
ging. Zelf ben je ook lang cafébazin geweest. 
Werd je hierdoor gevoeliger voor menselijk 
leed en onrechtvaardigheid?  
SLONGS: “Wie in een café werkt, is in zekere 
zin een therapeut. Mensen komen bij jou 
hun hart luchten en uithuilen. Als caféba-
zin luister je en geef je raad. Steve Stevaert 
stond dicht bij gewone mensen, en zijn erva-
ringen in de horeca zullen daar zeker een rol 
bij hebben gespeeld. Eigenlijk zouden onze 
politici veel meer op café moeten gaan om 
te horen waar mensen mee zitten. Het zou 
ook goed zijn als we op café zouden zien dat 
politici ook maar mensen van vlees en bloed 
zijn. Nu is de kloof tussen burgers en poli-
tici heel groot.”

“In mijn volkscafé, de Multatuli, werd ik rij-
ker als mens. Ik leerde er veel bij en ontwik-
kelde veel empathie. Meer dan eens bleef ik 
na sluitingsuur nakaarten met een klant. Ik 
herinner me nog een Engelse Antwerpenaar, 
die op zeker ogenblik de diagnose pancreas-
kanker kreeg. Een vreselijke ziekte, en het 
gaat snel. Zijn vrienden brachten hem voor 
een laatste keer naar mijn café, om samen te 
drinken en te praten. Voor velen is het café 
een surrogaatfamilie. En nog altijd kom ik 
met plezier in de Multatuli.”

REVOLUTIE IN MENSENRECHTEN

ONS RECHT: Begrippen als ‘vakbond’, ‘soci-
ale idealen’, ‘arbeidersbeweging’: wat roe-
pen die bij jou op?
SLONGS: “Velen van mijn generatie of nog 
jongere mensen weten niet precies meer 
wat dat is, de vakbond. Ze weten niet goed 
dat de arbeidersbeweging een enorme soci-
ale strijd leverde voor de 38-urenweek, de 
betaalde vakantie, de hele sociale zekerheid. 
Een dikke 100 jaar geleden staakten ze niet 
één dag, maar weken aan een stuk, samen 
tegen de grote fabrieksbazen. Voor mij staat 
het woord vakbond voor een ware revolu-
tie op het vlak van mensenrechten. Zonder 
de vakbond zouden we nu geen drie weken 

Voor mij staat het woord 
vakbond voor een ware 

revolutie op het vlak  
van mensenrechten
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naar Benidorm kunnen. België is nog altijd 
een klein paradijs dankzij het werk van de 
vakbonden. Heel die strijd moeten we veel 
beter uitleggen aan jongeren.”

“Er is nu veel kritiek op de bonden, maar 
geheel ten onrechte. Zij zijn ons enige 
wapen tegen de invloed van grote bedrijfs-
bazen. Werknemersrechten worden beetje 
bij beetje afgenomen, soms bijna sluipend. 
De regering bespaart veel in de gezond-
heidszorg. Heel terecht betogen verpleeg-
kundigen voor meer jobs, meer loon, min-
der werkdruk.”

VLUCHTELINGEN

ONS RECHT: Je gaf al aan dat je ook bezig 
bent met het lot van vluchtelingen?
SLONGS: “De vluchtelingencrisis houdt 
iedereen bezig. Sommigen vinden hun 
lot schrijnend, anderen zijn ongerust. Ik 
begrijp de angst wel, zeker nu de koek klei-
ner wordt. Maar wie op de vlucht gaat, is nog 
banger en heeft véél minder. Vluchtelingen 
zijn heel lang onderweg en nemen grote 
risico’s. Zoiets doe je alleen als het water 
echt tot aan de lippen staat. Een oplossing 
voor de kwestie heb ik niet meteen maar 
we mogen vluchtelingen niet aan hun lot 
overlaten. Zeker niet op een planeet waar 
de happy few superrijk zijn, terwijl een meer-
derheid straatarm blijft. Westerse landen, 
China, India, allemaal roven ze een conti-
nent als Afrika leeg. Ze beschermen hun 
belangen daar desnoods met gewapende 
milities. En de kinderarbeid is nog altijd 
niet uitgeroeid.”

ONS RECHT: Stel 
dat jij een minis-
terpost zou krij-
gen. Welke post 
zou je kiezen en 
wat zou je daar-
mee doen?
SLONGS: “Na 
twee dagen 
m i n i s t e r -
schap zou 
ik in thera-
pie moeten 
(lacht). Ik zou 
wellicht voor 

armoedebestrijding kiezen maar ik zou 
me daar veel te druk in maken. Als minister 
zou ik alle problemen mee naar huis pak-
ken. Het is een stiel waarvoor je een speci-
aal karakter moet hebben. Laat mij nu maar 
gewoon mijn bijdrage leveren aan de zijlijn.”

ONS RECHT: Ooit heb je de ‘Move Tegen 
Pesten’ gemaakt, samen met Niels 
Destadsbader. Had je daar een speciale moti-
vatie voor?
SLONGS: “Dat was op vraag van de kin-
derzender Ketnet. Veel kinderen worden 
gepest op school, ik heb daar ook last van 
gehad. Op een bepaalde leeftijd tasten kin-
deren nog veel de grenzen af. Als kind was 
ik op sommige dagen bang om naar school 
te gaan. Pesten op school is een probleem 
dat we samen met leerkrachten en scho-
len moeten aanpakken. De Move Tegen 
Pesten was een dans die we gebruikten om 
bepaalde ‘tools’ te promoten.”

BOB MARLEY

ONS RECHT: Tot slot nog deze keuze: een 
weekend met een ‘schoene joenge’ of samen 
in de studio een song opnemen met (wijlen) 
Bob Marley. Wat kies je?
SLONGS: “Makkelijke vraag! Ik zou meteen 
met Marley de studio in duiken om samen 
een song te maken die mensen hoop en 
kracht geeft. Muziek is heel geschikt om 
steun en troost te bieden. In 2012 maakte ik 
een geheel eigen versie van ‘Goeiemorgen, 
morgen’ van Nicole en Hugo. Een prach-
tig lied, waarvan ik de hele tekst naar mijn 
hand heb gezet. Een mooi voorbeeld van 

hoe je een song kan gebruiken om 
anderen op te beuren.”

Dit jaar bracht Slongs het liedje 
‘Schoene joenge’ uit. Beluister 

haar liedje hier: 
goo.gl/N92MN3.   |

MANIFESTATIE TEGEN 
GEWELD TEGEN 
VROUWEN OP 25 
NOVEMBER

Het Platform Mirabal Belgium orga-
niseert op zaterdag 25 november in 
Brussel een nationale manifestatie 
tegen geweld tegen vrouwen. Deze 
manifestatie geniet de steun van heel 
wat organisaties en verenigingen, 
waaronder ook onze vakbond ACV.

Geweld tegen vrouwen neemt diverse 
vormen aan en is overal aanwezig, 
constateren de organisatoren. Het 
gebeurt niet zelden dat het leven van 
vrouwen in gevaar is. Klachten wegens 
geweld worden al te vaak gesepo-
neerd of niet au sérieux genomen. 
Daders worden dikwijls niet veroor-
deeld. Voor heel wat vrouwen is het 
niet makkelijk om hun zelfstandigheid 
te claimen en die ook waar te maken. 
Geweld tegen vrouwen is er vaak op 
basis van ‘gender’ en omdat het om 
een vrouw gaat.

Dit kan zo niet verder, zeggen de orga-
nisatoren van de manifestatie. Zij wil-
len hun solidariteit met de slachtof-
fers zichtbaar maken en vragen dat de 
overheid de nodige middelen vrij-
maakt.

Wil je graag meer informatie? Mail 
dan naar Mathilde Largepret via 
coordinatrice-nationale-cc@
viefeminine.be. Of bel haar op het 
nummer 02/227.13.11.
Het platform Mirabal Belgium zit ook 
op facebook: www.facebook.com/
mirabal.belgium.
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Filipijnenfeest in Kessel-Lo 
op zaterdag 28 oktober
Sama Sama, de ACV-steungroep voor 
de Filipijnen, nodigt je uit op zijn 21ste 
Filipijnenfeest op zaterdag 28 oktober in 
Kessel-Lo. Tussen 18.00u en 20.00u eten we 
samen chop suey (met of zonder kip), met 
als zoete afsluiter het ‘homemade’ dessert-
buffet. De opbrengst gaat naar de Filipijnse 
partnerorganisaties.

Om 20.00u geven we het woord aan June 
Mark Yañez, afkomstig van Mindanao. 
Father June was een aantal jaar paro-
chiepriester. Vanuit de ‘National Council 
of Churches in the Philippines’ (NCCP) 
werkte hij samen met de vakbond KMU. 
Sinds drie jaar organiseert Father June in 
de haven van Hamburg Filipijnse arbeiders 

en zeelui, samen met de Internationale 
Transportfederatie (ITF). We laten hem aan 
het woord over de situatie van Filipijnse 
werknemers, over migratie en over precaire 
jobs.  Wim De Ceukelaire, net terug uit de 
Filipijnen, geeft een inkijk in de huidige 
situatie in het land, onder het bewind van 
de roemruchte president Rodrigo Duterte.
Welkom vanaf 18.00u in het Don 
Boscocentrum, Ortolanenstraat 6 (zijstraat 
Plattelostraat), 3010 Kessel-Lo (Leuven). 
Reserveer je (vegetarische) schotel(s) via 
een e-mail aan cabsama2@gmail.com. Je 
kunt ook een steunkaart van 5 euro kopen.

ACTIVITEITENKALENDER

ARMOEDE IN 2017  
(GESPREKSAVOND IN GENT)

Hoe zou het nu eigenlijk nog zijn met de 
armoedecijfers? Neemt de armoede nu 
af of juist toe? Tijd om wat klaarheid te 
scheppen. ACV Oost-Vlaanderen en de 
LBC-NVK organiseren op donderdag 19 
oktober, twee dagen na de Werelddag 
van Verzet tegen Armoede, een gespreks-
avond over dit thema. Jos Geysels (voor-
zitter Decenniumdoelen), Rudy Coddens 
(OCMW-voorzitter in Gent) en Frederic 
Vanhauwaert (Netwerk tegen Armoede) 
nemen al zeker deel aan de discussie.

r	Donderdag 19 oktober om 19.30u
e	Torrepoort (zaal 1), Poel 7, Gent
 Gratis inkom

Nog vragen? 
Mail naar lbc-nvk.gent@acv-csc.be of 
bel naar 09 / 265 43 00.

DOE MEE MET FINANCIEEL ACTIE 
NETWERK OP 24 OKTOBER!

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) 
voert op zondag 24 oktober actie op het 
Beursplein in hartje Brussel. Uiteraard 
in het teken van de strijd voor rechtvaar-
dige belastingen! Geen luxe met de hui-
dige liberale regering, die weinig of niet 
wakker ligt van ons oneerlijke belasting-
systeem. De actie geniet de steun van het 
ACV en andere vakbonden. Ze loopt van 
14.00u tot 16.00u.

Nog vragen? Mail naar Guido Deckers via 
gjwdeckers@outlook.com. Of surf naar 
deze FB-pagina: www.facebook.com/
FinancieelActieNetwerk 

LEZINGEN OVER DE TOEKOMST 
VAN ONS SOCIAAL MODEL

Op initiatief van ACV West-Vlaanderen 
zijn er in de periode van oktober 2017 tot 
maart 2017 lezingen over de toekomst 
van ons sociaal model.
Hier vind je meer info over deze interes-
sante lezingenreeks:
www.acv-west-vlaanderen.be en 
https://ons-recht.be/2017/09/04/
negen-oplossingen-toekomst-sociaal-
model/

LOOPBAANBEGELEIDING  
IN GROEP

Een intensieve loopbaangeleiding in 
groep. Je wisselt uit met andere groeps-
leden die, net als jij, beter willen omgaan 
met hun werksituatie of willen uitzoeken 
of een andere werksituatie hen beter zou 
liggen.

harelbeke
r	Op dinsdagen 14 november, 28 

november en 12 december, 9.30u – 
16.30u

e	ACV-gebouw, Marktstraat 76
Aansluitend is er een individueel tra-
ject met twee gesprekken. Dit stuk kan 
plaatsvinden op een aantal plekken.
Schrijf in via www.jeloopbaan.be. Meer 
info via 03 / 220 89 50 of lbc-nvk.loop-
baancentrum@acv-csc.be

INFOSESSIES OVER BURN-OUT

roeselare
r	Maandag 11 december, 19.30u – 

21.00u
e	Kenniscentrum ARhus, De Munt 8
 (hersteltraject op donderdagen 8, 22 

februari en 8 maart)

hasselt
r	Op woensdag 25 oktober, 14.00u – 

16.00u
e	ACV-gebouw, Monseigneur 

Broekxplein 6 
 (hersteltraject op woensdagen 8, 22 

en 29 november en 6 december)

Schrijf in via www.jeloopbaan.be. Meer 
info via 03 / 220 89 50 of lbc-nvk.loop-
baancentrum@acv-csc.be

WORKSHOPS

sint-niklaas
Workshop cv en brief
r	Donderdag 9 november, 9.30u – 

12.30u
e	ACV-gebouw, H. Heymanplein 7

Workshop interview
r	Donderdag 9 november, 13.30u – 

16.30u
e	ACV-gebouw, H. Heymanplein 7

Gratis deelname
Inschrijven: sdebondt@acv-csc.be 

Er zijn ook infomomenten van het 
Centrum voor Loopbaanontwikkeling 
(CLO) in Antwerpen (vrijdagen 6 okto-
ber, 10 november en 8 december), Gent 
(maandag 9 oktober), Leuven (woensdag 
15 november), Hasselt (woensdagen 18 
oktober en 13 december), Mechelen (dins-
dag 17 oktober), Sint-Niklaas (maandag 
18 december), Roeselare (woensdag 13 
december), Oostkamp (woensdag 18 okto-
ber) en Turnhout (woensdag 11 oktober).

Meer info op 
www.loopbaanontwikkeling.be 

www.lbc-nvk.be
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Franse president Macron zet arbeids-
recht naar zijn neoliberale hand
ALS HET REGENT IN PARIJS, DAN DRUPPELT HET IN BRUSSEL

Hans Elsen en Denis Bouwen

Vele tienduizenden Fransen gin-
gen op 12 september de straat op 
om te protesteren tegen de nieuwe 
president Emmanuel Macron en 
diens regering. Met recht en reden, 
want de regering wil de arbeids-
wetgeving flink ‘hervormen’. Op 
diverse vlakken natuurlijk niet in 
het voordeel van de werknemers en 
hun organisaties, of wat dacht je? 
Vakbondskringen maakten gewag 
van ‘meer dan 400.000 betogers’ in 
heel Frankrijk. De regering telde er 
maar 223.000. Wat staat er pre-
cies op het spel daar? En hoe zit 
het dan bij ons, hier in België?

Vakbonden, jongeren en middenveldorga-
nisaties zijn in het geweer gekomen tegen 
het neoliberale beleid van president Macron. 

Bij velen is er al stevige ontnuchtering na 
de hype die er heerste vlak na de verkiezing 
van het nieuwe staatshoofd.
President Macron vindt net als Medef - het 
Franse VBO - dat de arbeidswetgeving in 
Frankrijk te lastig is voor ondernemingen. 
Dat de arbeidswetgeving de Franse werk-
nemers te sterk beschermt tegen de wet-
ten van de vrije markt. De ‘code du travail’ 
biedt werknemers in Frankrijk nog een aan-
tal zekerheden en die zekerheden zijn een 
doorn in het oog van de neoliberale beleids-
makers in Frankrijk. Dat zet een rem op de 
winsten van de Franse bedrijven en moet 
dus worden aangepakt. Macron kiest de 
kant van de grote bedrijven.
Frankrijk heeft een sterk gecentraliseerd 
sociaal overleg  Zo moeten werkgevers 
uit dezelfde bedrijfstak zich houden aan 
dezelfde loon-en arbeidsvoorwaarden. 
Concurrentie kan maar niet ten koste van 
de loon -en arbeidsvoorwaarden van werk-
nemers. Ook worden werknemers door de 
‘code du travail’ beschermd tegen willekeu-
rig ontslag. Een werkgever mag niet zomaar 

iemand ontslaan maar moet dit motiveren. 
Een rechtbank heeft het laatste woord bij 
onenigheid en beslist over de hoogte van 
de sanctie.

SOCIAAL OVERLEG

Het gecentraliseerde overlegmodel moet op 
de schop, vinden Macron en zijn regering. 
Bedrijven moeten uit de sectorakkoorden 
kunnen stappen en een afwijkend akkoord 
kunnen afsluiten. Dat zal een neerwaartse 
druk uitoefenen op de loon -en arbeidsvoor-
waarden. Minimale sectorlonen worden dus 
onmogelijk.
Ook het beschermend kader tegen ontslag 
moet volgens Macron sneuvelen. Het moet 
mogelijk worden om werknemers aan te 
werven met een contract ‘voor een project’, 
in plaats van met een vast contract. Stopt 
het project, dan stopt ook het contract.
De Franse regering wil verder een plafond 
maken voor de schadevergoeding die een 
werknemer krijgt als hij onterecht wordt 
aan de deur gezet. Nu bepaalt de rechter het 
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bedrag. Macron wil verder prutsen aan de 
manier waarop het sociaal overleg is geor-
ganiseerd. Hij wil het aantal overlegorga-
nen verminderen. Last but not least moet 
het aantal ambtenaren naar beneden en 
moet er worden gesnoeid in de openbare 
dienstverlening. 

GEVAAR IN BELGIË

De strijd van onze zuiderburen gaat ook ons 
aan. Want de neoliberale visie van Macron 
& Co heeft ook in België nogal wat fans. De 
maatregelen in Frankrijk illustreren een 
drieste drang naar flexibilisering die we ook 
hier bij diverse politieke partijen en werkge-
versorganisaties waarnemen. Als het regent 
in Parijs, dan druppelt het in Brussel. Zo 
gaat het toch dikwijls?
Niet verrassend is dat Macron zijn plannen 
voor de arbeidswetgeving snel wil door-
drukken. Hij heeft het parlement zover 
gekregen dat het zichzelf buiten spel zet.
In België staat een deel van de politiek 
ook te popelen om het beschermend 
collectief kader voor werknemers aan 
te vallen. Regeringspartij N-VA wil af 
van het centraal overlegmodel. De rege-
ring maakt interimarbeid nu zowat overal 
mogelijk, niet bepaald goed voor werkne-
mers die zoeken naar vast en duurzaam 
werk. Gwendolyn Rutten (Open VLD) houdt 
niet van collectieve arbeidsovereenkomsten 

(cao’s). Nachtwerk moet mogelijk wor-
den zonder collectieve onderhandelingen. 
Mini-jobs worden gestimuleerd. Openbare 
dienstverlening wordt teruggeschroefd. 
Vaste benoemingen bij de overheid staan 
op de helling.

ZOMERAKKOORD  
IN ZELFDE GEEST

De regering-Michel en haar Zomerakkoord 
ademen heel sterk de geest van Macron en 
Co uit. Ook onze regering wil een kader 
scheppen waardoor ondernemingen zoveel 
mogelijk winst kunnen binnenrijven. Veel 
rechten gunnen aan werknemers past daar 
niet bij. Zij spreken van een ‘modernise-
ring van het arbeidsrecht’. De vakbond 
noemt dit juist sociale achteruitgang. 
Voor liberaal denkende politici is onzeker-
heid organiseren ‘modern’. De vakbond 
vindt het juist zeer modern om werknemers 
en mensen met een uitkering genoeg rech-
ten te geven.
In heel Europa is het in de mode om col-
lectieve rechten van werknemers af te 
breken. Duitsland, Frankrijk, Nederland, 
Griekenland, voorbeelden bij de vleet. Het 
tempo verschilt, de tendens is dezelfde. Bij 
ons wil Peeters de 40-urenweek herinvoe-
ren in plaats van met zijn allen 35 uur te 
presteren, zoals in Frankrijk. Overal wordt 
de arbeidswetgeving uitgehold onder het 

mom dat dit ‘jobs, jobs, jobs’ zou creëren.
Politici die deze toer opgaan, maken een 
keuze. Het is géén wetmatigheid! Deze 
koers wordt ons opgelegd door de 1%. Het 
is aan ons allemaal om hier samen tegen 
te reageren. Europa is nu vooral één grote 
markt in de greep van multinationals met 
hun eigen agenda. Vakbonden, jongeren-
organisaties en middenveld moeten drin-
gend het krachtige signaal geven dat het 
anders kan én moet. Alléén samen kun-
nen we deze trend keren. Als we ons ver-
enigen en organiseren, is er gigantisch 
veel mogelijk.  |

“ZE DUWEN DEZE 
MAATREGELEN DOOR 
ONZE STROT”

LBC-NVK-secretaris Wouter Parmentier 
zag in september met eigen ogen hoe 
veel Fransen op straat kwamen tegen 
de plannen van Emmanuel Macron. 

“De nieuwe president Macron en zijn 
regering willen de arbeidswet uithol-
len”, vertelt Wouter. “Macron wil het 
voor bedrijven gemakkelijker maken 
om werknemers te ontslaan. Hij wil 
ook dat bedrijven onder de sectorale 
minimumlonen kunnen duiken.”

Bedroevend en schrijnend is dat 
Macron zijn maatregelen wil door-
voeren met behulp van volmachtwet-
ten. “Bij die volmachtwetten krijgt de 
regering van het parlement de zegen 
om een wet te maken, zonder dat de 
parlementsleden de precieze inhoud 
ervan kennen. Zo ontwijk je natuurlijk 
een democratisch debat. De jongeren 
in Frankrijk pikken dit niet zomaar. Zij 
spelen dan ook een centrale rol bij de 
protesten.”

“Eigenlijk wil Macron de arbeidswet 
aanpassen op maat van de werkge-
vers”, kreeg Wouter van een jonge 
Franse manifestante te horen. Eén 
van de andere betogers met wie hij 
sprak was een student. “Ik kom mee 
de afwijzing van de jongeren verwoor-
den”, zei de student. “De bewinds-
lieden weigeren een debat in het 
parlement. Ze duwen deze slechte 
maatregelen gewoon door onze strot.”

Kijk ook naar het filmpje op  
www.facebook.com/
VoorVerbeteringVatbaar. Dit is een 
rechtstreekse link naar het filmpje: 
goo.gl/7PVvTz
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De strijd van onze zuiderburen gaat ook ons aan.
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W
im Van Lancker is als onder-
zoeker verbonden aan de uni-
versiteiten van Antwerpen en 

Leuven. De voorbije maanden bestudeerde 
hij hoe de armoedekloof in de voorbije 30 
jaar evolueerde. En zijn verhaal plaatst een 
aantal belangrijke nuances bij de positieve 
Belgische score. 

“In de afgelopen 30 jaar zijn de hoge 

inkomens veel sterker vooruitge-
gaan dan de lage inkomens”, legt Van 
Lancker uit. “De 10% armste Belgen 
zagen in die periode hun inkomen 
toenemen met 20%. Wat uiteraard 

op zich niet slecht is. Maar het inko-
men van de 5% rijkste Belgen ging in 
diezelfde tijdspanne met wél 46% naar 
omhoog. De grote middengroep zit 
daar tussenin met een stijging van 40%. 
Dat geeft aan dat de groep met de lage 
inkomens steeds meer achterop geraakt, 
ook tegenover de middenklasse.”

LEKKE BAND

De onderzoeker maakt de vergelijking 
met een wielerwedstrijd waarbij de zwak-
ste renners aan de start komen met een 

lekke achterband. Ook zij zullen vooruit 
gaan, maar het wordt wel onmogelijk om 
het peloton, laat staan de kopgroep, bij 
te houden. De vergelijking illustreert dat 

‘vooruitgaan’ op zich niet genoeg is om uit 
de armoede te geraken. 

“Het is een verkeerd idee dat we om armoede 
te bestrijden uitsluitend moeten focus-
sen op de groep met de lage inkomens”, 
stelt Van Lancker. “Dat het volstaat dat zij 

vooruitgaan. Neen, we moeten kijken naar 
de relatieve vooruitgang: slagen de achter-
blijvers erin om aan te haken? En dat is in 
de voorbije 30 jaar dus niet gelukt.”

SOCIAAL OVERLEG WERKT

Het feit dat de schade in België beperkt blijft, 
wijt de onderzoeker aan het institutioneel 
kader in ons land. “Zelfs een regering die 
de kloof nog zou willen vergroten, zou snel 
op de grenzen van haar mogelijkheden bot-
sen. We hebben in België een sterk midden-
veld, met sterke vakbonden, die bovendien 
als sociale partners ook een stevige vinger 
in de pap hebben. De sociale partners slui-
ten loonakkoorden en leggen op die manier 
loonminima vast voor hele sectoren. Ze 
maken afspraken over uitkeringen voor zie-
ken en werklozen. Dat overleg is in België 
veel sterker verankerd dan elders en de vak-
bonden staan hier ook in een veel sterkere 
positie dan in de ons omringende landen. 
Het Belgische model is redelijk uniek 
in de wereld en we moeten dit koeste-
ren, want net daardoor is de kloof tus-
sen arm en rijk nog betrekkelijk beperkt 
gebleven.” 
Dankzij het institutioneel overleg tussen 

Jan Deceunynck

België is één van de meest ‘inko-
mensgelijke’ landen. Dat is goed 
nieuws, want het betekent dat 
de kloof tussen arm en rijk in 
ons land niet al te groot is. Maar 
juich vooral niet te hard, want 
de cijfers zijn niet één en al posi-
tief. En het recente liberale rege-
ringsbeleid dreigt een domper 
op de feestvreugde te zetten.

ARMOEDEKLOOF
neemt nog altijd toe
SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË TEMPERT GELUKKIG INKOMENSONGELIJKHEID
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vakbonden en werkgevers konden we de 
internationale trend – de groeiende kloof 
tussen arm en rijk –afzwakken, legt Van 
Lancker uit. Want de internationale krach-
ten die de kloof vergroten spelen uiteraard 
ook in België. En ze hebben wel degelijk wat 
betekend, in negatieve zin dan. De bespa-
ringsrondes in de jaren ’80 en ’90 hakten 
er, ondanks het stabiliserende Belgische 
overlegmodel, stevig in. “We merken in de 
cijfers dat de besparingen van begin jaren 
’90 – om de Maastrichtnorm te halen – en 
de bezuinigingen van begin de jaren 2000 
de kloof groter maakten.. Sinds 2005 gaat 
het weer beter. Sindsdien kreeg het sociaal 
overleg opnieuw meer armslag waardoor de 
kloof weer wat minder groeit.”
Voor alle duidelijkheid: de cijfers in Van 
Lanckers onderzoek reiken maar tot 2014. 
De eff ecten van het beleid van de voorbije 
jaren – met uitgesproken liberale regerin-
gen op nationaal en regionaal niveau – zit-
ten dus niet in het onderzoek. Maar Van 
Lancker is er niet al te gerust in. De com-
binatie van een streng besparingsbeleid 
en een afk eer van sociaal overleg leidde 
in het verleden meestal tot een groei van 
de ongelijkheid, en niet tot een vermin-
dering ervan. Het is zeker niet uit te sluiten 

dat de politiek van Charles Michel en Co ook 
nu weer de ongelijkheid vergroot.

DENEMARKEN

Dat het ook anders kan, blijkt uit de situ-
atie in Denemarken. In dat Scandinavische 
land profiteerden vooral de laagste inko-
mensgroepen van de groei van de voorbije 
30 jaar. Een sluitende verklaring daarvoor is 
moeilijk te geven, weet Van Lancker. “Maar 
we merken wel dat de sociale uitgaven in 
Denemarken veel meer gericht zijn op de 
laagste inkomens, terwijl in ons land ook 
de middenklasse profijt haalt uit nogal 
wat sociale uitgaven. Kijk maar naar de 
kinderbijslagen, de dienstencheques, de 
woonbonus en de kinderopvang. De dien-
stencheques lijken me zeker verdedigbaar, 
want het systeem creëert tegelijkertijd ook 
jobkansen voor laaggeschoolden. Maar de 
hervorming van de kinderbijslagen is een 
gemiste kans. En de woonbonus is vooral 
een cadeau voor mensen met een betrekke-
lijk hoog inkomen. Arme gezinnen profi te-
ren daar nauwelijks van. De uitgaven voor 
de woonbonus zou je perfect kunnen her-
oriënteren naar meer sociale ondersteuning 
voor de lage inkomensgroepen.”

BANENGROEI

De groei van de tewerkstelling kon in de 
voorbije 30 jaar de kloof tussen arm en rijk 
niet verkleinen. “Ook op dat vlak zie je dat 
vooral de hoogste inkomens profi teerden 
van de groei.” Helemaal verbazingwekkend 
is dat niet, want de bijgekomen jobs – van de 
afgelopen 30 jaar dan – situeren zich vooral 
in die regionen waar ook een hogere oplei-
ding of scholing wordt verwacht. En in de 
laagste inkomensgroepen ligt ook het oplei-
dingsniveau lager. “De overheid tracht via 
loonsubsidies de banengroei aan te wak-
keren, maar dat beleid werkt niet aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt. Deze rege-
ring zet vooral in op lineaire loonsubsidies 
die voor alle jobs en sectoren gelden. Dat 
heeft weinig eff ect op de laagst betaalde 
jobs. Daar moet je veel zwaarder op inzet-
ten. Je moet ze bijna gratis maken, om ze 
rendabel te maken voor de vrije markt. Een 
andere piste is dat de overheid zelf jobs cre-
eert voor laaggeschoolden. Maar ook dat 
kost natuurlijk handenvol geld. Geld dat 
je dan niet voor iets anders kan gebruiken. 
Banen creëren voor laaggeschoolden 
vergt duidelijke keuzes. En het is maar 
de vraag of de regering-Michel die keuze 
maakt.”

Nochtans ziet Van Lancker wel duidelijke 
mogelijkheden om jobs te creëren. In de 
sociale economie zijn er nog tal van noden. 
Of in de zorg. “Daar valt natuurlijk geen 
fi nanciële winst te rapen, maar het werk 
is verdomd nodig en zal dat ook in de toe-
komst nog blijven. En is het niet zinvoller 
om mensen te betalen in ruil voor zinvol 
werk dan ze een uitkering toe te schuiven? 
Sociaal beleid wordt tegenwoordig te veel 
beschouwd als een kostenverhaal, terwijl 
het eigenlijk juist een investering is. Een 
investering in mensen, die kansen en moge-
lijkheden creëert om op te klimmen.”

Op 17 oktober aanstaande is het opnieuw de 
Werelddag van Verzet tegen Armoede. Een 
belangrijk moment voor al wie in België en 
daarbuiten ijvert voor een sterke verminde-
ring van de armoede. Lees meer over een aan-
tal acties op www.netwerktegenarmoede.
be/17oktober.   |

Het Belgische model 
is redelijk uniek 
in de wereld

ARMOEDEKLOOF
neemt nog altijd toe
SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË TEMPERT GELUKKIG INKOMENSONGELIJKHEID

Er zijn zeker mogelijkheden om jobs te creëren, ook voor 
laaggeschoolden en minder hoog geschoolden. In de 
sociale economie zijn er nog tal van noden. En in de zorg 
natuurlijk net zo goed.
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Er zijn banen bijgekomen, maar de 
kwaliteit ervan is héél wisselend
JOBCREATIE IS VOORAL TE DANKEN AAN ECONOMISCHE CONJUNCTUUR

Frans Geerts

‘Jobs, jobs, jobs’ is een geliefkoosde 
slogan van de regering-Michel. Deze 
regering spendeert jaarlijks enorme 
bedragen aan kortingen op de sociale 
zekerheidsbijdragen. Het gaat vooral 
om 5,3 miljard euro aan structurele 
kortingen, 0,3 miljard voor de ‘plus-
plannen’ (aanwerving van de eer-
ste tot de vijfde werknemer) en nog 
eens 0,4 miljard aan stimulansen 
of kortingen op de sociale bijdragen 
voor oudere werknemers. Laten we 
de cijfers eens onder de loep nemen. 
En kijken of er inderdaad jobs bij-
komen en welke soort jobs dit zijn. 

Als we de tewerkstellingscijfers van de 
RSZ bekijken kunnen we niet anders dan 
besluiten dat er inderdaad banen bijko-
men. Tussen juni 2015 en juni 2016 steeg het 
aantal arbeidsplaatsen met 46.600. Volgens 
dezelfde bron groeide het arbeidsvolume 
met 30.500 voltijdse equivalenten (VTE’s). 
Vaak zwaait de regering met veel hogere cij-
fers. Ze verwijst dan naar het aantal nieuwe 
jobs die worden gecreëerd, zonder rekening 
te houden met de arbeidsplaatsen die weg-
vallen. Hier kijken we hoeveel plaatsen er 
supplementair bijkomen. Of die jobs ont-
staan door het beleid van de regering-
Michel is bijzonder twijfelachtig. Het is 
namelijk vooral de economische groei die 

nieuwe werkgelegenheid creëert. De emi-
nente professor Paul De Grauwe (London 
School of Economics) vergeleek onlangs de 
groei van de Belgische tewerkstelling met 
die in de ons omringende landen. Hij con-
cludeerde dat in die landen de tewerkstel-
ling procentueel even sterk of zelfs sterker 
toenam en betwijfelde dus sterk het effect 
van de regeringsmaatregelen.
Als we de cijfers nog beter analyseren, zien 
we een duidelijke stijging van het aantal 
studentenjobs, meer dan waarschijnlijk 
het gevolg van de nieuwe regels voor job-
studenten. Het segment van de ‘diensten-
chequewerknemers’ groeide nog met 3.000 
eenheden, een stukje minder snel dan de 
vorige jaren. 

VOLTIJDS OF DEELTIJDS

Het onderzoeksproject DynaM, een samen-
werkingsverband tussen het instituut HIVA 
en de RSZ, geeft tendensen bij de nieuwe 
banen. Bij de nieuwe aanwervingen gaat het 
in zowat de helft van de gevallen om vol-
tijdse arbeidscontracten. De andere helft 
bestaat uit deeltijdse jobs (tussen de 40% en 
80% van een voltijds contract) en kortston-
dige, onregelmatige contracten. Die laatste 
twee categorieën vormen samen het ‘flex-
werk’-segment van de jobs die er zijn voor 
loontrekkenden. Met freelancers is in de cij-
fers nog geen rekening gehouden.
Mannen stromen vaker in als voltijdse 
werknemer dan vrouwen. De situatie is 
ook verschillend volgens sector. Zo zijn er 

meer voltijdse contracten in de meer ‘man-
nelijke’ sectoren zoals bouw en industrie: 
tot 90% van het totaal aantal arbeidsover-
eenkomsten. Tegelijk is er in de ‘vrouwe-
lijke’ sectoren – openbaar bestuur, onder-
wijs, gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening – sprake van meer deel-
tijdse contracten, rond de 60% van alle 
contracten. 

Bezien we de situatie op basis van leeftijden, 
dan zien we dat er tot de leeftijd van 30 jaar 
vooral voltijds wordt aangeworven. Na die 
leeftijd brokkelt het voltijdse segment af. 
Vanaf 55 jaar stromen er meer deeltijdse 
werknemers in dan voltijdse.

MINDER VAST, 
MEER ‘FLEX’

Als we kijken naar de evolutie sinds 2008, 
dan constateren we dat het belang van vol-
tijdse banen met 6 procentpunt is gezakt. 
Tussen 2008 en 2016 is het belang van de 
deeltijdse jobs dan weer gestegen. In ver-
houding is er een grotere stijging in het 
‘speciale flexsegment’, dat van de kortlo-
pende en onregelmatige contracten. In dat 
segment kwamen er sinds 2008 zo’n 5.500 
werknemers bij.

Lening afsluiten zonder 
vaste job? Lukt niet!
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Opvallend is dat het aantal 
kleine deeltijdse contracten (1/3 
van een gewone werkweek) niet 
groter wordt. Dat is het gevolg 
van de Belgische wetgeving. De 
onderzoekers van DynaM zien 
ook dat er tussen 2008 en 2016 
minder mensen van werkgever 
veranderden dan voor het schar-
nierjaar 2008.
Toch nog enkele bedenkingen 
bij de maatregelen van de rege-
ring. Stilaan begint het aantal 
kleine arbeidscontracten voort 
te groeien, analoog aan de evo-
lutie in andere Europese landen. 
De vakbond is daar natuurlijk 
niet blij mee: zeker met korte 
en kleine contracten is de 
zekerheid en de toekomst van 
werknemers ver weg. Probeer 
maar eens een lening af te 
sluiten zonder vaste baan!
We constateren ook dat de 
maatregelen vooral diegenen 
die werken aan een extra job 
helpen. Ze zijn geen grote steun 
voor wie werkloos is. Een ‘fraai’ 
voorbeeld is het systeem van de 
flexi-jobs, dat was ingevoerd 
in de horeca en nu ook moge-
lijk wordt gemaakt in andere 
sectoren, bijvoorbeeld in de 
detailhandel. Een flexi-job kan 
je alleen doen als je 4/5 aan het 
werken bent.
De vakbond ziet het dan ook 
anders en vraagt met recht en 
reden om volwaardige, duur-
zame jobs en voltijdse tewerk-
stelling. De lonen moeten 
hoog genoeg zijn. Alleen in 
die omstandigheden kunnen 
werknemers echt hun toekomst 
vorm geven.  |

Weet wat je waard bent!
LAAT JE ADVISEREN VIA WWW.STARTERSLOON.BE

Sandra Vercammen

Net van de schoolban-
ken en op zoek naar werk? 
Benieuwd hoe je eerste of 
volgende sollicitatie zal 
verlopen? Vermoedelijk 
ben je ook geïnteresseerd 
in wat die eerste job zal 
opbrengen? Je eerste loon 
krijgen is een geweldige 
ervaring. Het geeft je een 
gevoel van vrijheid en 
verantwoordelijkheid.

BEREID JE GOED VOOR

Als starter en nieuwkomer op de 
arbeidsmarkt doe je er goed aan 
je voor te bereiden op je eerste 
job. En dat doe je door ook even 
stil te staan bij het loonaspect 
want je toekomstige werkgever 
weet goed wat hij je wil bieden. 
Hij kent de salarisstructuur die 
de onderneming hanteert en het 
loon dat hij bereid is te betalen. 
Het is geen overbodige luxe om 
zelf genoeg op de hoogte te zijn 
van wat je waard bent. Of je nu 
een diploma hebt als bachelor 
of master of een diploma secun-
dair onderwijs, je hebt altijd 
een mooi stapje voor als je goed 
geïnformeerd bent.

LAAT JE NIET OP HET 
VERKEERDE BEEN 
ZETTEN

Hoeveel loon kan je nu ver-
wachten voor de job die je ambi-
eert? Geen gemakkelijke vraag. 
Informatie op tal van websites 
zetten je al eens op het ver-
keerde been. Je kan té hoge ver-
wachtingen hebben maar even-
goed je loon voor een bepaalde 
functie onderschatten. Of nog: 
je hebt twee sollicitaties lopen 
bij twee verschillende werkge-
vers voor een gelijkaardige job. 
De ene werkgever is bereid je 
meer te betalen dan de andere.

WWW.STARTERSLOON.BE

Met het loonadvies van de LBC-
NVK krijg je zicht op de markt-
waarde van baan die je wil doen. 
Ook een advies op basis van je 
afstudeerrichting is mogelijk. 
En die info is méér dan wat je op 
tal van websites mag verwach-
ten. Je krijgt van ons informatie 
op maat en we helpen je zo de 
cijfers goed in hun context te 
plaatsen. Onze troef is duiding 
te geven bij een marktconform 
loon en de loonschalen en loon-
barema’s die in de sector en/of 
in de onderneming in gebruik 
zijn. Een ‘all-in’ benadering 
die je nergens anders terug-
vindt!

STEL DE JUISTE VRAGEN

Praat tijdens het sollicitatiege-
sprek niet onmiddellijk over een 
specifiek bedrag maar speel de 
vraag terug: “Wat zijn bij u de 
gangbare lonen? Werkt u met 
een barema of met een loon-
vork? Wordt er verloond op 
basis van individuele prestaties 
en/of verworven competenties? 
Of wordt er gewerkt met vaste 
loonsverhogingen? Welke extra 
legale voordelen maken deel 
uit van het loonpakket? Welke 
mogelijkheden zijn er op het 
gebied van vorming, opleiding, 
doorgroei in de onderneming?” 

WAT VIND JIJ 
BELANGRIJK?

Het loon is een zeer belangrijk 
onderdeel van een arbeidscon-
tract. Een correcte verloning is 
een basis voor een goede relatie 
tussen werknemer en werkge-
ver. Maar naast loon bepalen ook 
andere zaken de keuze voor een 
job. Zet altijd eerst voor jezelf op 
een rijtje: wie ben ik en wat wil 
ik? Welke functie en job-inhoud 
boeit me? Ben ik iemand die 
graag duidelijk afgelijnde taken 
heeft of iemand die liever veel 
autonomie heeft? Al doende leer 
je jezelf kennen. Maar je doet er 
heel goed aan om daar vooraf 
even bij stil te staan.  |
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VRAAG VAN DE MAAND

Bram Van Goethem

In sommige ondernemingen of 
organisaties moeten werknemers 
zich omkleden voor ze aan het werk 
kunnen gaan. Dat betekent dat ze 
hun persoonlijke spullen, bijvoor-
beeld hun persoonlijke kleren of hun 
smartphone, moeten opbergen in 
een locker of kledingkast. Hoewel er 
zich meestal geen problemen voor-
doen, gebeurt het spijtig genoeg 
soms toch dat deze spullen worden 
gestolen of op één of andere manier 
beschadigd raken. In dat geval stelt 
zich de vraag wie aansprakelijk is 
voor de diefstal of de beschadiging.  

De wet zegt dat de werkgever verplicht is 
om als een goed huisvader te zorgen voor de 
persoonlijke voorwerpen die door de werk-
nemer in bewaring moeten worden gegeven. 
Verder is het zo dat de werkgever in geen 
geval die persoonlijke voorwerpen mag wei-
geren terug te geven.

BREED OPVATTEN

Het begrip ‘persoonlijke voorwerpen’ moet 
ruim worden opgevat. Het gaat om alle 
mogelijke zaken die een werknemer om 
praktische redenen bij zijn werkgever in 
bewaring moet geven omdat hij ze tijdens 
de werkuren niet kan bijhouden. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om geld, sleutels, kleding 
of een smartphone.
Als deze voorwerpen worden beschadigd 
of gestolen, dan is de werkgever hier in 

principe aansprakelijk voor. De werkge-
ver kan alleen aan deze aansprakelijkheid 
ontsnappen wanneer er sprake is van over-
macht en/of wanneer hij kan aantonen dat 
hij alle nodige voorzorgsmaatregelen heeft 
genomen. In dat geval heeft de werkgever 
immers als een goed huisvader gezorgd voor 
de persoonlijke bezittingen van de werkne-
mer. 
Voor het bewaren van kleding en kleine 
voorwerpen wordt meestal aangenomen 
dat het volstaat om afgesloten lockers 
of kledingkastjes te voorzien. Het is niet 
noodzakelijk dat de werkgever ook bewa-
king organiseert. Of ook het lokaal waarin 
de lockers staan, afgesloten moet kunnen 
worden, is voor betwisting vatbaar. Als het 
lokaal ook dient als kleedkamer, dan legt 
de wet sowieso op dat deze lokalen op slot 
moeten kunnen worden gedaan.  |

Er zijn persoonlijke 
spullen uit mijn locker 
gestolen. Kan ik mijn 
werkgever hierover 
aanspreken?
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Overvloed en onbehagen
HOE GROOT IS DE KLOOF TUSSEN WELVAART EN WELZIJN?

Peter Bakema

Het gaat wat beter met onze eco-
nomie, maar hoe gaat het met ons? 
Volgens sommigen staat onze samen-
leving er niet zo goed voor en is ze 
zelfs zo goed als onleefbaar gewor-
den. Misschien moeten we het over 
een andere boeg gooien en naar een 
leefbare samenleving streven, waarin 
welzijn meer aandacht krijgt?

Het gaat goed met de economie en het gaat 
steeds beter. De economie groeit met 1,4%, 
de werkloosheid daalt en het begrotingste-
kort stijgt niet. Alle reden voor de regering-
Michel om zichzelf uitbundig te feliciteren 
met de successen van het gevoerde beleid. 
Onze politici waren op hun goednieuws-
show al aan het chanten ‘Jobs, jobs, jobs’, 
alsof zij en niet wij dit gepresteerd hebben. 
En alsof de wat betere vooruitzichten door 
het gevoerde beleid komen. 
In werkelijkheid surfen we gewoon mee op 
een economische verbetering in de meeste 

Europese landen, de opleving bij ons is 
zelfs kleiner dan elders, als gevolg van het 
gevoerde beleid. De marge voor groei is ook 
niet zo groot omdat onze productiviteit en 
ons inkomen al tot de hoogste ter wereld 
behoren. Spectaculaire verbeteringen zijn 
niet te verwachten. We moeten dus niet 
denken dat de economische groei de werk-
loosheid zal doen verdwijnen en de sociale 
zekerheid betaalbaar zal houden.

BRUTO NATIONAAL GELUK

De welvaart is voor een deel van onze bevol-
king groot – al leeft nog altijd 1 op 7 mensen 
in België in armoede – en de macro-econo-
mische cijfers ogen wat beter, maar toch wil 
de euforie maar niet losbarsten en is een 
babyboom niet direct te verwachten. Hoe 
komt dat? Wat is er aan de hand? Sommige 
statistieken zijn cosmetisch en bewijzen 
weinig. De daling van de werkloosheid 
gaat gepaard met een stijging van het aantal 
leefloners omdat de regering de werkloos-
heidsregels heeft verscherpt. Bovendien 
beperken economische discussies over de 

samenleving zich tot een handvol statis-
tieken (groei, werkloosheid, begrotingste-
kort), maar er blijft zoveel buiten beschou-
wing dat zich soms wat moeilijker in cijfers 
laat vangen. Politici hebben soms een nogal 
nauwe blik. De toestand van een samenle-
ving meet je niet alleen aan de hand van 
het Bruto Nationaal Product (BNP), het 
is niet alleen een kwestie van welvaart 
maar ook van welzijn. In Bhutan spreken 
ze dan ook liever over het Bruto Nationaal 
Geluk en natuurlijk bekijkt men de zaken 
vanaf de Himalaya anders dan vanuit ons 
kikkerperspectief. Hoe staat het met ons 
Bruto Nationaal Geluk? 

BORDERLINE TIMES

Psychiater Dirk De Wachter schreef in zijn 
boek ‘Borderline Times’ (2011) dat onze 
samenleving veel kenmerken van border-
line patiënten heeft. Typisch voor border-
line is instabiliteit, een manisch-depres-
sieve toestand van extreme reacties. We 
jagen ons op om maar zo veel mogelijk 
te doen en te beleven om zo de illusie te 
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hebben dat ons leven rijk gevuld is en we 
niets missen. Een overvolle agenda en een 
hyperactief digitaal leven geeft toch het idee 
dat we veel contacten hebben en niet alleen 
staan. We consumeren erop los, gaan dik-
wijls met vakantie om de batterijen weer op 
te laden (alsof we daarop werken). We heb-
ben behoefte aan zoveel mogelijk kicks, de 
verslaving aan drugs en alcohol neemt toe. 
Na een diepe bungeejump worden we feil-
loos terug gekatapulteerd naar onze eigen 
leegte. We zijn door alle rusteloosheid niet 
meer tot duurzame relaties in staat. 
Er is niet alleen een gebrek aan rust maar 
ook aan zekerheid. Veel van wat ons 
leven vroeger structuur en inhoud gaf, 
is verwaterd of verdwenen. Traditionele 
gezinspatronen, de taakverdeling tussen 
mannen en vrouwen, de relaties tussen 
ouders en kinderen hebben plaatsgemaakt 

voor allerlei samenlevingsverbanden. 
Religie en ideologie hebben veel van hun 
betekenis moeten prijsgeven. Ook het wer-
ken is veranderd: niemand heeft nog levens-
lang hetzelfde beroep bij dezelfde werkge-
ver. We kunnen en willen niet terug naar 
vroeger, omdat alles toen niet beter was. 
Voor velen is de moderne vrijheid een 
bevrijding, maar voor iedereen blijft het 
zoeken.
Wie dit alles cijfermatig onderbouwd wil 
zien kan zich laven aan de volgende statis-
tieken: 1 op de 4 Belgen is in behandeling 
voor depressie of een andere psychiatrische 
aandoening, 1 op de 10 slikt antidepressiva. 
Na Finland heeft België het hoogste zelf-
moordcijfer van Europa, het is anderhalve 
keer het Europese gemiddelde. Twee van de 
drie huwelijken eindigt met een scheiding 
en zo’n 30% van de stedelingen bestaat uit 

alleenstaanden. De sociale uitgaven voor 
ziekte zijn inmiddels hoger dan die voor 
werkloosheid. Volgens het Riziv heeft ruim 
35% van de langdurige ziektes psychische 
oorzaken. Velen zitten dus niet goed in hun 
vel.

ELEMENTAIRE DEELTJES

Als geen ander laat de Franse schrijver 
Michel Houellebecq het totale faillissement 
van de Westerse samenleving zien. Sinds 
zijn debuut, ‘De wereld als markt en strijd’ 
(1994), beschrijft hij de heersende ideolo-
gie van de markt en het kapitalisme. Niets 
heeft waarde of betekenis op zichzelf, alles 
heeft een prijs, zelfs de liefde is een markt. 
Bedrijven zijn met niets anders bezig dan 
fusies organiseren en winst- en beurscijfers 
neerzetten. En het management is alleen 
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geïnteresseerd in winstmaximalisatie. In 
‘Platform’ (2001) is geluk en genot te koop 
in Thailand, een reisorganisator heeft veel 
succes met de promotie van een uitgekiend 
product: vakantieliefdes. Maar de tropische 
idylle wordt plots verstoord door de aanslag 
van een radicale islamitische groep. In ‘De 
kaart en het gebied’ (2010) is een kunstwerk 
alleen van belang wanneer culturele beleg-
gers er waarde aan toekennen en een absurd 
bod doen: reclame, media en hype zijn de 
enige succesfactoren. 
De hoofdpersonen in Houellebecqs romans 
zijn zonder uitzondering eenzaam en geïso-
leerd. Ze werken zonder enige inspiratie in 
koude, onpersoonlijke en onverschillige 
bedrijven. Duurzame relaties hebben ze 
niet, meestal zijn ze verslaafd aan vluchtige 
seks. Niemand wordt ooit gemist. Mensen 
zijn gereduceerd tot elementaire deeltjes 

die willekeurige, instabiele verbanden met 
elkaar aangaan. Ze zijn verbitterd.
Houellebecq ziet maar één uitweg die hij ‘de 
koude revolutie’ noemt. We moeten onszelf 
soms aan de samenleving onttrekken en 
onbereikbaar zijn, ons niet blootstellen aan 
de wereld en het leven op afstand houden. 
Verdwijn eens een maand spoorloos in de 
Himalaya en maak een ‘trekking’. Geen con-
tact houden met het thuisfront. Misschien 
hervinden we zo ons evenwicht.

KIJK EENS IN DE SPIEGEL

De boeken van De Wachter en Houellebecq 
hebben veel weerklank gehad, velen blijken 
zichzelf en onze samenleving te herkennen 
in de spiegels die zij ons voorhouden. Je 
kunt je afvragen of onze politici wel eens 
in de spiegel kijken, twijfelen is immers 
niet hun sterke punt. Glunderend als altijd 
is premier Charles Michel er voor 100% van 
overtuigd dat hij op de goede weg is. Voor 
Bart De Wever is er geen alternatief. Ben je 
het oneens met Kris Peeters? Dan wil dat 
zeggen dat je hem niet goed hebt begrepen. 
Géén nood, hij is altijd bereid om alles nog 
eens uit te leggen. Een typische tunnelvisie, 
zouden psychiaters zeggen.

Laat je niks wijsmaken: natuurlijk zijn er 
altijd wél alternatieven, zowel voor een indi-
vidu als voor een samenleving. Als individu 
hoeven we niet met alles mee te doen, we 
hebben meer keuzevrijheid dan we denken. 
We kunnen besluiten om minder te wer-
ken en minder te consumeren. En ook als 
samenleving kunnen we heel goed een radi-
caal andere weg inslaan. In de geschiedenis 
is dat vaak gebeurd, meestal als gevolg van 
oorlogen of revoluties. Zulke ‘disruptieve’ 
ontwikkelingen zijn abrupt en onvoorspel-
baar, denk maar aan de val van het com-
munisme. Dictators kunnen zich tiental-
len jaren handhaven tot ze plotseling op een 
goede dag aan hun einde komen. 
Maar maatschappelijke verhoudingen kun-
nen ook geleidelijk veranderen, zoals de 
geleidelijke beperking van de werkweek 
illustreerde. In de jaren ’70 met hoge eco-
nomische groei werd werken niet zo over-
schat als nu. Jonge universitairen vonden 
werken voor bedrijven toen geen droom, 
velen vonden je dan een uitbuiter die winst 
maakte op de rug van een ander, je was een 
handlanger van het internationale kapi-
taal. Tegenwoordig lijken velen hun hele 

identiteit en existentie op hun werk te 
baseren en vinden werkgevers dat je je 
moet smijten in je job. Geen wonder dat 
zovelen in een ‘zwart gat’ terechtkomen 
als ze hun job verliezen of met pensioen 
gaan: ze hebben alles gegeven en zich-
zelf verloren. Zeker is dat de tijden wel 
weer zullen veranderen. Alles begint met 
veranderingen in ons denken, met twijfel 
over vanzelfsprekendheden, waardoor de 
‘tijdsgeest’ verandert.

NAAR EEN LEEFBARE 
SAMENLEVING

Het huidige beleid is er totaal niet op gericht 
om onze samenleving leefbaarder te maken. 
Er worden juist maatregelen genomen die 
ons onbehagen alleen maar kunnen ver-
groten. We moeten nog langer werken en 
nog flexibeler zijn. De mogelijkheden om 
op adem te komen, zoals loopbaanonder-
breking en landingsbanen, worden terug-
gedraaid. De gevolgen zijn voorspelbaar: 
stress, depressie en burn-out zullen nog 
meer voorkomen. 
Uit de resultaten van de Vlaamse werkbaar-
heidsmonitor op basis van een peiling bij 
12.000 werknemers blijkt dat nu al 34,2% 
van de werknemers werkstressklachten en 
12,3% burn-outsymptomen heeft. Slechts 
51% van de werknemers vindt zijn job 
werkbaar, bijna de helft van de jobs scoort 
volgens hen slecht op criteria als leermo-
gelijkheden, stress en werk-privébalans. 
Bovendien is deze score de afgelopen jaren 
verslechterd, we komen van bijna 55% in 
2013 (zie www.werkbaarwerk.be).
Door de digitalisering en de platformecono-
mie zullen we meer dan ooit alleen op ons-
zelf zijn aangewezen. Wie niet meekan in 
de ‘rat race’ of wordt afgedankt, krijgt 
lagere, in de tijd beperkte uitkeringen. 
Volgens onze vele neoliberale politici de 
enige methode om mensen te prikkelen 
om werk te zoeken. Zelf graaien ze naar 
hartenlust in alle transparantie om zich 
heen. Wie leeft er hier boven zijn stand? 
Alles staat haaks op ieder streven naar 
vergroting van het Bruto Nationaal Geluk. 
Alles wijst erop dat we voor onze overvloed 
een prijs betalen in de vorm van onbehagen.
De vakbond is zo langzamerhand de 
enige tegenmacht tegen het huidige 
beleid . Ze probeert zoveel mogelijk de 
druk op de ketel te verminderen, ver-
enigt werknemers in plaats van ze te 
isoleren en zet zich in voor andere waar-
den dan alleen maar het Bruto Nationaal 
Product. We moeten nadenken of we geen 
andere samenleving willen waarin de 
nadruk op leefbaarheid komt te liggen. Met 
meer tijd en rust. We komen dan vanzelf tot 
de ontdekking wat belangrijk is in ons leven 
en wie weet hebben we weer tijd voor fami-
lie en vrienden. We werken immers om te 
leven en niet andersom.  |

Het beleid 
maakt ons onbehagen 
alleen maar groter

Hoe staat het met ons Bruto Nationaal Geluk? 
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‘NETWERKEVENTS’ moeten
55-plussers weer aan boord helpen
STEVIGE VAARDIGHEDEN EN RIJKE ERVARING ZIJN GROTE TROEVEN

Denis Bouwen

Tal van 55-plussers hebben stevige 
‘competenties’ en een rijke beroepser-
varing. Toch vangen ze nog altijd dik-
wijls bot wanneer ze opnieuw werk 
moeten zoeken. Hun zoektocht wordt 
soms minder lastig naarmate ze hun 

‘netwerk’ kunnen uitbreiden. Dat is 
althans de filosofie achter een aantal 

‘netwerkevents’ die 55-plussers zelf 
organiseren in samenwerking met de 
VDAB. Herman Todts en Linda Darcon 
doen één en ander uit de doeken.

“Haal 55-plussers aan boord!”, luidt de 
oproep die de organisatoren willen lance-
ren. Ze onderstrepen dat er “geen leeftijd 
staat op talent”. Aan troeven is er geen 
gebrek bij werkzoekende 55-plussers. Ze 
beschikken over veel beroepservaring, spe-
cifieke vakkennis, levenservaring, mensen-
kennis, inlevingsvermogen. Ze hebben een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel, werken 
nauwkeurig en wekken vertrouwen bij col-
lega’s en klanten. 55-plussers zijn ook sterk 
in relativeren, omgaan met moeilijke situ-
aties. Ze zijn flexibel (de kinderen zijn vaak 
volwassen of het huis uit), loyaal aan het 
bedrijf, minder gefocust op carrière maken 
en hebben een groot arbeidsethos. En, als 
toemaatje: ze zijn vaak uitstekende coaches 

voor jongere collega’s en nieuwe werkne-
mers.
De EU, België en de regionale overheden 
streven ernaar om de werkzaamheids-
graad bij 55-plussers flink op te krikken 
tegen 2020. Gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Tegen 2020 zou 50 procent van de 
55-plussers in ons land aan de slag moeten 
zijn. In 2016 zaten de meeste provincies 
van ons land nog onder dat cijfer, maar er 
is wel vooruitgang geboekt. Ook uiteraard 
omdat de politiek het veel moeilijker maakt 
om vervroegd het beroepsleven te verlaten; 
het is nu een stuk moeilijker om met SWT 
(brugpensioen) te gaan.
Herman Todts en Linda Darcon zijn nauw 
betrokken bij het netwerkevent voor werk-
zoekende 55-plussers dat op 19 oktober 
plaatsvindt in Mechelen. Na een lange loop-
baan in de scheepvaartsector zag Herman 
zich in 2009 genoodzaakt om andere hori-
zonten te verkennen. “Toen ik als vrijwil-
liger Nederlandse les gaf aan anderstali-
gen, besefte ik dat ik niet gedoemd was om 
alleen maar containers te verkopen; ik was 
perfect in staat om mijn brood met iets heel 
anders te verdienen.” Herman vond in 2010 
werk bij de VDAB, waar hij nu als ‘account-
manager’ werkgevers bezoekt. 
Linda verloor haar fijne baan in de krui-
den- en specerijenbranche. Haar opzeg 
loopt nog tot 2019 maar ze volgde al 
een opleiding om zich om te scholen tot 

managementassistente. “Ik heb veel pro-
fessionele bagage”, vertelt ze zelfzeker. 

“Nu zoek ik naar een job waarin ik me goed 
thuis voel, eventueel in een andere bedrijfs-
tak. Enkele maanden geleden zat ik dicht bij 
een nieuwe baan maar het lukte net niet.”

“Door de toenemende krapte op de arbeids-
markt zien we dat het voor werkzoekende 
50-plussers iets minder lastig is geworden”, 
zegt Herman. “Voor 55-plussers blijft het 
wel heel lastig. We merken dat werkgevers 
al wat sneller interesse tonen. Sommige 
werkgevers willen heel graag oudere kan-
didaten omdat die rust in de winkel brengen 
en veel ervaring meebrengen.”

WEG MET DE CLICHÉS

De vele troeven van 55-plussers nemen 
niet weg dat er ook hardnekkige voor-
oordelen en clichés circuleren. Ze zijn 

‘te oud’, ‘te duur’, ‘vaak ziek’, ja zelfs ‘ver-
waand’. “Soms zijn oudere werknemers 
duur door cao-afspraken, maar lang niet 
altijd”, bedenkt Herman. “Ik ben zelf bij 
de VDAB gestart tegen een beginnersloon.” 
Linda: “Vroeger had ik een firmawagen en 
een laptop van het bedrijf. Ik besef dat ik 
die voordelen niet overal kan krijgen.” Het 
vaak ziek zijn valt in de praktijk ontzettend 
mee, als we zware ziektes buiten beschou-
wing laten. 55-plussers lijden veel minder 
aan de ‘maandagochtendziekte’ omdat het 
geen grote feestbeesten (meer) zijn. In een 
nieuwe baan relativeren ze vaker waar-
door ze minder rap een burn-out riskeren. 
Herman: “Soms hebben ze wel een sterk 
ego en denken ze dat ze alles al hebben 
gezien. Dat kan tegen hen spelen want heel 
wat rekruteerders zijn een stuk jonger.”

ONS RECHT: De VDAB werkte vroeger met 50+ 
clubs. Waarom zijn die er niet meer?
HERMAN TODTS: “In de 50+ clubs was er 
veel individuele begeleiding. De deelne-
mers leerden er ook opnieuw hoe ze moes-
ten solliciteren. Maar we dachten toen te 
vaak vanuit een ivoren toren. Nu werkt de 
VDAB veel meer sectoraal en provinciaal, en 
dat verkleint de afstand tot de werkgevers. 
Maar opgelet, op een aantal plaatsen heb-
ben we nog altijd een specifieke werking 
rond 50-plussers.”

GOEDE ERVARINGEN

ONS RECHT: Vanwaar komt het idee om net-
werkevents voor 55-plussers te organiseren?
HERMAN: “We hadden al geslaagde 

VAN EEN HARDE NAAR 
EEN ZACHTE SECTOR

“Ik had 29 jaar anciënniteit in de far-
maceutische sector en kreeg onaan-
gekondigd mijn C4. Ik heb mezelf toen 
uitgedaagd om binnen mijn verbre-
kingsperiode een nieuwe job te vinden. 
Ik kwam als 53-jarige reeds na 6 maan-
den terecht van de zowat hardste sector 
in een zachtere sector – het onthaal op 
een dokterspraktijk – en ik was tevreden 
over de nieuwe job en over mezelf. Door 
de pensionering van die tweede werk-
gever verloor ik na 4 jaar opnieuw mijn 
werk. Ik solliciteerde weer als een gek 
en stempelde uiteindelijk nauwelijks 3 
maanden vooraleer ik als 57-jarige weer 
werk vond. Ik werk nu als contractueel 
bediende op een toeristische dienst en 
kijk uit naar weer nieuwe ervaringen.”
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ervaringen met initiatieven die uitgingen 
van laaggeschoolde werkzoekenden. Onze 
grote baas, Fons Leroy, stelde voor om iets 
gelijkaardigs te bedenken voor 55-plussers. 
Geen klassieke ‘job dating’ maar events. In 
elke Vlaamse provincie vindt een netwerk-
event plaats dat door mensen uit de doel-
groep zelf wordt ingekleurd. Uniek is dat we 
hierbij zoveel verantwoordelijkheid geven 
aan de 55-plussers. We hebben wel veel volk 
in de voorbereidende werkgroepen, en dat 
is niet altijd makkelijk. Maar we zien deze 
ervaring ook als een leerschool.”

ONS RECHT: Wat moeten we ons juist voor-
stellen bij zo’n event?
HERMAN EN LINDA: “Het is onze bedoeling 
om werkzoekende 55-plussers en werkge-
vers bijeen te brengen op een informele 
manier. We focussen op de competenties 
en talenten, wat voor de bedrijven toch wel 
nieuw is. Het event moet de werkzoeken-
den helpen om hun netwerk uit te breiden 
en een positieve indruk na te laten bij werk-
gevers. Heel wat werkaanbiedingen worden 
nog altijd ‘via-via’ ingevuld. De werkzoe-
kende kan een visitekaartje of zijn cv mee-
geven. We denken dat een netwerkevent 

werkgevers sneller over de drempel zal 
trekken.”

ONS RECHT: Wat zijn de profielen van de 
werkzoekenden die mee organiseren?
LINDA: “Het zijn mensen met heel uiteen-
lopende profielen en achtergronden. De 
meesten hebben wel bediendejobs gedaan. 
Maar er is ook een vrouw bij die niet zo 
hooggeschoold is, en ook zij blijft naarstig 
komen naar onze werkgroepen.”

‘LANGER WERKEN’

ONS RECHT: ‘De politiek’ is van mening dat 
mensen langer moeten werken. Sommige 
bewindslieden vinden het maar niks dat 
bedrijven à la ING oudere werknemers 
betalen om thuis te blijven. Onlangs was er 
terecht veel ophef over een plan om oudere 
werklozen later minder pensioen te geven!
HERMAN: “Ik had onlangs de kans om een 
62-jarige werkzoekende binnen te loodsen 
bij een maritiem bedrijf. De werkgever wilde 
die man een kans geven maar aarzelde: als 
hij zijn ontslag zou krijgen, zou het bedrijf 
SWT moeten betalen tot aan de pensioen-
leeftijd. Het bedrijf wilde dat omzeilen door 
4 tijdelijke contacten van telkens 6 maanden 
te geven. En daarop is de deal afgesprongen. 
Het plan van sommige politici om werkloze 
50-plussers collectief later minder pensioen 
te gunnen vond ik zelf asociaal. In het geval 
van ING versta ik de politieke commotie niet 

zo goed want de bank betaalt haar thuisblij-
vers toch uit eigen middelen.”

VAKBOND

ONS RECHT: Wat kan de vakbond volgens jul-
lie extra doen voor oudere werkzoekenden?
HERMAN: “De vakbond kan mee aan de kar 
trekken om oudere werkzoekenden aan te 
moedigen in hun zoektocht naar een job. 
In een land als Zweden werken ze met een 
regressief loon. Het loon zakt daar vanaf 
een bepaalde leeftijd, maar de werklast 
wordt ook verkleind. Dat lijkt mij wel iets, 
maar ik weet dat dit zeer gevoelig ligt bij 
veel werknemers.”
LINDA: “Ik vond het zeer juist dat de vakbon-
den fel reageerden tegen de omstreden pen-
sioenmaatregel die de regering overwoog 
voor werkloze 50-plussers. Die maatregel 
maakte mij heel ongerust. Vakbonden kun-
nen oudere werkzoekenden mee stimuleren 
maar ze moeten ook hun invloed gebrui-
ken bij werkgevers: daar moet de mentali-
teit zeker nog verbeteren wanneer het om 
oudere werklozen gaat.”  |

Meer weten over de netwerkevents voor 

werkzoekende 55-plussers in Mechelen 

en op andere plaatsen? 

Meer details lees je op  

www.vdab.be/netwerkevent/55plus. 

Herman Todts (VDAB) en Linda Darcon: “Heel wat werk-
aanbiedingen worden nog altijd ‘via-via’ ingevuld. De 
werkzoekende kan op een netwerkevent een visitekaartje 
of zijn cv meegeven. We denken dat zo’n event werkge-
vers sneller over de drempel zal trekken.”



26  |  OKTOBER 2017 | 121ste jaargang | Ons Recht

      1        

  9 6 3   5 1 7  

  7   8   6   3  

  6 8       5 4  

1               9

  4 5       8 1  

  3   7   1   5  

  8 9 5   4 6 2  

        2        

VRIJE TIJD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

    16   15       7    

B

        17            

C

        12            

D

4           2       6

E

  5       14          

F

                    1

G

          11          

H

13   3                

I

        10            

J

                     

K

  9         8        

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘TERUG NAAR SCHOOL’. 
A.K. uit Herentals werd door loting uit de juiste antwoorden getrok-
ken en wint een boekenbon van 20 euro. Proficiat!

Stuur je antwoord naar puzzelonsrecht@acv-csc.be, ten laatste op 
20 oktober 2017. Of stuur een briefje met de oplossing, naam, adres 
en lidnummer naar Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
De winnaar ontvangt een boekenbon van Standaard Boekhandel ter 
waarde van 20 euro.

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaar je je akkoord met het 
wedstrijdreglement. Dit reglement vind je hier online: bit.ly/wed-
strijd-or

Met de letters van de genummerde vakjes 
kan je een woord vormen:

853217496

296345178

471896235

968173542

127458369

345962817

632781954

789534621

514629783

OPLOSSINGEN SUDOKU OPLOSSINGEN 
WOORDZOEKER

horizontaal
A. inkomen voor de derde leeftijd
B.  snel
C.  autovrij; public relations (afk.)
D.  schande
E.  meisjesnaam; eer
F.  Landelijke Bediendencentrale 

(afk.); Nationaal Verbond voor 
Kaderpersoneel (afk.)

G.  zeer licht gebakken; verdikking van 
de huid

H.  niets
I.  namiddag (afk.); keuze
J.  figuur bij kunstschaatsen
K.  verlaagd

verticaal
1. donorcentrum
2.  met uitzondering van (afk.)
3.  nagaan of de berekening klopt; 

muzieknoot
4.  vergissing
5.  eskimowoning; valbescherming
6.  ongeveer (afk.); inpersing in druk-

werk
7.  Australische struisvogel; meisjes-

naam
8.  slag waarmee je de bal in het spel 

brengt
9.  bijwoord; kleine roker
10.  houten kom
11.  grifheid / punctualiteit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

WOORDZOEKER

Voeg aan elke kolom een letter toe zodat je een 4-letterwoord 
vormt. Alle toegevoegde letters samen vormen horizontaal een 
nieuw woord.

K B B B

A O

E A

V

A R N

N F S G

KBBB

RAOA

AAEA

BETOGING

VNEI

EARN

NFSG

SUDOKU

Vul de cijfers van 1 tot en met 9 in, zodanig dat:
• in elke rij elke cijfer maar één keer voorkomt
• in elke kolom elk cijfer maar één keer voorkomt
• elk cijfer ook maar één keer voorkomt in elk wit vierkant en in 

elk grijs vierkant van 9 vakjes
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DEBAT OVER EUROPA MET PETER 
MERTENS EN PAUL DE GRAUWE

 
In Ons Recht van september 
kon je lezen dat de LBC-NVK 
in Wemmel een debat organi-
seerde met Peter Mertens en 
Paul De Grauwe. Spijtig genoeg 
moest één van de sprekers afzeg-
gen zodat we op zoek moesten 
naar een nieuwe datum. Die is 
er ondertussen, samen met een 
nieuwe locatie (Overijse)!

TOEKOMST ONZEKER

Zestig jaar na de oprichting 
van de Europese Unie is de toe-
komst ervan hoogst onzeker. 
Ondemocratische beslissingen, 
aanhoudende besparingen en 
wijdverspreid gegraai hebben 
heel wat burgers in de armen 
gedreven van xenofobe en popu-
listische partijen. Er lijkt nood 
aan een radicaal ander beleid: 
open, solidair en democratisch.

Reset Europa? Journalist Jelle 
Frencken (VTM Nieuws) legt de 

vraag voor aan Peter Mertens en 
Paul De Grauwe. Samen maken 
ze een analyse van de politieke 
en economische crisis in Europa, 
en denken ze na over mogelijke 
alternatieven. Daarmee breien 
ze een verlengstuk aan het boei-
ende debat van vijf jaar geleden.
 
Peter Mertens is opiniema-
ker, auteur van de bestseller 
‘Graailand’ en voorzitter van de 
oppositiepartij PVDA.
Paul De Grauwe is opiniemaker, 
auteur van het boek ‘De limieten 
aan de markt’ en professor aan 
de London School of Economics
 Meer praktische info lees je op 
de affi  che.

Een initiatief van de  LBC-NVK, 
in samenwerking met ACV en 
Beweging.net Brussel-Halle-
Vilvoorde en Hart Boven Hard.

UITGAANSTIP

OPLOSSINGEN 
WOORDZOEKER

In het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster 
(Gent) loopt sinds 31 augustus de tentoonstelling 

‘Tegenwind. Armoede in België sinds 1800’. Deze ten-
toonstelling is het resultaat van een intense samen-
werking met mensen in armoede. Op hen ligt de 
klemtoon. Zij nemen dan ook, letterlijk, als eersten 
het woord en hun stem is regelmatig op de expo te 
horen.

‘Tegenwind’ vertelt de geschiedenis van armoede in 
België sinds het begin van de negentiende eeuw. Ze 
toont hoe armoede zowat alles in het leven beïn-
vloedt, hoe mensen hun eigen situatie proberen 
te verbeteren en wat de samenleving doet of kan 
doen. Verleden en heden - vandaag leeft  1 Belg op 7 
in armoede - worden daarbij met elkaar vervlochten. 
Wat is er veranderd? Waar lijkt vandaag op vroeger? 
De tentoonstelling behandelt het armoedeprobleem 
aan de hand van zes thema’s: Geld, Werk, Lichaam, 
Huis, Gezin en Samenleving. 
De expo, die nog loopt tot 26 november, kwam tot 
stand met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, 
Welzijnszorg en Cera. Er zijn ook pedagogische dos-
siers ontwikkeld voor de vakken geschiedenis, cul-
tuurwetenschappen en PAV (project algemene vak-
ken) in de derde graad van het secundair onderwijs. 
Aansluitend bij een klas- of groepsbezoek kan ook 
een gesprek worden aangevraagd met een ervarings-
deskundige in armoede. 

WAAR?
Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Lange Steenstraat 14, 9000 Gent
Telefoon: 09 / 269 29 10
E-mail: caermersklooster@oost-vlaanderen.be 
Meer info:
http://kadoc.kuleuven.be/tentoonstellingen/2017/
tt_2017_02_tegenwind
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D
e Amerikaanse psycholoog Herbert 
Freudenberger zag hoe welzijns-
werkers ten onder gingen aan hun 

sociale job waarin ze dag en nacht crisissen 
opvingen bij druggebruikers. Hij beschreef 
voor de eerste keer het fenomeen ‘burn-out’ 
in de jaren 1970. Inmiddels spreken we over 
een epidemie die 10 procent van de beroeps-
bevolking treft.
Burn-out is een energiestoornis veroorzaakt 
door langdurige blootstelling aan stress. De 
meeste slachtoff ers zien een burn-out niet 
aankomen. Het duurt dikwijls jaren voor je 
helemaal bent opgebrand. Daarom kan het 
ook maanden tot jaren duren om er weer 
van verlost te geraken. 
Een burn-out ontwikkelt zich zo traag dat 
je hem niet ziet aankomen, tot het plotse-
ling te veel wordt: in het midden van een 
vergadering krijg je een huilbui, op de tram 
beleef je een paniekaanval, op weg naar 
huis krijg je plotseling een black-out of een 
bronchitis blijft maanden aanslepen. Het 

is voor iedereen anders. Daarna ben 
je maandenlang erg moe, is de eetlust 
verdwenen, ben je heel prikkelbaar, zie 
je niets meer zitten, hartritmestoornis-

sen, paniekaanvallen, concentratiestoor-
nissen, tunnelzicht, vergeetachtigheid, 
huilbuien, woedeaanvallen, dwangmatig 

internetten of tv-kijken; ook de sympto-
men zijn voor iedereen anders. Maar het 
gemeenschappelijke kenmerk is: al je ener-

gie lijkt verdwenen en het voelt aan alsof 
die nooit meer terugkomt.

EIGEN SCHULD?

Vakbonden onderstrepen dat werkge-
vers de verantwoordelijkheid hebben om 
de werkstress te verminderen, terwijl de 
bedrijven graag zeggen dat burn-out een 
individueel probleem is van gevoelige men-
sen die te veel doen voor hun gezin en voor 
hun hobby’s. Er zijn duidelijk tal van facto-
ren in het spel.
Werk is een belangrijke bron van stress, 
door een te hoge werkdruk, te weinig waar-
dering, concurrentie op het werk, scherpe 
‘targets’, confl icten en andere elementen. 
Ook de maatschappelijke druk kan een rol 
spelen: de zorg voor kinderen en andere 
familieleden die almaar meer op indivi-
duen en gezinnen terechtkomt, een druk 
sociaal leven, veel sporten, mee willen zijn 
enzovoort. 
Maar ook je karakter en je persoonlijkheid 
spelen een rol. Werknemers met een burn-
out blijken vaak erg gedreven medewerkers 
te zijn, met erg veel zin voor initiatief en 

verantwoordelijkheid. Ze leggen de lat hoog 
voor zichzelf en denken meer dan eens: niet 
klagen, altijd je best doen.
De stijging van het aantal stressklachten 
en burn-outs wijst op een collectief pro-
bleem. Sommige personen zijn individu-
eel vatbaarder voor een burn-out, maar dat 
aantal is niet gestegen. De werkdruk is wel 
gestegen, een collectief probleem dus, waar-
van bijna iedereen slachtoff er is. Vatbaar 
zijn voor een burn-out maakt je nog niet 

‘schuldig’. Wie vatbaarder is voor griep, 
is ook niet schuldig aan die ziekte. Als 
een werkgever een burn-outgevoelige sol-
licitant aanwerft, juist wegens diens gedre-
venheid en verantwoordelijkheidszin, dan 
moet hij ook waken over het welzijn van de 
nieuwkomer en voorkomen dat hij of zij 
opgebrand raakt.

GEEN WERKBAAR WERK

In de voorbije tien jaar groeide het aantal 
langdurig zieken met 50 tot 100 procent. 
De cijfers hierover lopen uiteen. Maar nog 
nooit was er zo’n sterke stijging als nu onder 
de regering-Michel. Een groot deel van deze 
zieken heeft stressklachten, zoals een burn-
out of rugklachten. Volgens het sociaal 
secretariaat Securex verdubbelde het aan-
tal burn-outs in een tijdsspanne van zes jaar.
Uit een studie van het onderzoeksinstituut 
HIVA blijkt dat één op drie werknemers per-
manent last heeft van stress. Uit cijfers van 
de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor blijkt 
dan weer dat de helft van de werknemers 
geen werkbaar werk heeft en dat de situatie 

Sebastiaan Kok

De cijfers over werkstress en burn-
-outs zijn erg verontrustend en ze 
blijven stijgen. Meer dan eens is er 
sprake van een ware burn-out-
epidemie. De regering-Michel zette 
in haar Zomerakkoord maatre-
gelen om er iets aan te doen: de 
invoering van ‘burn-outcoaches’ 
en het recht op onbereikbaar-
heid. Wat stellen die voor?

Maatregelen tegen 
burn-out wegen te licht
REGERING MOET ZORGEN DAT REGELS 
EN WETTEN WORDEN NAGELEEFD
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verslechtert. Het aantal burn-outs klimt 
dramatisch en werkstress is een belangrijke 
oorzaak, daarover zijn wetenschappers het 
eens.
De Wet Peeters vergrootte nog de fl exibili-
teit in het voordeel van de werkgevers. Ze 
verruimde de overurenregeling. Ironisch 
genoeg verwijst deze wet naar ‘wendbaar en 
werkbaar werk’, terwijl de werkbaarheid van 
het werk er juist op achteruit gaat.

ZOMERAKKOORD

De regering-Michel pakte deze zomer uit 
met maatregelen om iets te doen aan de 
burn-outepidemie. Dat is beter voor de 
werknemers en bedrijven, maar ook voor 
de Schatkist: de bewindslieden hopen dat 
er minder ziekte-uitkeringen moeten wor-
den uitbetaald.
Bedrijven met meer dan 100 werknemers 
moeten vanaf 2018 een burn-outcoach 
hebben. Het gaat vermoedelijk niet over 
een extra personeelslid, maar wel om een 
extra taak van een werknemer of om een 
externe deskundige waarop het bedrijf een 
beroep kan doen. Ook de precieze taken 
zijn niet duidelijk. Zal de coach ervoor zor-
gen dat werknemers met een burn-out zo 
gauw mogelijk weer aan de slag kunnen? 
Daarmee worden de oorzaken van een burn-
out niet weggenomen. Werknemers met 
een burn-out individueel begeleiden is goed, 
maar er moet in de eerste plaats iets worden 
gedaan aan de werkstress, de arbeidsorga-
nisatie en de rol van leidinggevenden zodat 
niemand een burn-out krijgt en de coaches 

overbodig worden. Er zijn collectieve, pre-
ventieve maatregelen nodig, geen symp-
toombestrijding.
De regering-Michel geeft ook geen details 
vrij over het ‘recht op onbereikbaarheid’ dat 
ze wil invoeren voor bedrijven met meer 
dan 50 werknemers. In Frankrijk bestaat 
dat recht al. Sommige werknemers zijn er 
niet langer verplicht om bereikbaar te zijn 
per telefoon of via e-mail. Het is een goede 
maatregel als hij ruim wordt toegepast, op 
maat van de sectoren en bedrijven. Maar 
er zijn veel meer maatregelen nodig om 
de burn-outepidemie aan te pakken. Het 
recht op onbereikbaarheid alléén zal niet 
het grote verschil maken.

PREVENTIE

De vorige federale regering, met Elio Di 
Rupo als premier, liet in het parlement een 
wet goedkeuren over de preventie van psy-
chosociale risico’s op het werk. Bedrijven 
zijn verplicht om risico’s op burn-out en 
aanverwante problemen in kaart te brengen. 
Ze moeten die zoveel mogelijk voorkomen 

met behulp van collectieve maatregelen.
Afhankelijk van de oorzaak zijn andere 
maatregelen nodig. Als werknemers voort-
durend stress ervaren omdat 20 procent van 
hun loon afh angt van hun prestaties, dan 
moet het verloningssysteem worden aan-
gepast. Dat is ook goed voor het bedrijf zelf, 
want onderzoek wijst uit dat mensen beter 
presteren met minder stress. 
De belangrijkste bron van stress is de werk-
druk. En die blijft maar stijgen. De regering-
Michel werkt de stijgende werkdruk in de 
hand door het belonen met bonussen aan 
te moedigen en meer overuren mogelijk te 
maken. 
Werk- en inkomensonzekerheid is een 
andere grote bron van stress. De regering-
Michel maakt het mogelijk om veel meer 
onzekere jobs te hebben. Hoe? Door het 
systeem van uitzendarbeid te verruimen 
en fl exi-jobs in tal van bedrijfstakken toe te 
staan. Bijvoorbeeld in de horeca en de win-
kelsector.
Jammer maar helaas moeten we vaststel-
len dat de regering-Michel de gezond-
heid van werknemers minder belang-
rijk vindt dan de concurrentiekracht 
van bedrijven. De regering neemt een 
aantal maatregelen om iets te doen aan de 
vele burn-outs. Maar deze maatregelen zijn 
ondermaats en het eff ect ervan wordt teniet 
gedaan door andere maatregelen, die juist 
het aantal burn-outs zullen opdrijven. 
De vakbond verlangt dat de regering een 
beleid voert dat ertoe leidt dat de wet over 
de preventie van psychosociale risico’s goed 
wordt nageleefd en dat de toepassing ervan 
desnoods verplicht. Als vakbond trekken 
we in de ondernemingen mee aan de kar om 
goede risicoanalyses te maken, plannen op 
te stellen om stress en burn-out te voorko-
men en werk te maken van écht werkbaar 
werk in al zijn facetten.  |

Burn-out is een energiestoornis veroorzaakt door lang-
durige blootstelling aan stress. De meeste slachtoff ers 
zien een burn-out niet aankomen.

Werk- en inkomenson-
zekerheid is één van de 
grote bronnen van stress 
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN RIMPELDAGEN (1)
M.A. - LENDELEDE

Lezer F.S. kantte zich in een brief in Ons Recht 
van september tegen de ‘rimpeldagen’ of ADV-
dagen in de non-profit. De vakbond heeft gelijk 
als hij zegt dat deze dagen werknemers hel-
pen om het langer vol te houden. Ik zeg dit als 
vrouw van bijna 60 die al 43 jaar lang aan het 
werk is en die nog moet werken tot 2018. Ik 
heb ook drie kinderen grootgebracht. En voor 
mijn man en mij was het ook altijd puzzelen. 
Ik wil er nog aan toevoegen dat sommigen ver-
geten dat jonge werknemers nu voordelen heb-
ben die onze generatie niet kende. Onze gene-
ratie heeft ervoor geknokt om bepaalde zaken 
mogelijk te maken voor jongere collega’s nu. 
Een beetje begrip is dus niet te veel gevraagd.

AFBLIJVEN VAN ONS 
PENSIOEN!
C.V.R. - PER E-MAIL

De regering-Michel discussi-
eerde over mogelijke maatrege-
len om onze pensioenrechten te 
verminderen. Ik ben het er zeker 
niet mee eens dat ze van ons pen-
sioen geld willen afpakken. Wij 
hebben hard moeten werken 
voor die centen. Daar moeten ze 
afblijven!

GEEN TOEKOMST MEER
J.S. - PER E-MAIL

Ik ben als ingenieur geconfron-
teerd geweest met een burn-out 
en heb ook het syndroom van 
Asperger. Ik werd geboren in 
1967 en was bij de laatsten die 
nog legerdienst moesten doen. 
In 1993 verloor ik mijn job, een 
technisch-commerciële functie. 
Het bedrijf wilde me vervangen 
door een goedkopere werknemer. 
De toenmalige minister van 
Werk, Miet Smet, lanceerde een 

‘jongerenbanenplan’ maar ik was 
één maand te oud om daarvan 
te kunnen genieten. Als gevolg 
hiervan was ik bijna twee jaar 
werkloos.
Na cursussen bij de VDAB kon 
ik aan de slag als technieker, 
ook al had ik het diploma van 
industrieel ingenieur. Toen ik 
30 jaar oud was kon ik eindelijk 
beginnen aan een loopbaan die 
me echt aansprak. 14 jaar lang 
werkte ik bij een onderneming, 
eerst als automatiseringsingeni-
eur, daarna als procesingenieur. 
Na een kleine aanvaring met de 
baas van mijn afdeling werd ik 
ontslagen.
Gelukkig vond ik opnieuw werk 
maar na verloop van tijd kreeg 

ik een burn-out. Ik werd ontsla-
gen. Nadien kreeg ik te horen dat 
ik ook nog eens aan Asperger 
leed. Na een periode van ziekte 
en werkloosheid kon ik aan de 
slag bij een engineeringbureau. 
Zes maanden na de start daar 
werd mijn contract niet ver-
lengd. Opnieuw werd ik werk-
loos. Daarna kon ik af en aan 
weer werken via outsourcing-
bureaus. Omdat mijn gezond-
heid de slechte kant uitging, 
nam ik uiteindelijk zelf ontslag. 
Ik belandde weer in een burn-
out, gecombineerd met een zware 
depressie, inclusief zelfmoordge-
dachten. Momenteel werk ik aan 
mijn herstel, met circa 1.000 
euro per maand, waarvan zo’n 
200 euro naar psychotherapie 
gaat.
Mijn hele leven zette ik me in 
om mijn job goed te doen en een 
pensioen op te bouwen. Ondanks 
mijn capaciteiten kon ik nog 
geen nieuwe stabiele en werk-
bare job vinden. Ik ben nu 50 
jaar en zie het voorlopig somber 
in. Met de plannen van de rege-
ring ben ik bang dat ik tegen 
mijn pensioen niet meer aan de 
armoede zal kunnen ontkomen.

PENSIOEN
M.L. - PER E-MAIL

De Vlaamse overheid besliste om 
de maximumsnelheid op gewest-
wegen terug te brengen van 90 
naar 70 kilometer per uur. Stel 
je voor dat ze ook zou hebben 
besloten om deze beslissing met 
terugwerkende kracht toe te pas-
sen: wie in de vijf jaar voordien 
sneller dan 70 km reed, moet 
alsnog worden geverbaliseerd; 
de boete zal afhangen van het 

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten 
in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit 
die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg 
welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en 
het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we 
de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdruk-
kelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we 
een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we 
een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie 
het eens is met alles wat erin staat.
Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen: 
Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. 
E-mailen kan uiteraard ook: 
lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be.

aantal overtredingen en per jaar 
na de overtreding dat er niet is 
betaald moet de zondaar telkens 
25 procent extra betalen. Als dit 
in de krant zou verschijnen, zou 
het land op zijn kop staan. De 
bevolking zou terecht moord en 
brand schreeuwen.
Nu wordt zoiets écht gedaan voor 
de pensioenberekening van werk-
nemers met SWT of bruggepen-
sioneerden. Met terugwerkende 
kracht. Wie als 50-plusser ‘te 
lang’ werkloos is, moet het maar 
voelen in zijn pensioen, vindt de 
regering. In het avondjournaal 
op tv was het zelfs geen item. 
Slapen de burgers in ons land?
Volgens de federale minister van 
Pensioenen zou deze ingreep 
nodig zijn om een ongelijkheid 
tussen twee vrouwen, vriendin-
nen, te corrigeren. Heel dikwijls 
worden anekdotes en ‘fake news’ 
misbruikt om de massa te bespe-
len en te doen zwijgen.
Veel beloven en  weinig geven 
doet de zotten in vreugde leven! 
Vanaf 1 januari 2019 zal er wei-
nig vreugde zijn bij de (brug)
gepensioneerden die de dupe 
zijn van deze laffe regeringsbe-
slissing.

RIMPELDAGEN (2)
M.V. - ROESELARE

Ik weet uit ervaring dat ‘rimpel-
dagen’ inderdaad kunnen wegen 
op een team. Leidinggevenden 
verwachten namelijk dat de 
werknemers in het team pres-
teren alsof iedereen voor 100% 
aanwezig is. Er is dus meer werk-
druk voor de werknemers zonder 
extra verlof. Ik heb het zelden 
zien gebeuren dat er vervangers 

werden ingezet om de rimpelda-
gen op te vangen.
Maar de rimpeldagen zijn niet 
het probleem. Ook jongere werk-
nemers zullen die later hard 
nodig hebben. Het echte pro-
bleem is het gebrek aan genoeg 
personeel waardoor er voor col-
lega’s met rimpeldagen geen ver-
vanging wordt voorzien. Zo stijgt 
de druk op het team, en dat leidt 
tot stress en wrevel.
Een gelijkaardig fenomeen kan 
zich voordoen wanneer oudere 
werknemers in hun bedrijf een 
lichtere job aangeboden krijgen. 
Daar kan het voorkomen dat 
jongere mensen de hele tijd het 
zwaardere werk moeten verrich-
ten, wat ook voor hen te veel kan 
worden. Dit alles komt de col-
legiale sfeer niet ten goede. Ook 
hier moet men niet boos zijn op 
het aanbieden van lichter werk 
aan oudere werknemers. Het 
echte probleem heeft te maken 
met de economische realiteit en 
de drang naar maximale win-
sten. Hierdoor schuiven bedrij-
ven de lasten door naar jongere 
werknemers.
Als we streven naar werkbaar 
werk, moeten we oog hebben 
voor alle soorten werknemers in 
een team of bedrijf. Zoniet blijft 
het aanmodderen en is er altijd 
wel iemand de klos. Benieuwd of 
de regering-Michel in die geest 
zal denken en handelen...

We kregen nog véél meer reacties 
over dit thema. Je vindt er een 
aantal op onze facebookpagina: 
www.facebook.com/
vakbondlbcnvk/



Missie van de lbc-nvk
De Landelijke Bediendecentrale – Nationaal Verbond 
voor Kaderpersoneel (LBC-NVK) is een vakbond die als 
deel van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) 
opkomt voor meer en sterkere rechten voor werkne-
mers (m/v). De LBC-NVK is een onafhankelijke democra-
tische organisatie met leden en militanten, die streeft 
naar solidariteit onder werknemers. Nationale en inter-
nationale solidariteit is een belangrijk doel en bindmid-
del. De LBC-NVK staat voor een democratische kijk op de 
samenleving. Samen met gelijkgezinde bewegingen wil 
ze een strijdbare tegenmacht zijn.

VERZEKERAARS EN VERZEKERINGSMAKELAARS

Voor de verzekeringsmaatschappijen 
(paritair comité 306) wordt de vakbonds-
premie van 40 euro overgeschreven tus-
sen 15 september en 15 november 2017. 
Wie werkt bij een verzekeringsmakelaar 
(paritair comité 307) krijgt ook een vak-
bondspremie.
Om de vakbondspremie te krijgen moet je 
minstens zes maanden aangesloten zijn bij 
de LBC-NVK op het ogenblik waarop de 
vakbondspremie wordt uitbetaald en in 
orde zijn met de betaling van het lidgeld. 
Verder moet je minstens zes maanden in 
de sector hebben gewerkt in 2016.

Vertrek je met SWT (brugpensioen) of heb 
je een andere uitstapregeling? Dan blijf je 
recht hebben op de premie als je in 2016 
nog minstens één maand werkte en als je 
nog altijd lid bent van de LBC-NVK op het 
ogenblik van de betaling. Wie met tijdkre-
diet is of arbeidsongeschikt is, blijft recht 
hebben op de vakbondspremie.
Het enige wat je moet doen is controleren 
of de gegevens op het premieattest klop-
pen. Bezorg het ondertekende en eventu-
eel gecorrigeerde attest bij voorkeur aan 
je LBC-NVK-afgevaardigde.

BANKEN EN SPAARBANKEN

Bij de banken en spaarbanken (paritair 
comité 310) wordt in de periode van 15 
september tot 15 november 2017 de vak-
bondspremie van 35 euro uitbetaald. Om 
de vakbondspremie te krijgen moet je 
minstens zes maanden aangesloten zijn 
bij de LBC-NVK op het ogenblik waarop 
de premie wordt uitbetaald. Je moet ook 
minstens zes maanden in de sector heb-
ben gewerkt in 2016.
Vertrek je met SWT (brugpensioen) of heb 
je een andere uitstapregeling? Dan blijf je 

recht hebben op de premie als je in 2016 
nog minstens één maand werkte en als je 
nog in orde bent met de bijdrage op het 
ogenblik van de betaling. Wie met tijdkre-
diet is of arbeidsongeschikt is, blijft recht 
hebben op de vakbondspremie.
Het enige wat je moet doen is controleren 
of de gegevens op het premieattest klop-
pen. Bezorg het ondertekende en eventu-
eel gecorrigeerde attest bij voorkeur aan 
je LBC-NVK-afgevaardigde.

OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINSTELLINGEN EN 
VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

Bij de opvoedings- en huisvestingsin-
stellingen (paritair comité 319) en in de 
Vlaamse welzijns-en gezondheidssector 
(paritair comité 331) wordt in de periode 
van oktober tot december de vakbonds-
premie van 80 euro uitbetaald aan leden 
die de voltijdse bijdrage betalen. Wie een 
verminderde bijdrage betaalt, krijgt een 
premie van 40 euro.
Van de werkgever heb je bij de loonstrook 
een lichtblauw formulier gekregen dat 
dient als attest voor de vakbondspremie. 

Dit attest moet je bezorgen aan het LBC-
NVK-secretariaat in jouw streek.
Om recht te hebben op de vakbondspre-
mie moet je ten laatste op 1 oktober 2016 
lid geworden zijn van de vakbond en nog 
steeds aangesloten zijn op het moment 
van betaling. In het geval van de opvoe-
dings- en huisvestingsinstellingen moet je 
ook in het refertejaar 2017 minstens één 
dag hebben gewerkt in een instelling die 
erkend is door de Vlaamse overheid.

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

INDEXAANPASSINGEN SEPTEMBER 2017

216.00 Notarisbedienden vorige lonen x 1,0076 (1)
308.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, 
 sparen en kapitalisatie zie PC 310.00
309.00 Beursvennootschappen vorige lonen x 1,001162 (3)
310.00 Banken - banken vorige lonen x 1,0012 (2)
310.00 Banken - spaarbanken vorige lonen x 1,0012 (3)

(1) aanpassing voor baremalonen en reële lonen (2) aanpassing enkel voor baremalonen (3) aan-
passing berekend op baremaloon, verschil tussen baremaloon en reëel loon wordt behouden
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