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STAND
PUNT.

STEM SOCIAAL!
Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

Op zondag 14 oktober 2018 doen we opnieuw onze demo-
cratische plicht in het kader van de gemeenteraadsver-
kiezingen. Een belangrijk democratisch moment. In veel 
landen krijgen mensen de kans niet om hun stem te laten 
horen. Hier kunnen we mee bepalen welke belangrijke 
keuzes de bestuurders van steden en gemeenten moeten 
of mogen maken.
De harten van vele mensen gaan nu niet meteen sneller 
bonken wanneer ze denken aan de gemeenteraadsverkie-
zingen. Toch is het verstandig om het belang van deze ver-
kiezingen niet te onderschatten. Want ook in steden en 
gemeenten worden keuzes gemaakt die van groot belang 
zijn voor ons samen-leven, ons welzijn, onze jongeren 
en senioren.
Besturen van gemeenten of steden kunnen bijvoorbeeld 
beslissen om woonzorgcentra in overheidshanden te hou-
den of ze uit te besteden aan de privé die, zoals bekend, 
in de eerste plaats zoveel mogelijk winst wil maken voor 
de aandeelhouders.
De drang naar commercialisering en privatisering kan 
soms heel ver gaan. Het kan bijvoorbeeld voorkomen 
dat een stadsbestuur hardnekkig tracht om de opvang 
van daklozen te outsourcen naar de privé. Hoe verzin je 
zoiets? Onlangs was er het voorbeeld van een OCMW dat 
met het onzalige idee speelde om de schuldbemiddeling 
voor mensen met een leefl oon toe te vertrouwen aan 
private partners: deurwaarders! Een zoveelste illustratie 
van wat neoliberaal gedachtegoed ook op lokaal vlak aan 
nefaste gevolgen kan hebben.
Maar lokaal beleid kan de samenleving ook heel anders 
bekijken en warm besturen. Kiezen voor een mildere, 
meer sociale aanpak van de problemen, ook al is per-
fectie uiteraard niet van deze wereld. Zoeken naar rea-
listische oplossingen voor mobiliteitsproblemen. Werk 
maken van praktijktests om discriminatie, bijvoorbeeld 
op de woningmarkt, bloot te leggen en zo hopelijk ook 
beter te bestrijden.
Kiezen we resoluut voor vergroening? Voor duurzame 
mobiliteit, openbaar vervoer? Voor de uitbouw van col-
lectieve voorzieningen? Of kiezen we voor een pure com-
mercialisering van de zorg waarbij winst belangrijker is 
dan kwalitatieve en betaalbare zorg? Laten we de opvang 
van mensen in armoede over aan privébedrijven of orga-
niseren we opvang als samenleving? Zetten we in op een 
samenleving die diversiteit omarmt of kiezen we per-
manent voor polarisering tussen bevolkingsgroepen? 
Leggen we veel te sterk de nadruk op ‘bestraff en’ of cre-
eren we zoveel mogelijk kansen?
Onze steden en gemeenten worden bestuurd vanuit een 
waardenpatroon dat bijlange niet altijd sociaal is. Kies 
bewust en beoordeel op basis van het beleid dat je ziet, 
voelt en ruikt, niet op basis van wat beloftes.
Ziedaar de keuze die voor u ligt, op 14 oktober. Een warm 
beleid is mogelijk. Ook in uw stad of gemeente. 
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LBC-NVK geeft aftrap voor
voorbereiding nieuw Congres
VAKBOND PAST ZICH AAN IN EEN SNEL VERANDERENDE OMGEVING

Stefaan Decock

Zowat 350 militanten van de LBC-NVK 
zakten op 14 september 2018 af naar 
het fraaie Antwerpse Elisabeth Center, 
om de aftrap te geven voor de voorbe-
reiding van het nieuwe Congres, op 16 
en 17 mei volgend jaar. De kick-off dus.
Onze vakbond wilde in Antwerpen de 
diverse congresthema’s toelichten. In de 
komende maanden kunnen de militanten 
de ontwerpteksten enthousiast bespreken, 
voorstellen doen, passages veranderen en 
nieuwe frisse ideeën aankaarten.
Het congresthema ‘Samen voor méér’ slaat 
op de vernieuwing van onze vakbond. We 
mikken op meer democratie, meer solidari-
teit, meer impact en meer dienstverlening. 
We willen onszelf kritisch bekijken in een 
wereld die snel en sterk verandert. De digi-
talisering, sociologische ontwikkelingen, 
zeer rechtse en neoliberale politiek, radica-
lisering, de almacht van de media, de inter-
nationalisering van regels: kunnen we ons 
hier vlug genoeg aan aanpassen?
Nog nooit was onze samenleving zo divers. 

Is de vakbond dat ook? En zo niet, hoe zor-
gen we dan voor een representatieve besluit-
vorming en moderne vakbondsstructuren? 
Hoe kunnen we onze leden meer en beter 
betrekken en ons democratisch gehalte ver-
sterken?

MAAK SOLIDARITEIT WEER SEXY

Solidariteit is een begrip dat als versleten en 
oubollig wordt afgedaan. Ten onrechte. Te 
weinig solidariteit en te weinig collectieve 
benaderingen bedreigen niet alleen onze 
sociale zekerheid maar ook het onderwijs, 
de cultuur, de openbare dienstverlening, de 
gezondheidszorg. Hoe maken we solidari-
teit weer sexy? Een uitdaging van formaat.
Meer impact brengt ons bij de syndicale 
actie. Uiteindelijk zijn de resultaten het 
belangrijkste. Welke actievorm voor welk 
doel? Welke strategieën ten aanzien van 
werkgevers, politiek, Europa maar ook ten 
aanzien van potentiële partners bij het mid-
denveld, het ziekenfonds, burgerbewegin-
gen, culturele organisaties? Wat is ons palet 
aan actiemiddelen, en vooral, hoe professi-
onaliseren we onze langetermijnstrategie?

BETERE DIENSTVERLENING

Meer dienstverlening. De LBC-NVK telt 
meer dan 10.000 militanten die elk op hun 
werkvloer het gezicht van onze vakbond 
zijn. Hoe ondersteunen we hen beter in 
hun dienstverlenende rol? Maar evengoed: 
wat verwachten zij van onze dienstverlening 
voor alle leden? Ook hier is de digitalisering 
een belangrijke hefboom voor nieuwe vor-
men van service. We mogen op dat vlak best 
wat sneller evolueren.
De vier thema’s werden boeiend en fris 
gepresenteerd dankzij gastsprekers, film-
pjes, interviews, sketches, muziek en vooral 
heel veel enthousiaste deelnemers. 
De kick-off gaf velen energie en was ook de 
start voor de zoektocht naar een nieuwe 
naam voor onze vakbond. Een vernieuwde 
organisatie verdient een nieuwe naam. Die 
nieuwe naam zullen we op het Congres in 
mei 2019 officieel bekendmaken. Spannend, 
boeiend en uitdagend wordt dat Congres in 
ieder geval.  |
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SNAPSHOTS

KLEDINGWINKEL VEROORDEELD  
NA DISCRIMINATIE VAN EEN MAN

Voor het eerst is in Vlaanderen een werk-
gever veroordeeld voor het discrimineren 
van een man bij een sollicitatie. Dat titelden 
diverse kranten eind augustus.

Meneer K. (49) had op 22 juni 2016 gesol-
liciteerd bij een kledingwinkel in Tremelo. 
Hij hoopte daar als stockbeheerder te kun-
nen werken. Het antwoord liet niet op 
zich wachten: “Bedankt voor de interesse. 
Helaas moet ik je negatieve feedback geven 
hiervoor. We zijn op zoek naar een vrouwe-
lijke collega voor deze functie. Verder veel 
succes met de zoektocht!”

De heer K. kwam dus niet in aanmerking 
omdat hij een man was. Dat is in strijd met 
de genderwet. De sollicitant ging aanklop-
pen bij het Instituut voor de Gelijkheid van 
Vrouwen en Mannen. Een poging om de 
partijen te verzoenen mislukte. De kleding-
winkel wilde geen vergoeding betalen aan 
het slachtoffer van de discriminatie. Gevolg: 
de afgewezen sollicitant en het Instituut 
stapten samen naar de rechter.

De arbeidsrechtbank van Leuven veroor-
deelde de winkel tot het betalen van een 

schadevergoeding van meer dan 13.000 
euro, wat overeenstemde met zes maanden 
loon, zoals bepaald in de genderwet. Maar 
de winkel was in september 2017 verkocht 
aan nieuwe uitbaters en die vonden dat de 
oude zaakvoerder verantwoordelijk was.

Het Instituut voor de Gelijkheid van 
Vrouwen en Mannen ontving vorig jaar 
140 meldingen over discriminatie tijdens 
de selectieprocedure. Mannen bleken even 
vaak te worden gediscrimineerd als vrou-
wen. In de voorbije twee jaar waren er drie 
rechtszaken hierover in België. Die geval-
len gingen telkens over een man die was 
gediscrimineerd. Het Instituut tracht altijd 
zoveel mogelijk te bemiddelen. Als dat niets 
oplevert, wordt de stap naar de arbeids-
rechtbank gezet. 

“Het geslacht van een sollicitant heeft geen 
invloed op diens professionele capacitei-
ten”, verklaarde Liesbet Stevens van het 
Instituut. “Werkgevers zijn er nog te vaak 
van overtuigd dat sommige functies beter 
passen bij vrouwen en andere bij mannen. 
Die overtuigingen berusten op stereotypen 
en vooroordelen, en moeten verdwijnen.”

GEBRUIK VAN 
DAGCONTRACTEN MOET 
SERIEUS VERMINDEREN

Vakbonden en werkgevers hebben in de 
zomer in de Nationale Arbeidsraad een 
akkoord bereikt dat het gebruik van opeen-
volgende dagcontracten moet verminde-
ren. “Dagcontracten leiden tot een ver-
pletterende onzekerheid bij mensen”, zegt 
Mathieu Verjans, nationaal secretaris van 
het ACV. “Je weet nooit of en wanneer je 
zal werken. Je bent nooit zeker van je inko-
men. En je kan niets plannen, zelfs het zoe-
ken naar een betere baan is uiterst moeilijk 
want je moet altijd klaar staan.”
Het akkoord is voor het ACV een belangrijke 
doorbraak. “Maar uiteraard wilden wij nog 
véél verder gaan”, erkent Verjans.
Volgens de nieuwe cao moeten bedrijven 
veel beter informeren over het aantal dag-
contracten. Ze moeten ook het gebruik van 
zulke contracten cijfermatig onderbouwen 
zodat de werknemersvertegenwoordigers 
het debat over deze praktijk beter kunnen 
aangaan. Als bedrijven de discussie weige-
ren, kunnen ze worden gedagvaard voor de 
arbeidsrechtbank.
In de cao staat het engagement om het aan-
tal opeenvolgende dagcontracten met 20% 
te verminderen over 2 jaar, in de verhouding 
ten opzichte van het totale aantal uitzend-
contracten. Dit komt neer op een vermin-
dering van 800.000 dagcontracten op een 
totaal van 4 miljoen opeenvolgende dagcon-
tracten (cijfers RSZ).  
De cao is van kracht sinds 1 oktober 2018. 
De Nationale Arbeidsraad wil de resultaten 
van de nieuwe afspraken in 2020 evalueren.
Het ACV houdt overigens vast aan de eis 
om uitzendkrachten te laten stemmen bij 
de sociale verkiezingen in het bedrijf waar 
ze worden tewerkgesteld. 
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ZORGSECTOR: 
ORPEA SCHENDT 
WERKNEMERSRECHTEN 
IN DUITSLAND EN SPANJE

Orpea is een Franse multinational in de 
zorgsector. In België runt de groep tal van 
woonzorgcentra voor ouderen. LBC-NVK-
werknemersvertegenwoordigers zijn op 
de werkvloer aanwezig om goede arbeids-
voorwaarden te regelen en hierover in 
overleg te gaan met de directie. Maar het 
sociaal overleg loopt niet even vlot in alle 
Europese landen waar Orpea aanwezig is. 
Celenus Clinicus is een Duitse dochter waar 
de werknemers in staking zijn gegaan. Hun 
eis is een nieuwe collectieve arbeidsover-
eenkomst met betere loon- en arbeidsvoor-
waarden. Veel personeelsleden ontvangen 
er namelijk slechts iets meer dan het mini-
mumloon. 
Als reactie op deze staking ontsloeg de 
directie een aantal werknemers die betrok-
ken waren bij de acties. Bovendien dreigen 
ze ermee om het schoonmaakpersoneel te 
outsourcen zonder ernstige afspraken. Op 
de werknemersafgevaardigden zetten ze 
veel druk om hun eisen in te trekken. 
De acties in Duitsland zijn al verscheidene 
weken aan de gang. Lokale en regionale 
politici zijn bezorgd dat heel deze situatie 
tot een negatief imago voor de hele zorgsec-
tor leidt. Dat kan kwalijk zijn voor een sec-
tor die voortdurend personeel zoekt. Enkele 
politici verklaren zich dan ook bereid om te 
bemiddelen in het conflict. Maar het bedrijf 
gaat hier niet op in. 
Ook in een Orpea-kliniek in het zuiden van 
Frankrijk is er sociale onrust. De redenen 
zijn gelijkaardig: een gebrek aan sociaal 
overleg en slechte arbeidsvoorwaarden. 
Tijdelijke werknemers en personeel van 
andere filialen worden ingezet om de sta-
king te breken. Europese en nationale vak-
bonden roepen de directie op om in overleg 
te gaan met de vakbonden.

RENTOKIL EIST TE VEEL VAN WERKNEMER  
EN MOET ZWARE BOETE BETALEN

De Britse multinational Rentokil Initial is 
door een Franse rechtbank opgedragen om 
een boete te betalen van 60.000 euro aan 
een ex-werknemer. Het Hooggerechtshof 
vond het onrechtvaardig dat de werkne-
mer in kwestie na de werkuren telefonisch 
en/of via computer beschikbaar moest blij-
ven voor mogelijke vragen van zijn mede-
werkers of klanten. Als regionaal directeur 
stond hij ook in de weekends en tijdens 
vakanties paraat voor oproepen. Na zijn 
ontslag trok de man naar de rechtbank om 
dit aan te klagen. Het bedrijf ging in het 
verweer. Volgens hen waren er geen bepa-
lingen dat hij deze noodoproepen moest 
beantwoorden. 
De rechters oordeelden anders. Het tele-
foonnummer van de regionaal directeur 
was namelijk één van de nummers die je 
in noodgevallen moest bellen. Zo werd dit 
intern bekend gemaakt. Daarom was dit een 
wachtdienst en moest hij daarvoor worden 
betaald. 
In een tijdperk van smartphones en tablets 
is het voor een werknemer niet altijd mak-
kelijk om werk en privé te scheiden. Studies 
tonen aan dat de werkcultuur van altijd 
beschikbaar zijn leidt tot burn-outs, slape-
loosheid, meer onbetaalde overuren.
De uitspraak van het Hooggerechtshof 
bevestigt de nood aan een verplichte rust- 
en privé-tijd voor iedereen, ver weg van alle 

digitale middelen om met het werk verbon-
den te zijn. In Frankrijk is er trouwens een 
wetgeving die ondernemingen verplicht om 
hierover afspraken te maken met de werk-
nemers. Bij grote groepen zoals Volkswagen 
en Daimler in Duitsland hebben ze niet op 
zo’n wetgeving gewacht. Als er daar e-mails 

‘s avonds of in het weekend worden ver-
stuurd, worden ze automatisch tegenhou-
den tot ‘s ochtends of ‘s maandags.

BROUWER AB INBEV LAAT AANVAL  
OP INDIASE VAKBOND ESCALEREN

Brouwer AB InBev heeft een vestiging in het 
Indiase Sonepat die het bier Budweiser pro-
duceert. Al meer dan 200 dagen protesteert 
de Indiase vakbond HBMU er voor de poor-
ten. Sinds meer dan twee jaar weigert het 
lokale management een collectieve arbeids-
overeenkomst te tekenen met de vakbond. 
Het management kiest voor repressie. 
Arbeidscontracten van actieve vakbonds-
leden worden opgeschort. Vier verkozen 
vakbondsleiders zijn op straat gezet. Er was 
een akkoord om de vier opnieuw in dienst 
te nemen maar het management hield zijn 
belofte niet. 
Meer zelfs, de voorzitter van de vakbond 
werd ontslagen na een gemanipuleerd 
onderzoek over zijn werkuren. Na 16 uur 
continu te hebben gewerkt op een feestdag 
had de man zijn verplichte rust opgenomen: 
voor het management een reden om hem 
buiten te zetten.
De repressie bij de brouwerij van AB InBev 
deed de protesten niet verstommen. Maar 
de directie bleef doorgaan op haar trieste 
koers. Zo liet ze hardhandig ingrijpen tegen 
een vreedzame protestactie op 28 april, bij 
een overheidsgebouw in Sonepat. Een 

lid van de vakbond raakte daarbij serieus 
gewond. Bij de politie werd een valse klacht 
ingediend wegens een zogenaamde aanval 
door vakbondsleden. Dat leidde zelfs tot een 
arrestatie.
De protesten aan de fabriekspoort blij-
ven voortduren. De actievoerders eisen 
de erkenning van de vakbond en het recht 
om collectief vrij te onderhandelen, zonder 
intimidatie. Om de eisen kracht bij te zetten 
roept de internationale voedingsvakbond 
IUF op om berichten te sturen naar de 'ceo' 
van het concern, Carlo Britto. Ook onze vak-
bondsvertegenwoordigers agenderen dit op 
het lokale overleg. 

Meer info vind je op www.iuf.org 
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Pensioenen hervormen? Sorry, 
niet zonder ernstig sociaal overleg!
VAKBONDEN TREKKEN ACTIES OPNIEUW OP GANG

Stefaan Decock

Het ACV heeft op 2 oktober in alle pro-
vincies van het land opnieuw actie 
gevoerd in het belang van onze pen-
sioenen! Deze acties gebeurden in 
gemeenschappelijk vakbondsfront. 
Even opfrissen wat er voor jou – jong 
of al wat ouder – op het spel staat!

De liberale regering-Michel wil de pensi-
oenen ‘hervormen’. Maar ze wil dat vooral 
doen via politieke beslissingen die geen ern-
stig sociaal overleg mogelijk maken over 
de onderliggende visie op het einde van de 
loopbaan. De afkerigheid van sociaal over-
leg hierover bleek al toen de regering aan-
trad in oktober 2014: out of the blue nam ze 
namelijk de beslissing om de wettelijke pen-
sioenleeftijd op te trekken van 65 naar 67 
jaar. Een ideetje wat de regeringspartijen 
overigens waren ‘vergeten’ te vermelden in 
hun verkiezingsprogramma’s.

Het ACV had de uitdrukkelijke vraag gesteld 
om overleg te organiseren over het einde-
loopbaanverhaal in zijn geheel. Maar de 
regering zag het helemààl anders: zij ver-
koos om de aanpak van de ‘eindeloopbaan’ 
in schijfjes op te splitsen en de vakbonden in 
een keurslijf te dwingen. Onaanvaardbaar! 
Met die aanpak heb je geen ernstig sociaal 
overleg, wel pogingen van een regering om 
de vakbonden te verplichten om mee stro-
fes te zingen in een uitermate lelijk en vals 
klinkend lied dat helemaal niet het onze is.
Samen met de andere bonden heeft het 
ACV helder gereageerd dat er éérst eensge-
zindheid moet komen over de sociale doel-
stelling van een pensioenhervorming. Pas 
daarna wordt het mogelijk om op een zin-
nige manier discussies te hebben over tech-
nische maatregelen, het terecht omstre-
den puntensysteem, afspraken rond zware 
beroepen, het deeltijds pensioen of de har-
monisering van pensioenstelsels. Wat wil-
len sommigen bereiken met een pensi-
oenhervorming? Waar moet ze precies 
voor dienen? Dat wil de vakbond eerst 
duidelijk op tafel hebben! Als we het hele 
verhaal overlaten aan werkgevers en rege-
ring, is het een verhaal van besparen, op 
basis van het verkeerde uitgangspunt dat 

‘de pensioenen onbetaalbaar zijn’. Die een-
zijdige benadering wijst de vakbond af: zo is 
het totaal onmogelijk om een gezamenlijk 
gedragen ambitie te ontwikkelen. Praten 
of onderhandelen over een hervorming 

die gaat over besparingen is onwenselijk 
en onaanvaardbaar.

GROOT VERTROUWEN 
ONTBREEKT

Om de pensioenen te hervormen – de vak-
bond heeft het liever over versterken en 
beter maken – is een groot onderling ver-
trouwen nodig. Maar dat vertrouwen lag 
metéén aan diggelen toen de ploeg van 
Charles Michel de vlucht vooruit koos en 
even snel besloot om de pensioenleeftijd 
te verhogen tot 67. Verder eiste die rege-
ring voor alle fundamentele beslissingen 
het ‘primaat van de politiek’ op. Lees: “Wij 
nemen de beslissingen, en de vakbonden 
moeten even ja knikken en pootjes geven”. 
Op die basis is geen pensioenbeleid te voe-
ren dat de steun van de arbeidersbeweging 
kan krijgen.
Als er welvaart wordt gecreëerd in België, is 
dat mee te danken aan de inspanningen van 
de werknemers. Zij hebben dan ook het vol-
ste recht om mee uit te maken hoe die wel-
vaart moet worden verdeeld en herverdeeld. 
Al helemaal als we praten over stukken van 
ons stelsel van sociale zekerheid. Wil de 
politiek over de eindeloopbaan in de volle 
breedte praten? Dan moet ze dat doen met 
de vakbond. Punt.

55-60-65

De vakbonden stellen voor om het einde-
loopbaandebat en het pensioendebat van 
voren af aan te herbeginnen. Met een sim-
pel maar gezond concept: 55-60-65. Wat wil 
dat precies zeggen?

• Op 55 moet een werknemer kunnen kie-
zen voor een landingsbaan, met recht op 
een uitkering. Hij of zij moet dan min-
stens 25 jaar beroepservaring kunnen 
voorleggen. Een voorbeeld: 4/5 werken 
vanaf je 55ste

• Op 60 moet een werknemer kunnen 
beslissen om met SWT (brugpensioen) te 
gaan, zonder beschikbaar te moeten blij-
ven voor de arbeidsmarkt

• Op 65 moet een werknemer met pensioen 
kunnen gaan

Het 55-60-65-plan geniet de volle steun van 
de vakbonden. Meervoud. Dit waarmaken 
vergt de inzet van iedereen: werkgevers, 
overheid, werknemers.
We moeten het dan wel eens raken over 
de bedoeling van het hele debat. Een pen-
sioen moet een waardig vervangingsinko-
men zijn, en de kloof tussen een inkomen 

uit werk en het pensioenbedrag moet zo 
klein mogelijk worden gemaakt. Wie met 
pensioen is, moet een kwalitatief hoog-
staande levensstandaard kunnen hebben 
of behouden. Dat moet niet alleen gelden 
voor de rijkere bevolkingslaag maar voor 
iedereen: werknemers, ambtenaren, zelf-
standigen. Uiteraard zijn er ook mensen 
die door tegenslag moeten leven van een 
vervangingsuitkering: we moeten ervoor 
zorgen dat ook zij kunnen genieten van een 
menswaardige oude dag. Dat is nu in al te 
veel gevallen niet gewaarborgd.
Wat is het ultieme doel van ons noeste vak-
bondswerk? Constructief timmeren aan 
goede loopbanen die rekening houden 
met de levensloop van mensen en hen de 
kans geven om zich te engageren voor hun 
bedrijf of organisatie, zichzelf te ontwik-
kelen en een meerwaarde te zijn voor hun 
werkgever en voor de samenleving. Een 
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eindeloopbaandebat moet dan ook onver-
mijdelijk samengaan met een visie op de 
gehele loopbaan. Een minimaal wettelijk 
kader vanaf 55 is noodzakelijk, zonder daar-
bij afbreuk te doen aan systemen van loop-
baanplanning die al op eerdere leeftijd de 
kans bieden om gas terug te nemen. In de 
non-profit bewijzen ze dat een geleidelijke 
vermindering van de arbeidsduur vanaf 50 
jaar werknemers in staat stelt en zelfs doet 
kiezen om langer te blijven werken.

ONS MENU

We moeten landingsbanen vanaf 55 moge-
lijk maken; werkgevers moeten hierbij hun 
verantwoordelijkheid opnemen en dus mee 
betalen. De financiële en sociale gevolgen 
voor die afbouw dienen geminimaliseerd. 
Werknemers die langer werken dragen ook 
langer bij aan de financiering van de sociale 
zekerheid, dus wint iedereen.
Vanaf 60 moeten werknemers voor wie het 
niet langer lukt de keuze voor SWT kunnen 
maken, en dit zonder dat ze worden opge-
jaagd door de VDAB. De kosten hiervoor 
moeten gedeeltelijk worden betaald 
door de werkgever waardoor 
ook hier een financiering 

voor de sociale zekerheid verzekerd blijft. 
Tegelijkertijd houden we zo duizenden 
mensen uit de ziekteverzekering waar ze 
nu met duizenden in terecht komen. 
Op 65 willen we een volwaardig pensioen 
voor iedereen die dit wil. Willen mensen 
zelf langer werken? Dan mag de overheid 
dit uiteraard faciliteren. Er zijn altijd   

mensen die nog willen voortwer-
ken. Neem de stress van het hui-
dige eindeloopbaanbeleid weg 
en je zal merken dat mensen zelf 
vrijere keuzes maken. In een 

aantal gevallen zullen ze dan langer willen 
werken. In andere gevallen zullen werkne-
mers vinden dat het genoeg is geweest en 
dat ze liever nog wat goede jaren als gepen-
sioneerde willen beleven.

ANDER BELEID IS MOGELIJK

Een ànder beleid is hoe dan ook mogelijk, 
en dat willen de vakbonden klaar en dui-
delijk zeggen en uitdragen. Het is aan de 
politiek om die andere keuze te (willen) 
maken. Ons alternatief oogt alleszins veel 
beter dan het gehakketak en het gekibbel 
van een regering die de mensen al te vaak 
tegen elkaar opzet en uitspeelt, zelfs in het 
pensioendebat. Wansmakelijk. Maar we 
moeten deze regering uitzitten en ijveren 
voor beterschap. In het belang van de wer-
kende bevolking, de werkzoekenden en ook 
zeker de jongeren.
Hoe dan ook is de pensioenstrijd zeker nog 
niet gestreden. De vakbond knokt voort!  |

Onze pensioenen zijn veel te belangrijk om ze alleen aan 
de politiek over te laten. De vakbond eist een ernstige 
dialoog en fatsoenlijk overleg over de pensioenpolitiek. 
Correcte en betere pensioenen. Geen ‘besparingslogica’!
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Chris Van Zeghbroeck

Mee onder druk van de vakbonden 
heeft de minister van pensioenen, de 
liberaal Daniel Bacquelaine (MR), 
onlangs bevestigd dat het ‘pensi-
oen met punten’ er deze legislatuur 
niet komt. Als het aan de vakbond 
ligt, komt het er nooit. In een inter-
view met Sudpresse lanceerde 
Bacquelaine meteen een nieuw initia-
tief: het halftijds pensioen. Compleet 
nieuw is dat niet want in het regeer-
akkoord van Charles Michel stond 
al de mogelijkheid om het pensi-
oen gedeeltelijk op te nemen.
 
WAAROVER GAAT DIT?

Ouderen zouden halftijds het wettelijk pen-
sioen kunnen opnemen en halftijds blijven 
werken. Het zou dus niet om een deeltijds 
pensioen gaan zoals oorspronkelijk in het 
regeerakkoord vermeld. In een 38-uren-
week wordt het dus 19 uur pensioen en 19 
uur werken.

WIE KAN DIT OPNEMEN?

De mogelijkheid zou voorlopig alleen 
worden gegeven aan ambtenaren en 

werknemers. Het kan ten vroegste vanaf de 
leeftijd van het vervroegd pensioen. En dat 
is vanaf 2019 vanaf 63 jaar na een loopbaan 
van 42 jaar. Wie een lange loopbaan van 44 
of 43 jaar kan bewijzen, kan nog op 60 res-
pectievelijk 61 jaar met vervroegd pensioen.

VERSCHIL MET LANDINGSBAAN?

Bij een deeltijds pensioen zou alleen voor 
de periode van tewerkstelling nog pensioen 
worden opgebouwd. Kies je voor een half-
tijdse landingsbaan? Dan zal je pensioen 
opbouwen voor de jaren waarin je een uitke-
ring krijgt én uiteraard ook voor de periode 
van tewerkstelling. Je latere pensioen zal in 
het tweede geval dus hoger zijn.

Op het eerste gezicht is er niets mis met de 
invoering van een halftijds pensioen. Mààr 
de LBC-NVK kan het idee niet aanvaarden 
als dit halftijds pensioen in de plaats zou 
komen van landingsbanen. En dat risico 
zit er toch wel in. Het wordt voor werkne-
mers almaar moeilijker gemaakt om aan het 
einde van de loopbaan gas terug te nemen. 

In het Zomerakkoord beslisten de politici 
ongegeneerd om de landingsbanen voort 
af te bouwen door de leeftijd te verhogen 
naar 60 jaar. Ongehoord want het werk-
tempo stijgt aanzienlijk. Vele werknemers 
kunnen dat tempo niet volhouden tot aan 

hun pensioen. 

ALS AANVULLING OKÉ

Landingsbanen zijn een pure noodzaak 
om werken tot aan het pensioen draaglijk 
te houden. Het halftijds pensioen is dan 
ook alleen te aanvaarden als het een aan-
vulling is voor de huidige eindeloopbaan-
systemen. Niet als vervanging. Het kan een 
uitweg zijn voor mensen die net niet aan de 
voorwaarden voldoen om te kiezen voor een 
landingsbaan.

Of zo’n halftijds pensioen succes zou heb-
ben is zeer de vraag. Heel wat werknemers, 
vooral vrouwen, kunnen op 63 jaar zelfs 
geen 42 werkjaren bewijzen. En kunnen 
hierdoor nooit met halftijds pensioen gaan!
Bij het ter perse gaan van dit artikel, waren 
de wetteksten nog niet beschikbaar. De uit-
voering van het halftijds pensioen kan nog 
alle kanten op. Het dossier nu ter sprake 
brengen, lijkt een slinks manoeuvre van de 
minister om de aandacht af te leiden van 
een veel belangrijker debat, namelijk dat 
over de zware beroepen. We willen absoluut 
geen partiële besluiten over zware beroe-
pen of deeltijdse pensioenen. De LBC-NVK 
wil een ernstig debat over het héle einde-
loopbaanverhaal. Want dat is onlosmakelijk 
verbonden met een degelijke pensioenrege-
ling.  |

‘Halftijds 
pensioen’ 
mag geen 
 landings-
   banen 
   vervangen!
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Zorgsectoren krijgen 
nieuwe classificatie en barema’s
NIEMAND MAG EROP ACHTERUIT GAAN

Olivier Remy

De werknemers van diverse zorgsec-
toren krijgen een nieuwe functieclas-
sificatie en nieuwe loonbarema’s 
vanaf 1 oktober 2019. De invoering 
van de nieuwe barema’s komt er een 
jaar nadat dit al voor het personeel 
van de ziekenhuizen werd toegepast.

Een nieuwe functieclassificatie en nieuwe 
barema’s invoeren is niet niks. Ongeveer 
54.000 werknemers van de sectoren die 
sinds de jongste staatshervorming afhan-
gen van de Vlaamse overheid zullen er in 
oktober 2019 bij betrokken zijn. In de woon-
zorgcentra (rusthuizen), de revalidatiecen-
tra, de psychiatrische verzorgingstehuizen, 
enkele gespecialiseerde of categorale zie-
kenhuizen en de initiatieven voor beschut 
wonen start nu de voorbereiding van de 
invoering van de nieuwe functieclassificatie.
Voor de werknemers van de ziekenhuizen 
kon de eerste stap van de invoering van de 
nieuwe loonschalen dit jaar plaatsvinden. 
Het sociaal akkoord voor deze federale zorg-
sectoren werd afgesloten in november 2017. 
Maar het was wachten tot 7 juni 2018 op een 
sociaal akkoord voor de non-profitsecto-
ren die afhangen van de Vlaamse overheid. 
Het VIA 5-akkoord bevat 21,7 miljoen euro 
voor de nieuwe barema’s. De onderteke-
ning van beide sociale akkoorden kwam 
er niet vanzelf. Ze was het resultaat van 
lange en vastberaden onderhandelingen 
en acties waaraan duizenden werknemers 
uit de sector deelnamen. Deze acties waren 
onmisbaar om de vakbondsonderhande-
laars te steunen.

GELIJK LOON 
VOOR GELIJK WERK

De huidige functieclassificatie en barema’s 
dateren van zo’n 40 jaar geleden. Maar er 
werden in de voorbije jaren wel al aanpas-
singen aangebracht. Zo kreeg de LBC-NVK 
in 2013 gedaan  dat alle zorgkundigen het-
zelfde barema konden verdienen. Voor 
functies als animator bestaat er geen dui-
delijk barema. De oude classificatie verwijst 
ook naar oude jobs als ‘klerk’ en ‘meester-
gast’. Gevolg: de directie heeft dan meer 
mogelijkheden om zelf te beslissen welk 
barema wordt toegekend.
Al in 2002 was er het besef dat er een nieuwe 
functieclassificatie moest komen. De soci-
ale partners richtten toen de vzw IFIC op. 

IFIC ontwikkelt en ondersteunt de opstel-
ling van de functieclassificaties in de non-
profit. Het eerste project was dat voor de zie-
kenhuizen en de ouderenzorg. Daarna werd 
gestart met de Vlaamse sectoren (zoals de 
kinderopvang). De opstelling van een sec-
torale functieclassificatie wordt grondig en 
wetenschappelijk aangepakt. En daarom 
duurt zoiets ook jaren.

De functieclassificatie én de loonbarema’s 
die in 2019 worden ingevoerd, zijn dezelfde 
als deze die dit jaar van kracht werden in 
de ziekenhuissector en de thuisverple-
ging. Voor de vakbonden was het uiterst 
belangrijk dat het principe van gelijk loon 
voor gelijk werk behouden bleef. Een zorg-
kundige of kinesitherapeut in een woon-
zorgcentrum of revalidatiecentrum hoort 
hetzelfde te blijven verdienen als in een 
ziekenhuis.
De nieuwe functieclassificatie is, zoals die 
voor het ziekenhuispersoneel, van toepas-
sing op alle werknemers. Er is geen onder-
scheid tussen bijvoorbeeld een verpleeg-
kundige, een diëtiste, een poetshulp en 
een onthaalmedewerker. Iedereen is werk-
nemer en dus valt iedereen onder de nieuwe 
barema’s. Ook het principe dat niemand 
erop achteruitgaat is behouden. Voor een 
klein aantal werknemers kan het huidige 
loon hoger zijn dan het nieuwe loonbarema. 
In zo’n geval kan de werknemer zonder pro-
bleem beslissen om het huidige barema te 
behouden.

INFORMEREN EN BEGELEIDEN

Alle werknemers van de betrokken sectoren 
zullen rond 17 oktober 2018 een algemene 
brief ontvangen van hun directie. Daarin 
worden de volgende stappen van de invoe-
ring van IFIC uitgelegd. Je vakbond LBC-
NVK is sinds begin oktober een flyer aan het 
verspreiden. We gebruiken ook mailings 
en onze websites - www.lbc-nvk.be en  
www.wittewoede.be - om leden en werk-
nemers in het algemeen te informeren.

Tussen november 2018 en eind januari 
2019 wordt in elke voorziening het voor-
bereidende werk gedaan. Op 23 april 2019 
zullen alle werknemers in de sector hun 
functie toegewezen krijgen, samen met het 
nieuwe loonbarema. Ze zullen vanaf dan 
hun toewijzing kunnen aanvaarden of niet. 
Of indien nodig in beroep gaan.

In mei en juni 2019 organiseert de LBC-
NVK in alle regio’s informatiemomenten 
en dienstverlening. Ook meer dan 600 
LBC-NVK-militanten krijgen vorming over 
IFIC, hun rol in de begeleidingscommissies 
en het gebruik van een ‘tool’ om de nieuwe 
barema’s uit te leggen. Leden van de LBC-
NVK (ACV) zullen kunnen rekenen op onder-
steuning van hun vakbond om in 2019 de 
juiste keuze te maken!  |
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Mgr. Luc Van Looy: “Wie van ons 
is hier écht een wereldburger?”
BISSCHOP VAN GENT ZIET VEEL VILLA’S EN MOOIE HUIZEN MET GROTE HAGEN ROND
 
Denis Bouwen

“Bij mensen in armoede staat de deur 
altijd open, zij delen altijd. Hier zie 
je grote hagen rond onze villa’s en 
fraaie huizen. Broederlijkheid en soli-
dariteit zijn vaak ver te zoeken. Wie 
van ons is hier écht een wereldburger? 
Veel Belgen reizen de halve planeet 
af, maar trekken zich verder niets van 
de wereld aan.” Dat zegt mgr. Luc Van 
Looy, de bisschop van Gent, in een 
exclusief interview met Ons Recht.

Paus Franciscus pleit uitdrukkelijk voor 
gastvrijheid en menselijkheid tegenover 
vluchtelingen en migranten. “Hij heeft 
gelijk als hij stelt dat we in Europa vrese-
lijk tekort schieten op het vlak van gastvrij-
heid en menselijkheid”, zegt mgr. Van Looy. 

“In het bisdom Gent doen we inspanningen. 
We zoeken mee naar woningen voor vluch-
telingen, en we hebben ook geholpen om 
Syrische gezinnen naar ons land te evacu-
eren, christenen en anderen.”

“Ik rij geregeld rond met de auto, en zie in 
zowat alle dorpen heel fraaie huizen. Prima. 

Maar waarom sputteren sommigen dan zo 
tegen als er wordt gepleit voor openheid en 
menselijkheid tegenover vluchtelingen? We 
kunnen het tij alléén keren als we met een 
juiste pedagogische aanpak de bevolking 
trachten bewust te maken. Via kerken, vak-
bonden, verenigingen. We moeten mensen 
opvoeden om er echte wereldburgers van te 
maken.”

“Ik vind de vluchtelingenkwestie hemelter-
gend”, stelt de bisschop. “We kunnen toch 
geen mensen of gezinnen, die hier al lang 
verblijven, zomaar terugsturen? Wereldwijd 
zouden we ook genoeg middelen moeten 
kunnen vrijmaken om te zorgen voor jobs 
in de landen van herkomst.”

“Voor vluchtelingen zonder papieren moe-
ten we ijveren voor een systeem van regu-
larisaties dat door de bevolking wordt aan-
vaard. Racisme dient uitgebannen. We 
moeten streven naar solidariteit en broe-
derlijkheid. De bevoegde overheid moet ook 
haar verantwoordelijkheid nemen. Maar 
dat moet ze doen op een manier die een 
klimaat van solidariteit en broederlijkheid 
mogelijk maakt. Al te vaak zien we precies 
het tegendeel gebeuren.”

“De berichtgeving in de media is soms pro-
blematisch. Zo wordt een pessimistische 
visie in de hand gewerkt, en dat is niet 
goed. We hebben een ploeg van professio-
nelen nodig die de bevolking goed voorlicht 
zodat er meer ruimte kan komen in de har-
ten van velen.”
Gesloten centra zijn voor de bisschop niet 
de juiste weg. “Dat doet denken aan cri-
minelen, maar de meeste mensen zonder 
papieren zijn niet crimineel. Zij hebben 
niets misdaan. Ze zijn alleen gaan lopen 
voor oorlogen of voor een gebrek aan per-
spectieven in hun eigen land.”

SALESIANEN

Luc Van Looy behoort tot de salesianen van 
Don Bosco die zich inzetten voor kwetsbare 
jongeren en ook scholen runnen. “Typische 
salesianen praten dikwijls over Don Bosco, 
die een grote invloed had op hun werk. De 
mensen zeggen dat ik als bisschop zelden of 
nooit over Don Bosco spreek. Maar ze mer-
ken wel dat ik een salesiaan ben, zoiets kan 
je niet wegsteken.”

Mgr. Luc Van Looy: “Er is een kleine maar groeiende 
groep van jongeren die niet per se naar de mis gaan maar 
zich wel engageren. En een behoorlijk aantal jongeren 
trekt naar plaatsen als Lourdes, Rome en Assisi.”©
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DIENSTBARE KERK

ONS RECHT: Paus Franciscus pleit voor een 
Kerk die ‘niet alleen met zichzelf bezig is 
maar dienstbaar in de samenleving staat’?
MGR. VAN LOOY: “In de afgelopen 30 jaar 
kwam de Kerk veel meer tot het besef dat 
ze zich dienstbaar moet maken voor armen. 
Al voor de komst van Franciscus was er een 
sterk besef dat we eenzaamheid en armoede 
moesten bestrijden. Ook ecologische waar-
den verdienen te worden verdedigd. In de 
Kerk draait alles rond liturgie, verkondiging 
en diaconie of dienstbaarheid. Die dienst-
baarheid was lange tijd ondergeschikt maar 
nu is ze de ‘harteklop’ van de Kerk. We zijn 
dit op de eerste plaats aan het zetten, ook 
een kwestie van geloofwaardigheid. Dat 
spreekt heel wat jongeren aan.”

“Toen ik twaalf jaar geleden op scholen ging 
spreken, werden mijn woorden meer dan 
eens weggelachen. Nu merk ik veel nieuws-
gierigheid. Leerlingen weten veel minder 
dan vroeger over de Kerk, zijn curieus en 
stellen vragen. Er is ook een kleine maar 
groeiende groep van jongeren die niet per 
se naar de mis gaan maar zich wel engage-
ren. En een behoorlijk aantal jongeren trekt 
naar plaatsen als Lourdes, Rome en Assisi.”

STEM IN HET DEBAT

ONS RECHT: Laat de Kerk in het maatschap-
pelijke debat wel genoeg van zich horen?
MGR. VAN LOOY: “We werken goed samen 
met artsen, professoren, psychiaters, sociaal 
werkers, opvoeders. Zij laten de christelijke 
stem in het maatschappelijke debat klinken. 
Voor bisschoppen of priesters is het niet zo 
makkelijk om in de krant aan het woord te 
komen. Soms vragen ze me wel voor Van 
Gils & Gasten of Terzake, maar ik ga daar 
bewust nooit met het vingertje zwaaien, dat 
is niet meer van deze tijd. In debatten over 
abortus, euthanasie, de zondagsmis op tv 
trachten wij leken te mobiliseren. Hoe dan 
ook is het belangrijk om de stem van het 
evangelie te laten klinken op het publieke 
forum.”

“Of wij te braaf zijn? Misschien nuanceren 
we te veel. Maar het is geen goeie strategie 
om je vast te bijten in felle uitspraken van 
deze of gene politicus. Voor ik in het open-
baar iets zeg, toets ik eerst af bij iemand die 
de media kent. Zo zijn we tot ons standpunt 
over abortus gekomen, maar mogelijk was 
dat te genuanceerd. Met scherp schieten is 
niet onze stijl.”

“Als het over armoede gaat, staat onze deur 

wijd open. We moeten armen valoriseren 
en vooral daden stellen. Als het moet ook 
woorden spreken. Bij mij staan er dagelijks 
armen aan de deur, en niet om 5 euro te vra-
gen. Telkens zoeken we dan naar oplossin-
gen in samenspraak met verenigingen en 
in onze netwerken. Ons bisdom vangt ook 
4 of 5 vluchtelingengezinnen op; ik ken die 
mensen, en dat doet deugd.”

STAKEN BIJ RYANAIR

ONS RECHT: Bij de lagekostenmaatschap-
pij Ryanair staken ze voor correcte loon- en 
arbeidsvoorwaarden en een fatsoenlijk per-
soneelsbeleid. Hoe denkt u daarover?
MGR. VAN LOOY: “In het geval van Ryanair 
en gelijkaardige maatschappijen heb ik me 
wel vaker afgevraagd of ze tegen die lage 
tarieven zouden kunnen blijven werken. 
Ook zulke bedrijven moeten de nationale 

Paus Franciscus pleit uitdrukkelijk voor gastvrijheid en 
menselijkheid tegenover vluchtelingen en migranten. 

“De paus heeft gelijk als hij stelt dat we in Europa vreselijk 
tekort schieten op het vlak van gastvrijheid en menselijk-
heid”, stelt de bisschop van Gent, Luc Van Looy. “In ons 
bisdom Gent doen we zeker inspanningen om vluchtelin-
gen te helpen.”
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en Europese regels naleven. Zij ontnemen 
bepaalde rechten aan hun werknemers, en 
dat kan niet.”

“Persoonlijk ben ik een voorstander van het 
stakingsrecht. Maar we moeten er ook blij-
ven over nadenken. Is het bijvoorbeeld in 
orde dat een kleine vakbond bij het spoor 
soms het hele land kan lamleggen? Hoort 
dat bij het doel van het stakingsrecht? Ik stel 
me daar vragen over.”

“De Kerk heeft een sociale leer, maar die 
heeft lang onder het stof gelegen. Wij wil-
len daar verandering in brengen. Een speci-
ale werkgroep is aan het bekijken hoe we die 
sociale leer een betere plaats kunnen geven 
binnen de Kerk. Er zijn plannen voor een 
studiedag. Die zal bijvoorbeeld gaan over 
werknemersrechten, jobs voor jongeren, 
armen die hun rechten opeisen. Op dit vlak 
hebben we heel wat contacten met Caritas 
en Broederlijk Delen.”

MISBRUIKSCHANDALEN

ONS RECHT: De schandalen rond kinder-
misbruik hebben de Kerk zwaar beschadigd. 
Zelf werd u aangevallen in verband met een 
oude priester die feiten had gepleegd en naar 
Rwanda wilde gaan?
MGR. VAN LOOY: “Die priester is meteen 
geschorst. We hebben ook de Rwandese 
ambassade aangesproken om ervoor te zor-
gen dat hij een formeel inreisverbod kreeg. 
En we hebben het dossier, zoals het hoort, 
overgemaakt aan Rome.”

“Toen het thema kindermisbruik in de Kerk 
hier erg actueel werd in 2010, hebben we 
met de bisschoppen constant vergaderd. We 
overlegden ook met experts uit het straf-
recht, tot we uiteindelijk twee leken von-
den die ons konden helpen. Samen met hen 
bepaalden we ons standpunt en verwoord-
den we dit in twee documenten. Die docu-
menten inspireren nu zelfs sport- en jeugd-
bewegingen in de manier waarop zij met het 
probleem omgaan.”

“Als ik een klacht ontvang, neem ik meteen 
contact op met het gerecht. Een medewer-
ker gaat in mijn naam het gesprek met het 
slachtoffer aan. Als het mogelijk is, doe ik 
dat ook zelf. Een speciale commissie zoekt 
naar de juiste aanpak van iedere situatie. En 
die methode werkt. Vanuit wereldwijd per-
spectief vind ik het een zegen voor de Kerk 
dat deze etterbuil is opengebarsten. We 
moeten elke doofpotstrategie trachten te 
vermijden. We houden contact met slacht-
offers en daders, want we mogen niemand 
uitsluiten.”

GEHUWDE PRIESTERS

ONS RECHT: Wat moet er gebeuren met het 
priestercelibaat?
MGR. VAN LOOY: “Ik link het celibaat niet 
aan de pedofiliedossiers. Ik heb er altijd 

voor geijverd om gehuwde mannen priester 
te kunnen laten worden. Een aantal gewe-
zen Anglicaanse priesters en ex-dominees, 
die getrouwd zijn, werkt nu als katholieke 
priester. Ik zie de Kerk groeien naar een 
situatie waarin gehuwde mannen gewoon 
priester kunnen worden. Ze moeten dan wel 
op zeker moment kiezen voor een leven als 
celibatair of een leven als gehuwde geeste-
lijke. Voor zover ik kan inschatten, denken 
alle bisschoppen in België in dezelfde zin.”  |

Wat extra 
uitleg over 
het SWT
Het septembernummer van Ons Recht 
bracht een artikel over het stelsel van werk-
loosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en de 
toepassing hiervan bij Carrefour. Dat leidde 
tot vragen en verwarring bij sommige lezers. 
Die verwarring willen we graag wegnemen.

We leggen even de juiste regelgeving uit. 
Die komt erop neer dat 'oude' werklozen 
effectief vrijgesteld blijven van elke ver-
plichting om beschikbaar te zijn voor de 
arbeidsmarkt.

'Oude' werklozen met SWT zijn 1) werkne-
mers die voor de eerste keer vóór 1 janu-
ari 2015 werkloosheidsuitkeringen met 
bedrijfstoeslag hebben gevraagd (werklozen 
met lopend SWT); 2) werknemers die vóór 1 
januari 2015 werden ontslagen; 3) werkne-
mers die voor of na 1 januari 2015 zijn ont-
slagen en werkloze met SWT zijn geworden 
omdat hun bedrijf werd erkend als 'onder-
neming in moeilijkheden' of als 'onderne-
ming in herstructurering'.

Voor optie (3) moet de erkenningsperiode 
wel zijn gestart vóór 9 oktober 2014. Aan het 
einde van de periode gedekt door de ont-
slagvergoeding of van de opzeggingsperi-
ode (zonder rekening te houden met even-
tuele verlengingen van deze opzegging) 
moet de werknemer kunnen aantonen dat 
hij 58 jaar oud is of een beroepsverleden van 
38 jaar heeft.

'Oude' werklozen kunnen ook werknemers 
zijn die zijn ontslagen na 31 december 2014 
en die met SWT gaan op basis van rechten 
die gebaseerd zijn op de reglementering van 
vóór 1 januari 2015. Concreet gaat het om 
het recht op SWT op basis van de voorwaar-
den die golden in 2012, 2013 of 2014.  |

PRIESTER EN 
MISSIONARIS

Luc Van Looy (77) ziet zichzelf als pries-
ter en als missionaris. Als jonge snaak 
van 23 vertrok hij naar Zuid-Korea, waar 
hij vele jaren doorbracht. Hij gaf er 
christelijke vorming aan jongeren, vaak 
geen katholieken. Van Looy woonde 
in een tehuis voor werkende jongens 
maar deed ook aan studentenpasto-
raal. “Een bijzondere combinatie”, vindt 
hij zelf. De salesiaan bespeelde virtuoos 
zijn accordeon. Muziek en volksdans 
waren zelden weg te denken. De Zuid-
Koreanen weten hem nog altijd te vin-
den. Zo sprak hij in 2017 op een congres 
dat in het teken stond van de vredes-
besprekingen tussen Zuid- en Noord-
Korea. Eind september verscheen van 
zijn hand bij Halewijn het boek ‘In de 
naam van de Vader’ met 365 fragmen-
ten uit zijn homilieën en toespraken: 
voor elke dag één. Zijn levensverhaal 
verscheen bij dezelfde uitgeverij onder 
de titel ‘Netwerker van God voor de 
mensen’.
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Werknemers bij- en omscholen? 
Geen woorden maar daden aub!
RONKENDE VERKLARINGEN VOLSTAAN NIET, ZEGT VAKBOND

Denis Bouwen

Volgens de werkgeversorganisatie 
van de technologiesector, Agoria, zul-
len robots en digitalisering tussen nu 
en 2030 heel wat jobs uitschakelen. 

“Maar voor elke baan die sneuvelt zul-
len wij er vier nieuwe creëren”, beweert 
Marc Lambotte van Agoria. Hij pleit 
voor het bij- en omscholen van werk-
nemers. Dat treft, want de vakbond 
dringt al langer aan op de oprichting 
van een 'transitiefonds' dat werkne-
mers kan begeleiden wanneer ze hun 
job kwijtspelen door de digitalisering.
 
Volgens Agoria zal heel wat handenarbeid 
onder druk komen tussen nu en 2030. Maar 
er zullen ook veel jobs bijkomen: in de ICT, 
in het onderwijs, in zorg en verzorging. "We 
moeten werknemers bijscholen zodat ze 
hun vaardigheden op peil kunnen houden", 
vindt Lambotte. "Anders werknemers zul-
len zich moeten omscholen via opleidingen 
die soms tot 18 maanden kunnen in beslag 
nemen." Volgens de man van Agoria moe-
ten overheden en bedrijven aan iedereen 
de kans geven om zich bij of om te scholen.

“Wie zijn wij om dit tegen te spreken?”, rea-
geert Jeroen Vandamme van de LBC-NVK. 

“In de Dienstensectoren (paritair comité 
200) heeft de vakbond al herhaaldelijk aan-
geboden om werk te maken van een transi-
tiefonds. Tot op heden blijft het aan werkge-
verskant vooral bij ronkende verklaringen. 
Waar wachten ze op?”
 
TRANSITIEFONDS
 
Zelfs het Verbond van Belgische 
Ondernemingen (VBO) toonde zich uitein-
delijk voorstander van een transitiefonds. 

"Wij vinden het prachtig dat werkgeversor-
ganisaties pleiten voor bij- en omscholing 
van werknemers", stelt Jeroen. "We willen 
zeer graag afspraken maken. Niemand zal 
ons het verwijt kunnen maken dat de vak-
bond geen spijkers met koppen wil slaan. 
Het tegendeel is waar.”
 
Volgens de vakbond kan een transitie-
fonds inzetten op vorming, zorgen voor 
begeleiding richting nieuwe jobs en onder-
steunende maatregelen voorzien voor 
werkgevers die nieuwe activiteiten willen 
ontwikkelen. Zo'n fonds kan solidair wor-
den gefinancierd door alle werkgevers uit 
een sector. De sociale partners moeten 

streven naar duurzame tewerkstelling en 
bewerkstelligen dat niemand een vogel voor 
de kat is op onze arbeidsmarkt.
 
ONDERTUSSEN IN PC 200
 
In PC 200, het Aanvullend Paritair Comité 
voor de Bedienden, zitten de onderhande-
lingen over een nieuw vormingsakkoord 
spijtig genoeg vast. Het gemeenschappelijk 
vakbondsfront ijvert voor een ruimer recht 
op vorming voor alle bedienden in de sector 
én een beter beleid van bedrijven op het vlak 
van vorming en opleiding. De vakbonden 
dringen aan op een ambitieus vormingsak-
koord en willen dat de vormingsinstelling 
CEVORA meer armslag krijgt.
 

"Als we vergelijken met het buitenland, 
zien we dat er in ons land te weinig wordt 
geïnvesteerd in vorming en opleiding op 
de werkvloer”, vertelt Jeroen. “Het is hoog 
tijd om stappen vooruit te zetten. Voor PC 
200 stellen we aan de werkgevers voor om 
in 2019-2020 het aantal vormingsdagen op 
te trekken van 4 naar 5. In 2021-2022 moet 
er dan een zesde vormingsdag worden aan 
toegevoegd."  |
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Ben Bellekens

Robots, algoritmes en apps. In de 
reeks debatten “Help, mijn werkgever 
is een app!” liet de Brusselse afdeling 
van de LBC-NVK in het Kaaitheater 
experts en terreinwerkers met elkaar 
discussiëren over de digitalisering 
die onze samenleving ingrijpend ver-
andert. We lieten een optimist, een 
scepticus, een werkgever en syndica-
listen aan het woord. Het debat werd 
in goede banen geleid door journa-
list Bart Eeckhout (De Morgen).

‘Digitalisering’, een lading die veel kan dek-
ken: nieuwe technologiebedrijven die maal-
tijden bezorgen, taxiritten organiseren, en 

logies aanbieden zonder ook maar één 
koerier, chauffeur of hotelkamer in eigen 
beheer te hebben en zo de klassieke tweede-
ling werknemer versus zelfstandige onder 
druk zetten. Maar ook nieuwe digitale toe-
passingen op de werkvloer zoals kassaloos 
winkelen, slimme ‘chatbots’ en geautomati-
seerde webwinkels of werken van op afstand 
in klassieke bedrijven.
In heel wat grote steden zijn de koeriers 
van Deliveroo en Uber ondertussen een 
vertrouwd beeld. Eerder dit jaar was er een 
sterke mobilisatie van de Deliveroo-koeriers, 
met ondersteuning van de vakbonden. De 
koeriers protesteerden tegen de vervanging 
van de vergoeding per uur door een vergoe-
ding per bezorging. Op een ander front nam 
de stad Brussel maatregelen om Airbnb in 
te dammen. Meer en meer appartemen-
ten, soms heelder appartementsblokken, 

worden via Airbnb aangeboden voor kor-
tetermijnverhuur. Hierdoor wordt de klas-
sieke huurmarkt verstoord en gaan de huur-
prijzen voor bewoners de hoogte in.
Rogier de Langhe, econoom en filosoof  aan 
de Ugent, is optimistisch: “We staan nog 
maar aan het begin van een omwenteling. 
Technologische vooruitgang hou je niet 
tegen. Bovenal zijn deze nieuwe toepassin-
gen heel efficiënt en nuttig. De echte door-
braak moet nog komen. We zitten in een 
leerproces. Onvermijdelijk moeten we ons 
sociaal en economisch model aanpassen. 
Dat wil niet zeggen dat we moeten inboe-
ten aan sociale bescherming. Maar er zijn 
geen pasklare antwoorden.” 

STERKE REGELS GRAAG

Een ander geluid is te horen bij Dirk 

“Echte doorbraak van 
digitalisering moet nog komen”
HELP, MIJN WERKGEVER IS EEN APP!
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Holemans, de coördinator van denktank 
Oikos. Hij is erg sceptisch en pleit voor 
regulering. “Vaak zijn deze nieuwe appli-
caties zwarte dozen. De Uber- en Deliveroo-
koeriers zijn de speelbal van algoritmes. 
Ook groeien sommige van zulke spelers 
uit tot techgiganten die naar een quasi-
monopolie neigen. We moeten daarom nu 
al nadenken over sterke regels zodat deze 
nieuwe bedrijven correct belastingen beta-
len, onze privacy respecteren, onze keuze-
vrijheid vrijwaren, en zodat de mensen die 
voor hen prestaties leveren correct worden 
vergoed.”
Martin Willems, vakbondssecretaris bij 
CNE, lag mee aan de basis van de mobilisa-
tie van de Deliveroo-koeriers dit voorjaar. 

“Het Deliveroo-publiek is erg divers”, weet 
Martin. “Dat gaat van studenten die iets wil-
len bijverdienen tot jongeren die elders niet 

aan de bak geraken. Deliveroo is op dat vlak 
laagdrempelig. Maar wij geloven niet dat 
Deliveroo geen minimumloon van 10 of 11 
euro per uur en sociale bijdragen kan beta-
len. Een goede job bij deze nieuwe bedrijven 
en een deftig statuut, daar strijden we voor!” 
Ook in de klassieke sectoren krijgen we als 
vakbond met digitalisering te maken aan de 
onderhandelingstafel. Van de distributie tot 
de financiële sector. Zelden als een positief 
verhaal, maar eerder als een ontwrichtende 
kracht die leidt tot banenverlies en afbraak 
van sociale bescherming. Denk bijvoorbeeld 
aan de grote collectieve ontslagrondes in 
grote bedrijven zoals ING en Carrefour.

WINNAARS EN VERLIEZERS

In de praktijk is het verhaal wel genuan-
ceerd. Matthias Somers, wetenschappelijk 

medewerker bij de sociale denktank 
Minerva, stelt het beeld bij. “Een alarme-
rende studie die stelt dat de helft van de 
jobs zal verdwijnen, is fake. Wel verandert 
de typologie van jobs. Het aantal banen 
die routinematig zijn, zal verminderen en 
tegelijkertijd zullen er andere banen genre 
management bijkomen. De nieuwe jobs zijn 
dus veel meer gepolariseerd waardoor het 
middensegment onder druk komt te staan. 
Met andere woorden: er zijn winnaars en 
verliezers. Het is zaak om de groep van ver-
liezers zo klein mogelijk te houden. Hier 
moet de overheid ingrijpen. Je kan dit niet 
overlaten aan de vrije markt.”
Bert Vanrompaey, personeelsdirecteur bij 
BNP Paribas Fortis, zit met zijn grootbank in 
de spits van het digitaliseringsverhaal. Hij 
gelooft heel sterk in nieuwe jobs ondanks 
de digitalisering. “Een aantal jobs, vooral 
de routinematige, zal inderdaad verdwij-
nen. Mensen die nu de schakel vormen tus-
sen twee IT-processen bijvoorbeeld. In de 
toekomst zal een kleine robot dat kunnen 
doen. Of wanneer er beslissingen worden 
genomen op basis van statistische gegevens, 
zal dat iets voor AI zijn (artificial intelligence, 
nvdr). Maar alle banen waar een menselijke 
reflex bij nodig is, het EQ, die zullen blijven 
bestaan. Alles wat te maken heeft met klan-
ten, marketing, ook IT’ers die de robots kun-
nen besturen.”

OPLEIDING IS VEREIST

Zowel Somers als Vanrompaey geloven 
heel sterk in opleiding. Beide sprekers vin-
den ook dat bedrijven hier hun verantwoor-
delijkheid moeten nemen. Ze hebben ook 
geen andere keus, want anders organiseren 
ze zelf de schaarste op de arbeidsmarkt. Ook 
is er een belangrijke rol weggelegd voor de 
sectorfondsen die in de meeste sectoren een 
belangrijke vormingspijler hebben.
Sandra Vercammen, nationaal secretaris 
van ACV Kader, waarschuwt voor de druk 
van de permanente bereikbaarheid die 
nieuwe technologie met zich meebrengt. 

“Het is enorm belangrijk dat er genoeg her-
steltijd is voor mensen die met hun hoofd 
moeten werken. Want de manier waarop 
technologie nu wordt gebruikt, heeft als 
gevolg dat het werk nooit stopt of wordt uit-
geschakeld. Als we alle tijd zouden optellen 
waarin mensen beschikbaar zijn, zouden 
we schrikken hoe de arbeidstijd is toege-
nomen.”
Kortom, veel vragen, maar nog geen eendui-
dige antwoorden. Als vakbond wroeten we 
verder en zoeken we naar oplossingen voor 
nieuwe uitdagingen.  |

Robots, algoritmes en apps zijn onze samenleving ingrij-
pend aan het veranderen. Is de digitalisering een zegen 
voor de mensheid? Of een hel?

“Echte doorbraak van 
digitalisering moet nog komen”
HELP, MIJN WERKGEVER IS EEN APP!
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Frederik Vermeulen

Armen TeKort levert het bewijs dat 
je kansarmoede op grote schaal 
eff ectief bestrijden en overwinnen. Al 
sinds 2014 oogst de Antwerpse ver-
eniging het nodige succes door met 
een doordacht buddysysteem te 
werken. “We leggen de klemtoon 
op gelijkwaardigheid en willen de 
eigenwaarde en het sociale net-
werk van de persoon in armoede 
sterker maken”, zegt Theo Vaes.

Theo is een consultant die aan buitenlandse 
ondernemingen uitlegt hoe ze in België 
kunnen investeren. Privé raakte hij enkele 
jaren geleden gefascineerd door het thema 
armoede, meer bepaald door kansarmoede.

THEO VAES: “De focus ligt bij Armen TeKort 
op generatie-armoede, want in huishou-
dens met dit profi el worden de kinderen 
geboren in een vicieuze cirkel. Voor deze 
mensen geeft de gangbare hulpverlening 

niet het juiste antwoord. Ze hebben vaak 
ook een totaal gebrek aan eigenwaarde en 
geloven niet dat hulp voor hen kan werken. 
Heel kenmerkend voor deze mensen is dat 
ze hun situatie uitzichtloos vinden. Wat wij 
voorstellen is dan ook erg laagdrempelig én 
vergroot het netwerk, ook in de richting van 
mensen die geen kansarmoede kennen. Via 
ons buddysysteem creëren we vriendschap-
pen tussen iemand die kansrijk is en iemand 
die kansarm is. Een unieke methode om 
kansarmoede duurzaam aan te pakken.”

ONS RECHT: Merk je dat dit verhaal bij over-
heden aanslaat?
THEO: “Jazeker, ook de overheid beseft 
dat méér van hetzelfde niet volstaat. Er is 
een bereidheid om te experimenteren met 
nieuwe methodes en oplossingen.”

WEINIG RUIMTE VOOR 
VERNIEUWING

ONS RECHT: Het beleid rond armoedebestrij-
ding, op diverse niveaus, gaat dat volgens 
jullie de goede kant uit?

THEO: “Een interessante vraag. Voor mij 
is het helder: de sociale instrumenten die 
we maken voor kwetsbare burgers mogen 
maar één doel hebben: de kwetsbare bur-
gers zelf. Het gaat jammer genoeg vaak over 
tewerkstellingsprojecten of over instellin-
gen die hun organisatie willen versterken. 
Dat is verleidelijk maar de mensen moe-
ten het doel blijven. Ik denk dat er almaar 
meer begrip komt bij beleidsmakers. Ze zet-
ten de deur op een kier. Je moet wel weten 
dat 95% van het budget voor welzijnszorg 
en armoedebestrijding vast zit aan instel-
lingen. Hooguit 5% beleidsruimte voor ver-
nieuwing is niet veel. Dat is een grote poli-
tieke uitdaging.”

“Een andere uitdaging is de hevige emotio-
nele roep om acute problemen aan te pak-
ken waar almaar meer middelen naartoe 
gaan. Zo blijft er natuurlijk minder geld over 
voor langdurige en meer structurele oplos-
singen. Het blijft erg moeilijk om hierin een 
evenwicht te vinden maar ik zie wel een 
bereidheid om weliswaar met bescheiden 
middelen toch langetermijninvesteringen 
te doen.”

Aanpak Armen 
TeKort bewijst
dat kansarmoede 
te overwinnen is
VERENIGING LEGT ACCENT 
OP GELIJKWAARDIGHEID EN EIGENWAARDE
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INTERESSANTE STAD
 
ONS RECHT: Vanwaar de keuze om in 
Antwerpen te starten met het project?

THEO: “We kozen voor Antwerpen omdat 
het een grote stad is met veel kansarmen 
en een enorme diversiteit. Als het hier kan, 
is het mogelijk dit model wereldwijd toe 
te passen. Antwerpen was al eerder in de 
geschiedenis bakermat voor maatschappe-
lijke vernieuwingen. Tegen 2023 hopen we 
ons model in vele andere steden te intro-
duceren, via andere organisaties en in het 
kader van een stedelijk beleid.”

ONS RECHT: Hoe reageren personen in kans-
armoede zelf wanneer je jullie manier van 
werken uitlegt?
THEO: “Aanvankelijk zijn mensen onzeker. 
Ze zijn al wel vaker teleurgesteld door ande-
ren die ‘hun leven gingen veranderen’. Met 
Armen TeKort mikken we op een laagdrem-
pelige manier van werken. Wij spreken niet 
over ‘veranderen’ of ‘capaciteiten’ maar over 
‘ne maat’ en gezelschap. Wist je trouwens 
dat er tegenwoordig bij ons meer mensen 

sterven door eenzaamheid dan door hon-
ger? Door het netwerk van mensen te ver-
groten maken we hen, mee dankzij een 
proces van empowerment, echt sterker. Het 
is mooi om te zien hoe iemand spectaculair 
evolueert als   hij of zij meer eigenwaarde 
krijgt. Een vrouw die nooit buiten kwam, 
staat nu zingend onder de douche, komt 
buiten, met een glimlach op de mond. Het 
is maar één voorbeeld dat toont hoe we echt 
het verschil kunnen maken.”

INFOSESSIE EN OPLEIDING

ONS RECHT: Wat moet iemand doen om 
buddy te worden?
THEO: “Eerst geven we een infosessie om uit 
te leggen dat ons project goed onderbouwd 
is. En de resultaten mogen er zijn: 8 op de 
10 mensen stappen dan mee in het verhaal! 
Daarna volgt een  gratis opleiding ‘empower-
ment’. We leren bepaalde vaardigheden aan 
die nuttig zijn voor buddy’s, je privéleven, je 
loopbaan. Zo oefenen we bijvoorbeeld hoe 
je als manager verantwoordelijkheid kan 
vragen aan medewerkers of collega’s en 
hoe je je eigen kinderen kan opvoeden tot 

veerkrachtige individuen. In het tweede 
deel van de opleiding leren de deelnemers 
hoe ze iemands eigenwaarde kunnen ver-
groten en hoe ze hun maatje kunnen helpen 
om uit de kansarmoede te geraken. We nodi-
gen ook buddy’s uit die al een tijdje bezig zijn. 
Zo kan je vragen stellen en zien welke meer-
waarde jij kan betekenen.”

AANGENAAM VERRAST

ONS RECHT: Hoe reageren de buddy’s zelf?
THEO: “Zij worden erg aangenaam verrast 
door de ervaring. Het maakt hen zelf ook 
sterker. Het geeft je een sociaal verruimd 
inzicht en bewustzijn. Je leert ook dat je met 
weinig geld erg veel kan doen, de vinding-
rijkheid van mensen in armoede is onge-
zien! Je kan je dus engageren in iets wat 
fundamenteel op rechtvaardigheid steunt 
maar het is vooral een duurzaam project. Je 
verandert iemands leven geweldig!”  |

WERELDDAG 
TEGEN ARMOEDE

Op 17 oktober 2018 wordt opnieuw de 
Werelddag ter bestrijding van Armoede 
gehouden. Lees meer over de geplande 
acties op http://netwerktegen-
armoede.be/17oktober

DE MENING 
VAN DE PROF

Professor Tine Van Regenmortel leidt 
de onderzoeksgroep ‘Armoede, maat-
schappelijke integratie en migratie’ 
bij het Hoger Instituut voor de Arbeid 
(HIVA). Zij onderschrijft  de visie van 
Armen TeKort: ‘’Armen kunnen hun 
situatie op eigen kracht overwinnen 
op voorwaarde dat de samenleving 
hiervoor de juiste voorwaarden cre-
eert. Mensen die nu in kansarmoede 
leven, kunnen zichzelf bevrijden en de 
kracht daartoe kan alleen uit henzelf 
komen. Vanuit deze context engageert 
Armen TeKort zich om mee te zoeken 
naar een structurele oplossing voor 
kansarmoede.”

Theo Vaes: “Met Armen TeKort mikken we op een laag-
drempelige manier van werken. Wij spreken niet over 

‘veranderen’ of ‘capaciteiten’ maar over ‘ne maat’ en gezel-
schap.”

Wil je zelf buddy worden?  
Neem dan eens een kijkje 
op www.armentekort.be en schrijf je 
in voor een infosessie!
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Centrum Kauwenberg mikt 
vooral op gezinnen in armoede
“VERVANGINGSINKOMENS GROEIEN TE WEINIG”

Frederik Vermeulen

Het Antwerpse Centrum Kauwenberg 
brengt mensen in armoede en ande-
ren samen. De werking is erop gericht 
om mensen sterker te maken en hen 
te betrekken bij verenigingen en het 
culturele leven. Ons Recht praatte 
met Lauren Speeckaert, groeps-
werker bij Centrum Kauwenberg.

“Iedereen kan bij Centrum Kauwenberg 
terecht maar we mikken vooral op gezin-
nen”, legt Lauren uit. “We bestrijden 
armoede op twee manieren. Enerzijds door 
mensen in armoede zelf het woord te geven. 
Hun isolement doorbreken is een groot deel 
van onze werking. Anderzijds verzamelen 
we de verhalen en brengen ze naar het 
beleid, zo proberen we structureel dingen 
te veranderen in de maatschappij. Ik zie het 
als een mooi vertrekpunt om gelijkenissen 
te vinden tussen mensen in een kwetsbare 
positie en mensen in een net iets betere 
positie.”

ONS RECHT: Hoe bekijken jullie armoede in 
de samenleving anno 2018?
LAUREN: “We merken dat we maatschap-
pelijk teruggaan naar een verenging van 
het probleem tot ‘het individu’. Hierdoor 
wordt het soms moeilijker om te vertellen 
waarom het lastig is voor sommigen. Vaak 
wordt er gedacht: ‘Geef ze een job, dan zit-
ten ze boven de armoedegrens en dan zijn 
alle problemen opgelost’. Maar zo werkt het 

niet. Als ik ga praten bij andere organisa-
ties is dat vaak één van de eerste vooroor-
delen die ik moet ontkrachten. Het is echt 
veel ingewikkelder dan iemand even een 
job te geven. We zien dat de ondersteuning 
op veel niveaus wordt gekoppeld aan voor-
waarden. Je krijgt iets àls je iets doet. Er zijn 
mensen die dat gewoonweg niet kunnen en 
ook zij verdienen ondersteuning.” 

GEEN ‘QUICK FIX’

ONS RECHT: Hoe werken jullie aan structu-
rele verandering?
Lauren: “Samenwerken is de beste manier 
om een verandering in het beleid te krijgen. 
Vroeger schreven we dossiers in de hoop dat 
men er iets mee zou doen. Nu kijken we 
samen met de overheidsdiensten naar wat 
er te verwezenlijken is en dat werkt veel 
beter.  Het is niet altijd makkelijk om te ver-
antwoorden wat we doen omdat we moeilijk 
precies kunnen zeggen wanneer armoede 
stopt. Zo werkt de armoedebestrijding niet. 
Er bestaat geen quick fi x. En dat is lastig voor 
sommige beleidsmakers. Wat we nu doen 
met deze generatie, doen we ook voor de 
volgende generaties.” 

ONS RECHT: Het feit dat jullie al sinds de 
jaren ‘70 bestaan is anders wel een goed 
teken...
LAUREN: “Jazeker, maar eigenlijk ook weer 
niet! Want dat wil zeggen dat het nog niet is 
gelukt om de armoede weg te werken. In dat 
opzicht is het waardevol dat we nog altijd 
bestaan. Het blijft een werk van lange adem.”

KLOOF BLIJFT GROOT

ONS RECHT: Kunnen de vervangingsinko-
mens hierin een sleutelrol spelen? 
LAUREN: “Voor de meeste mensen stijgen 
de lonen, maar de vervangingsinkomens 
groeien niet in dezelfde mate. Alles wordt 
duurder maar de vervangingsinkomens stij-
gen alléén minimaal. Het is begrijpelijk dat 
beleidsmakers dit moeilijk verkocht krijgen. 
Maar in vergelijking met andere landen in 
Europa is de kloof nog altijd erg groot.”

ONS RECHT: Wat mag de toekomst voor jul-
lie brengen?
LAUREN: “Idealiter bestaan wij dan niet 
meer want dan zijn er geen kwetsbaren 
meer. (lacht)  Maar ik hoop vooral dat het 
publiek meer de mensen achter het verhaal 
gaat zien. Er is momenteel een angst om dat 
te tonen. Er mag opnieuw méér solidariteit 
komen. Mensen met een passie voor kin-
deren zijn meer dan welkom. Ze kunnen 
kinderen begeleiden bij activiteiten, knut-
sel- en kookmomenten, museumbezoeken 
enzovoort.  Kinderen de stad laten ont-
dekken door hun leefwereld te vergroten. 
Tegelijkertijd brengen we dan tijd door met 
de ouders om hen aan het woord te laten. 
Een win-win!”  |

Lauren Speeckaert: “We merken dat we maatschappelijk teruggaan naar een verenging van het armoedeprobleem tot ‘het individu’. Hierdoor wordt het soms moeilijker om te ver-
tellen waarom het lastig is voor sommigen.”

Zin om vrijwilliger te worden in 

de kinderwerking van Centrum 

Kauwenberg? 

Bel naar 03/232 72 96 of surf 

naar www.kauwenberg.be
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VRAAG VAN DE MAAND

Charaz El Madiouni 

Technische ontwikkelingen maken 
het voor de werkgever steeds gemak-
kelijker om het surf- en mailgedrag 
van zijn werknemers te controleren. 
Tijdens de werkuren en in het kader 
van de werkrelatie heeft  de werkge-
ver het recht om de arbeidspresta-
ties te controleren. Betekent dit dan 
ook dat de werkgever zijn controle-
recht onbeperkt mag uitoefenen? 
En druist dit dan niet in tegen het 
recht op privacy van de werknemer?

VOORWAARDEN EN 
BEPERKINGEN

De werkgever moet zich houden aan 
bepaalde voorwaarden en beperkingen. Als 
hij het privégebruik van e-mail en toegang 
tot internet wil controleren, moet hij cao 
nr. 81 van 26 april 2002 naleven. Die gaat 
over de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de werknemers bij het con-
troleren van elektronische online commu-
nicatiegegevens. De werkgever mag alleen 

algemene controles doen als hierbij één of 
meer van de volgende rechtmatige doelein-
den worden nagestreefd en de inmenging 
in de persoonlijke levenssfeer tot een mini-
mum wordt beperkt:

1. De controles moeten dienen om onge-
oorloofde of lasterlijke feiten te voor-
komen; feiten die strijdig zijn met de 
goede zeden of die de waardigheid van 
een andere persoon kunnen schaden;

2. De controles moeten dienen ter bescher-
ming van de economische, handels- en 
fi nanciële belangen van de onderneming 
die vertrouwelijk zijn; en om ermee in 
strijd zijnde praktijken te bestrijden (bij-
voorbeeld het verspreiden van vertrou-
welijke bestanden);

3. De controles mikken op de veiligheid 
en/of de goede technische werking van 
de IT-netwerksystemen van de onderne-
ming (met inbegrip van de controle op de 
kosten die ermee gepaard gaan) en op de 
fysieke bescherming van de installaties 
van de onderneming;

4. De controles mikken op het te goeder 
trouw naleven van de beginselen en 
regels voor het gebruik van onlinetech-
nologieën bepaald in de onderneming.

De controle moet altijd in verhouding staan 
tot het nagestreefde doel waarbij alleen con-
trole van het strikt noodzakelijke mogelijk 
is. Het ‘inzagerecht’ mag dus niet worden 
misbruikt. Controleren mag bijvoorbeeld 
alleen wanneer de vastgestelde onregelma-
tigheid zwaarwichtig is en er een gevaar is 
voor de veiligheid van het IT-netwerk. 
De controle moet ook transparant zijn. De 
werknemer moet voldoende worden inge-
licht over alle aspecten van de controle. 
De werkgever die wil controleren moet 
de werknemers en hun vertegenwoordi-
gers vooraf inlichten (bij voorkeur via het 
arbeidsreglement). Een werknemer kan 
alleen een sanctie krijgen als de inbreuk 
en de mogelijke sancties in het arbeidsre-
glement staan en als hij of zij de geldende 
bedrijfsregels kende en zich er uitdrukkelijk 
mee akkoord verklaarde.
Hoe dan ook moet de werkgever altijd aan-
dacht hebben voor de privacyrechten van de 
werknemer en moet hij daarmee rekening 
houden bij controles op de werkvloer. Het is 
belangrijk dat er een evenwicht blijft tussen 
het door de werkgever nagestreefde doel, de 
impact op de werkvloer en de inmenging in 
het privéleven van de werknemer.

Mag de werkgever 
de e-mails van zijn 
werknemers controleren?
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Dany Van Goethem tracht de nostalgische sfeer van de 
vroegere kermissen op te roepen.



Ons Recht | 122ste jaargang | OKTOBER 2018  |  23

Charmes van kermismolens
houden Dany in de ban
EEN FASCINATIE DIE BEGON IN DE KINDERJAREN

Dominic Van Oosterwyck

Dany Van Goethem is al meer dan 
30 jaar vakbondsmilitant, eerst bij 
Huntsman en tegenwoordig bij Bosch. 
Maar zijn grote passie zijn oude ker-
mismolens, -wagens en –kramen. Hij 
bouwt die haarfijn in miniatuur na 
en verwerkt daarbij zoveel mogelijk 
gerecycleerde materialen. “Daar krui-
pen uren, dagen, weken, maanden, 
jaren werk in”, vertelt Dany. “Maar 
als je dan alles in detail ziet wer-
ken, geeft dat een geweldig gevoel.” 
Ons Recht zocht Dany op bij hem 
thuis in Willebringen-Boutersem.

Al in zijn kinderjaren was Dany gefas-
cineerd door alles wat met de kermis te 
maken had. Het ging hem niet zozeer om 
het genieten van de kermisattracties. Wel 
om de oude draaimolens en kermiswagens, 
de mechaniek, de flikkerende lichtjes, de 
fraai beschilderde panelen. Als jonge knaap 
bouwde Dany met legoblokjes alles na wat 
hij maar kon. Als het maar over de kermis 
ging.

Op latere leeftijd ging hij voor zijn minia-
tuurwerkjes alle mogelijke materiaal recy-
cleren. Appelsienkisten, tweedehands 
motortjes, kleine lampjes, elektriciteits-
draad, honderden zelf gegoten figuranten: 
het hoort er allemaal bij.

Dany heeft ondertussen veel jaren ervaring 
in zijn passie. Hij heeft nu een hele kermis 
uitgebouwd met 22 attracties, van klein tot 
groot. Een nougatkraam, de botsautootjes, 
een 2,10 meter hoog reuzenrad, het is er 
allemaal.

OOG VOOR DETAIL

“Zelf dingen creëren met oog voor het 
detail, dat is voor mij het belangrijkste”, 
zegt Dany. “Ik probeer de nostalgische sfeer 

van de vroegere kermissen op te roepen.” 
Momenteel zijn er in België nog maar drie 
of vier echte oude paardencarroussels. Eén 
van die carroussels werd door Dany tot in 
het kleinste detail nagemaakt.

“Elke dag hou ik me bezig met mijn passie, 
al is het maar voor 15 minuutjes”, klinkt het. 

“Soms sta ik onder de douche na te denken 
over een oplossing voor problemen die 
opduiken.” Het zegt iets over de gedreven-
heid van deze kermisfanaat.

REUZENRAD

Een waar pronkstuk is het reuzenrad dat 
Dany op schaal nabouwde. “Ik heb er vier 
jaar aan gewerkt. Als je dan vaststelt dat 
alles van de eerste keer werkt, ben je stie-
kem heel trots.”

De miniatuurattracties kunnen tonen 
aan het publiek is altijd formidabel. Elk 
jaar worden de attracties drie tot vier keer 
ergens tentoongesteld. “Het duurt twee 
of drie dagen om alles op te stellen. Mijn 
vrouw en mijn twee kinderen komen me 
dan helpen. Ik ben altijd heel tevreden als 
ik hoor en zie hoe de bezoekers, van jong tot 
oud, reageren.”

Dany’s attracties waren ook al te zien op 
tv of werden zelfs gebruikt in promofilm-
pjes. Beelden daarvan zijn te bekijken op  
www.miniatuurkermis.net. De moeite 
waard!

SCOOTER EN SNOEPKRAAM

Bij de geboorte van elk van de twee kinderen 
maakte Dany voor de baby een echte attrac-
tie. Giel werd bedacht met een schietkraam  
Hanne kreeg een snoepkraam, de mama 
kreeg de autoscooter. “Het bouwen van de 
autoscooter gaf me wel kopzorgen”, zegt 
de kermiskunstenaar. “De stroom voor de 
wagentjes moest zowel van onder als van 
boven komen. Niet vanzelfsprekend. Maar 
het is toch gelukt.”

Plannen of blauwdrukken komen er niet 
echt aan te pas. Dany steelt wel veel met zijn 
ogen door te gaan kijken naar echte oude 
kermisattracties die nog bestaan.

Zijn grootste droom is het maken van een 
oeroude rollercoaster. Het idee rijpt al 
in zijn hoofd, en het ding moet en zal er 
komen! “Als je echt iets wil bereiken, kan 
er heel veel”, luidt het.

SINKSENFOOR

Toen Dany een jonge kerel was, nodigde 
hij een mooi meisje uit om mee naar de 
Sinksenfoor in Antwerpen te gaan. De 
allergrootste kermis in ons land. Hij nam 
haar mee in het grote reuzenrad en hele-
maal bovenin veroverde Dany haar hart 
met een allereerste zoen. Tijdens de rit terug 
naar beneden speelde het liedje van Ciska 
Peters en Ronny Tober, ‘Naar de kermis’, 
met daarin de zin ‘En bovenin het reuzen-
rad krijg jij een zoen’. Een herinnering die 
Dany en zijn vrouw Ann altijd zal bijblijven.

Fraaie Kronkels brengt verhalen over gedreven, geënga-
geerde, gepassioneerde vakbondsmilitanten. Stuk voor 

stuk hebben ze een bijzondere hobby, een opmer-
kelijke passie of een uitgesproken engagement. Ze 
zetten zich niet alleen voor hun collega’s maar ook 
buiten het werk vrijwillig in. Maak kennis met LBC-NVK-

vakbondsmilitanten met opvallende of opmerkelijke 
nevenactiviteiten. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?

BIO
Naam: Dany Van Goethem

Woont in: Willebringen-Boutersem

Burgerlijke staat: getrouwd met Ann 
die in het onderwijs werkt en ook lid is 
van de vakbond . Zij hebben twee kin-
deren, Hanne en Giel.

Werkt bij: Bosch als kwaliteitsingeni-
eur

Vrijwilliger bij de vakbond: Dany is 
effectief lid van de vakbondsafvaardi-
ging en zit in het comité voor pre-
ventie en bescherming op het werk 
(CPBW). 

Fraaie kronkels: Dany bouwt oude 
kermisattracties tot in het kleinste 
detail na en tracht de nostalgische 
sfeer van weleer op te roepen. 

Heb je een idee om de kermis ergens 

ten toon te stellen? Laat het gerust 

weten aan Dany en e-mail hem via 

van_goethem-meylemans@skynet.be. 

2
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Groepsgebeuren helpt écht als 
je last hebt van een burn-out
VOLG EEN HERSTELTRAJECT BIJ HET CENTRUM VOOR LOOPBAANBEGELEIDING

Saskia De Bondt

De trajecten voor loopbaanbege-
leiding, georganiseerd door het 
Centrum voor loopbaanontwikke-
ling (CLO) van de LBC-NVK, raken 
meer en meer ingeburgerd bij wer-
kende leden van het ACV én bij 
werknemers die nog geen lid zijn.
We bereiken daarnaast natuurlijk ook 
werknemers die kampen met een burn-out. 
Werken lukt dan niet. Loopbaanbegeleiding 
volgen lukt vaak ook (nog) niet. Een 

individueel loopbaantraject vergt immers 
inspanning maar de energie ontbreekt 
door het gevoel van uitputting, het gebrek 
aan concentratie of de onzekerheid. Toch 
kunnen mensen ook dan in ons Centrum 
terecht. Burn-out is bijzonder vaak gelinkt 
aan het werk dat iemand doet. En wie werk 
zegt, zegt vakbond. We organiseren regel-
matig trajecten die buiten de loopbaanbe-
geleiding vallen en aangepast zijn aan het 
tempo en de beperkte energie van iemand 
met een burn-out.
De media berichten geregeld over ver-
plichte re-integratieprocedures, bezoeken 

aan de arbeidsgeneesheer en eventuele 
sancties. Maar zelfs als iemand zich daar 
niet het hoofd hoeft over te breken, zijn er 
al genoeg vragen. “Kan ik wel opnieuw gaan 
werken?”, “Hoe weet ik in godsnaam wan-
neer ik daar klaar voor ben?”, “Waar moet ik 
eigenlijk beginnen als ik te horen krijg dat 
mijn ziekteverlof stilaan ten einde loopt?”, 

”Hoe kan ik beter mijn energie bewaken, op 
en buiten het werk?”
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Spontane 
actie 
bij DHL 
Speedpack 
mist effect 
niet
 
Frederik Vermeulen

Bij de logistieke dienstverlener DHL 
Speedpack in Bornem broeide er 
iets aan het begin van de zomer. Er 
waren namelijk plannen om het 
bedrijf te verkopen aan een inves-
teringsfonds, maar dat viel niet in 
goede aarde bij de werknemers.

Al snel kwamen er sussende woorden en 
vage beloftes van de directie. Maar concreet 
werd het allemaal niet. In de nacht van 28 
augustus werd dan ook het werk spontaan 
neergelegd. 

LBC-NVK-secretaris Paul Buekenhout was 
er snel bij. “Het personeel wil bij de DHL-
groep blijven en niét zomaar worden ver-
kocht aan een investeringsfonds.  Over een 
sociaal plan onderhandelen laat staan ont-
slagen voorkomen is bij een investerings-
fonds onmogelijk.”

Bij de spontane werknemersactie werk-
ten de bedienden van de LBC-NVK goed 
samen met de arbeiders aangesloten bij 
ACV Trancom. Dankzij de actie kwam al na 
één dag vanuit het Duitse Bonn het nieuws 
dat de directie de eventuele verkoop aan een 
investeringsfonds afblies. Zo kan er over 
een sociaal plan worden onderhandeld in 
het kader van heel DHL.

“Deze multinational moet zijn verantwoor-
delijkheid nemen”, verklaarde Buekenhout. 

“Er zijn nu onderzoeken en studies bezig, 
daarna gaan we samen voort kijken. Zolang 
we bij het moederbedrijf’ DHL blijven, zul-
len we voor de 135 werknemers hier een 
oplossing kunnen vinden. DHL stelt in 
België zo’n 6.000 mensen te werk.”  |

CONTEXT OPENT DEUREN

Ons vierdaags hersteltraject is dikwijls 
de eerste context waarin mensen durven 
te praten over hun burn-out of waarin ze 
horen dat ze niet alleen zijn, dankzij de 
verhalen van anderen. Eerst is er een info-
sessie, daarna kunnen de deelnemers hun 
eigen ervaringen delen of die van anderen 
beluisteren. Een groep bestaat uit maxi-
maal 12 personen en het tempo ligt laag. 
Gedurende vier namiddagen leren de men-
sen waar hun eigen stress vandaan komt. 
Eerst komen de inzichten, daarna volgen 
oefeningen om te leren hoe je het stilaan 
anders kan aanpakken. Het is niet makke-
lijk om levenslange gewoonten af te bouwen 
en nieuwe gewoonten te ontwikkelen. Maar 
als je dat samen met anderen doet, leer je 
bondgenoten kennen. Erg welkom, zeker 

voor wie in de werk- of privékring op min-
der begrip kan rekenen.
Wanneer een hersteltraject rond is, vragen 
deelnemers wel eens naar een ‘forum’ om 
ervaringen te kunnen blijven uitwisselen. 
Sinds dit jaar hebben we daar ook een ant-
woord op: we organiseren ‘terugkomdagen’ 
voor mensen die een hersteltraject volgden. 
In enkele provincies werkt ons Centrum 
voor loopbaanbegeleiding hiervoor samen 
met het ziekenfonds CM.  |

“DE AANPAK IS 
MOTIVEREND”

Een greep uit de ervaringen van mensen 
die hebben deelgenomen aan een her-
steltraject rond burn-out.

“Aan de vierdaagse heb ik een goed 
gevoel overgehouden. Het tempo was 
rustig, er was tijd voor vragen en input, 
het groepsgebeuren sprak me aan en 
werkte motiverend. Ik had het gevoel 
niet alleen te zijn met wat ik voelde en 
meemaakte. Het was erg nuttig om dat 
te merken en voelen.”

“Op de terugkomdag ervaarde ik dat het 
fijn was om weer onder gelijkgestemde 
mensen te vertoeven. Het was een 
meerwaarde dat er ook een oefening 
was ingebouwd. Verder was het ook 
plezierig om sommigen uit mijn groep 
terug te zien.”

“Ik kan zeggen dat ik het groepstraject 
als erg positief, nuttig en leerrijk heb 
ervaren.”

“Eerst twijfelde ik enorm. Maar mijn 
psychologe moedigde me aan om eens 
een groepstherapie uit te proberen. 
Net op dat avond organiseerde de CM 
een infoavond en was er de kans om de 
workshop te volgen. Het was confron-
terend én herkenbaar. Ik waagde de 
sprong en kwam tot het besluit dat ik 
wel degelijk een burn-out had. Voordien 
wilde ik dat niet geloven! De groep deel-
nemers was heel aangenaam. Zij zaten 
met dezelfde gevoelens als ik, en dat 
sterkte mij om aan mezelf te werken.”

Burn-out is bijzonder vaak gelinkt aan het werk dat 
iemand doet. En wie werk zegt, zegt vakbond.

Interesse om een hersteltraject te vol-

gen? Of wil je gewoon meer weten? 

Surf naar www.jeloopbaan.be. De tra-

jecten zijn gratis voor leden van het 

ACV. Anderen kunnen tegen betaling 

deelnemen. E-mailen kan naar loop-
baancentrum@avc-csc.be. 
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VRIJE TIJD

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was 
‘Zomerakkoord’. M.C. uit Desselgem werd 
door loting uit de juiste antwoorden getrok-
ken en wint een boekenbon van 20 euro. 
Proficiat!

We konden ook 5 exemplaren verloten van 
het boek ‘Nooit meer bang zijn. Het verhaal 
van Yazan, een oorlogsvluchteling in België’ 
(auteur: Karen De Becker, uitgegeven door 

Borgerhoff & Lamberigts). De onschuldige 
hand lootte 5 mensen uit die het boek gratis 
thuisgestuurd krijgen: A.V.M. uit Vrasene, 
K.D.G. uit Ninove, K.V.D. uit Oosterzele, G.S. 
uit Mol en H.M. uit Alken. Veel leesplezier!

Stuur je antwoord naar puzzelonsrecht@
acv-csc.be, ten laatste op 15 oktober 2018. 
Of stuur een briefje met de oplossing, 
naam, adres en lidnummer naar Ons Recht, 

Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. De win-
naar 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/
wedstrijd-OR

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

HORizOntaal
A.  vervoeging van het werkwoord falen; ronde 

metallofoon van Oost-Aziatische herkomst
B.  of iets dergelijks (afkorting); korte betiteling 

voor het wereldwijde web; sprookjesfiguur
C.  human resources (afkorting); biseksueel; 

plaat; lengtemaat
D.  persoon die in de islam oproept tot het ritu-

ele gebed
E.  hooghartigheid; rivierschip
F.  reeds; naamloze vennootschap; voorzetsel; 

id est
G.  kleine of middelgrote onderneming; flinter-

dun
H.  onderverdeling van een overzichtspagina
I.  het scheikundige element kwik; terabyte; 

Evangelische Omroep; zijns insziens
J.  popgroep uit Noorwegen; kikvorsachtig dier; 

‘volk’ in het Hebreeuws
K.  Ronde van Italië; wat je verdient door te wer-

ken

veRticaal
1.  warme droge wind aan de noordkant van de 

Alpen;  fijngesneden tabak
2.  hooghartigheid; zwem- en duikvogel in het 

noorden; Global Harmonization Initiative
3.  anno Domini; muzieknoot; aandoening van 

het centrale zenuwstelsel; sleetje
4.  eindstadium van jarenlange overbelasting op 

het werk
5.  vragend voornaamwoord dat verwijst naar 

een persoon; bruto binnenlands product
6.  zij; zaliger gedachtenis; ante meridiem; 

apenstaartje
7.  bladzijde; belofte
8.  kamerklavier
9.  verbinding tussen 2 mogelijkheden; achter; 

uitroep om een paard te laten vertrekken; 
aantrekkelijke lidmaatschapsformule van de 
vakbond ACV voor jongeren

10.  tegenovergestelde van ja; koud; dierentuin
11.  iets wat voor sommigen niet stinkt; bezitte-

lijk voornaamwoord

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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The Happy Prince
Karin Seberechts

In – lees goed – 2017 kreeg 
Oscar Wilde pardon voor de 
misdaad die hem in 1895 
twee jaar dwangarbeid 
opleverde: ‘grove onze-
delijke handelingen’. Met 
andere woorden, Wilde was 
homoseksueel en was daar, 
in vol Victoriaans tijdperk, 
niet al te discreet over.

Het rijkelijk late pardon veegt 
uiteraard niet de spons over het 
deplorabele levenseinde van 
de grote theatermaker, dich-
ter en satiricus, dat in schril 
contrast stond met de luister-
rijke jaren van voor zijn opslui-
ting. Zoveel mag blijken uit ‘The 
Happy Prince’, het regie- en sce-
nariodebuut van acteur Rupert 
Everett, dat losjes is opgehan-
gen aan Wildes kinderverhaal-
tje over het standbeeld van een 
gelukkige prins, dat hij in de fi lm 
vertelt aan zijn zoontjes en aan 
twee straatjongens in Parijs. 
Everett, zelf met veel overgave in 
de huid van de eens gevierde, na 
zijn veroordeling uitgespuwde 
auteur, haakt aan bij Wildes 
leven in 1897, drie jaar voor zijn 
dood. Twee trouwe vrienden 
brengen hem van het Londens 
cachot naar een Frans kustho-
tel. Daar wil Wilde de draad van 
zijn fl amboyante bestaan weer 
opnemen. Zijn beroerde fi nanci-
ele toestand en dito renommee 
en gezondheid steken stokken 

in de wielen. Dat neemt echter 
niet weg dat hij elke gelegen-
heid te baat neemt om het leven 
te vieren. 
Wilde gaat, tegen alle goede raad 
in, opnieuw aan de rol met zijn 
rijke, jonge lover Bosie. Het stel 
maakt enige sier in Napels, tot 
ook dat kraantje opdroogt en de 
balling berooid in Parijs belandt… 
Toegegeven: ‘The Happy Prince’ 
is geen ‘Dood in Venetië’, waar-
naar Everett overigens wel knip-
oogt. Daarvoor is zijn regie iets 
te zwaar op de hand, hoe licht-
voetig hij ze – met woelig came-
rawerk onder andere – ook wil 
laten overkomen. En toch is 
deze eersteling een ontwape-
nend kleinood geworden. Een 
empathisch portret van een even 
gebroken als scherpzinnig man, 
die het niet kon laten om sma-
lend naar het leven – ook dat van 
zichzelf – te kijken, die zichzelf 
met zwier de dieperik inwerkte 
en dat deed in de mooiste taal 
en zinnen. Een joviale, van tra-
giek doordrongen zwanenzang 
is dit, hoe tegendraads dat ook 
mag klinken… 
Wilde ligt begraven op Père 
Lachaise. Zijn grafsteen werd een 
paar jaar geleden afgedekt met 
een glazen plaat, omdat duizen-
den kusmondjes de steen zwaar 
beschadigden. Het publiek par-
don kwam kennelijk vroeger dan 
dat van de Britse staat…

‘The Happy Prince’  is sinds 3 
oktober in de Belgische cine-
ma’s te zien.

UITGAANSTIP FILM

ALEX
DE KUNST VAN 
JACQUES MARTIN

Alex, de beroemde stripheld van de Fransman 
Jacques Martin, viert in 2018 zijn 70-jarige bestaan. 
Met 12 miljoen albums verkocht met vertalingen naar 
15 talen trotseerde deze jonge Gallo-Romein talloze 
gevaren en kwam hij in contact met de meest uiteen-
lopende beschavingen. Al die tijd droeg hij eerlijkheid 
en rechtvaardigheid hoog in het vaandel, idealen die 
zijn geestelijke vader zeer dierbaar waren. Vandaag 
wordt Alex beschouwd als de ware voorloper van het 

'historische stripverhaal'. De tentoonstelling, die door 
uitgeverij Casterman op poten werd gezet, is te zien 
in het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel.

Het gaat om een tentoonstelling die eerder te zien 
was in het Franse Angoulème, in het kader van het 
beroemde internationale festival van het stripver-
haal daar. De bezoekers ontdekken meer over vier 
decennia creatief werk van Jacques Martin. De artiest 
werkte in de reclamesector en ontwikkelde gaande-
weg zijn eigen stijl als striptekenaar. Op de expo krijg 
je 150 originelen te zien. 

Deze tentoonstelling loopt nog tot 6 januari 2019.

Waar?
Museum Kunst & Geschiedenis
10 Jubelpark, 1000 Brussel

Meer info?
www.kmkg-mrah.be/fr/expositions/alix 
tel. 02 / 741 73 31

Joviale én tragische zwanenzang van een gevierd en verguisd auteur (Rupert Everett, met 
kerstkroon).
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“Oudere werknemers beseffen veel 
te weinig wat ze kunnen en kennen” 
CLO ORGANISEERT WORKSHOP ‘DE KRACHT VAN ERVARING’

Tom Van Aken

Het Centrum voor 
Loopbaanontwikkeling (CLO) van 
de LBC-NVK organiseert een uitda-
gende workshop voor oudere werk-
nemers: ‘De kracht van ervaring’. 
Werkende 55-plussers leren tijdens 
vier halve dagen stilstaan bij wat 
ze willen, waarbij bewust keuzes 
maken voor het verdere verloop van 
hun carrière én privéleven centraal 
staan. “Oudere werknemers zijn zich 
vaak niet bewust van wat ze alle-
maal kunnen en kennen”, weet loop-
baanbegeleidster Kathleen Brants. 

“Verwacht niet wat wij een wit konijn 
uit onze hoed toveren. We probe-
ren wel om 50-plussers wakker te 

schudden en hen te laten inzien hoe 
sterk de kracht van hun ervaring is!”

Deze workshop, die gratis is, is een onder-
deel van de brede en gevarieerde dienst-
verlening van het ACV. “Met onze vak-
bondswerking en in ons loopbaancentrum 
bereiken we heel veel 50-plussers”, vertelt 
Kathleen.  “We wilden hen graag iets extra’s 
aanbieden. Veel mensen die in de richting 
van hun pensioen gaan, hebben vragen over 
het verdere verloop van hun loopbaan en 
hun vrijetijdsbesteding. Deze workshop is 
ideaal om daarbij stil te staan.”

ONS RECHT: Wat kunnen de deelnemers ver-
wachten tijdens deze vier halve dagen?
KATHLEEN: “We willen in deze groepsses-
sies, samen met de 50-plussers, even de 
tijd nemen om hun huidige werk- en privé-
situatie van naderbij te bekijken. Hen laten 

nadenken over wat ze écht willen. Dat doen 
we door positieve en negatieve ervaringen 
te delen. Wat betekent dat, 50-plusser zijn 
en werken? We proberen te ontrafelen wat 
hen drijft, waar ze energie uit halen, wat 
hun overtuigingen zijn, hun verwachtingen, 
de stereotiepe opvattingen die zij ervaren 
als oudere werknemers. Aan de hand van 
die getuigenissen proberen we hen te hel-
pen in hun ‘Wat nu?’-vraagstuk en hen posi-
tief te laten kijken naar de toekomst, zowel 
op het vlak van het werk als privé.”

STERKTES HERONTDEKKEN

ONS RECHT: Heb je enig idee hoe 50-plussers 
naar de toekomst kijken?
KATHLEEN: “Dat is erg afhankelijk van de 
mate waarin mensen wel of niet invloed 
kunnen uitoefenen op dat toekomstbeeld. 
Oudere werknemers die soms al tientallen 
jaren dezelfde job doen, beseffen vaak niet 
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meer wat ze allemaal kunnen, kennen en 
graag doen. In onze sessies proberen we 
hen bewust te maken van wat in feite onbe-
wust al aanwezig is. We kijken ook naar wat 
voor hen belangrijk is, waar ze energie uit 
halen. Wanneer ze herontdekken welke 
vaardigheden en kennis ze hebben, merken 
we dat hun zelfvertrouwen groeit en dat ze 
opnieuw de drive krijgen om dingen zelf in 
handen te nemen. We zijn geen tovenaars, 
dus verwacht niet dat er aan het einde een 
wit konijn uit de hoed springt. Mensen zelf 
tot inzichten laten komen, en hen overtui-
gen dat ervaring een sterke troef is – bijvoor-
beeld bij sollicitatieprocedures – dat is ons 
doel.”

ONS RECHT: Oudere werknemers zijn ‘te 
duur’, ‘minder flexibel’, ‘werken trager’. Er 
doen heel wat vooroordelen de ronde over 
50-plussers. Is dat extra ballast die zij mee-
dragen?
KATHLEEN: “Inderdaad. Er wordt heel vaak 
in stereotypen gedacht over oudere werk-
nemers, maar evengoed over jongeren 
hoor. Dat denken in stereotypen, dat zit in 
de mens ingebakken. Dat varieert ook erg 
van organisatie tot organisatie, en van sec-
tor tot sector. Terwijl die verscheidenheid 
net een enorme troef is voor een werkgever. 

Ze kunnen heel veel leren van elkaar. Het 
is aan de werkgever om een werkklimaat 
te ontwikkelen waarin diverse leeftijds-
groepen hun draai vinden. Werkgevers 
dragen een enorme verantwoordelijkheid, 
waarbij ze zich de vraag moeten stellen hoe 
ze op de best mogelijke manier de sterktes 
van jongeren en ouderen naar boven kun-
nen halen. Want veel ouderen willen echt 
wel blijven werken hoor. Soms in andere 
omstandigheden - zwaar fysieke arbeid 
kan je nu eenmaal niet altijd tot je 65 blijven 
doen -  maar ook dan kan je de ervaring van 
ouderen niet zomaar naast je neerleggen.”

ER IS MEER DAN DE CIJFERS

ONS RECHT: Onderschatten werkgevers de 
kracht van ervaring?
KATHLEEN: “Ik denk van wel. Veel bedrij-
ven kijken alleen naar de kostprijs van hun 
personeel, en zeker naar het prijskaartje van 
oudere werknemers. Vaak tellen alleen de 
cijfers. Duur, trager, vaker ziek, noem maar 
op. Hoe vaker die vooroordelen terugko-
men, des te sterker mensen zelf zullen gelo-
ven dat ze waar zijn. Te vaak is het gevolg 
hiervan dat ouderen door de werkgever 
bewust op een zijspoor worden gezet. Fout, 
natuurlijk! Zo ga je immers voorbij aan de 
deskundigheid en kennis die ze al die jaren 
hebben opgebouwd. Om maar niet te spre-
ken over hun expertise in intermenselijke 
relaties, want dat wordt vaak schrome-
lijk onderschat. Laat jongeren en ouderen 
elkaar aanvullen.”

“Overigens, niet alleen de werkgevers doen 
aan onderschatting. Ook de oudere werk-
nemers zelf zijn zich niet altijd bewust van 
de vaardigheden en ervaring die ze hebben.”

ONS RECHT: Zijn de 50-plussers ongerust 
over het laatste stuk van hun professionele 
loopbaan?
KATHLEEN: “Ik zie die ongerustheid toch 
vaak terugkomen bij de 50-plussers die 
het CLO begeleidt. Iedereen moet langer 
werken en veel mensen vragen zich af hoe 
ze het moeten volhouden. Ze worden ook 
vaker geconfronteerd met dingen die hen, 
buiten hun wil om, overkomen. Zonder dat 
ze daar vat op hebben. Dat kan een ontslag 
van een collega zijn, een overname, een 
overlijden, een scheiding, een ziekte.”

“Niet zolang geleden zag ik een vrouw, een 
50-plusser. Ze werkte al jarenlang voor een 
bank, en was net geopereerd aan haar rug. 
Nu hoort ze bijna niets meer van haar werk-
gever, krijgt ze amper antwoorden op vra-
gen. Die vrouw heeft nu het gevoel dat ze 
niet meer onmisbaar is bij haar werkgever. 
‘Willen ze mij nog wel terug?’, vroeg ze zich-
zelf af.”

“Maar veel 50-plussers zijn nog heel actief 
en zoeken naar verandering om in het laat-
ste stuk van hun loopbaan meer bezig te 
zijn met wat ze écht willen doen. Voor een 

groot aantal van hen is een verandering in 
de loopbaan beslist haalbaar. Het cliché dat 
50-plussers geen werk meer vinden is in de 
praktijk toch een stuk te nuanceren; het is 
erg afhankelijk van de ervaring en de ont-
wikkelde competenties. Soms kan het vast-
houden aan verworven loon- en arbeids-
voorwaarden ook een verandering   in de 
weg staan.”

ONS RECHT: Want de 50-plusser wil en kan 
best nog wel wat jaren werken?
KATHLEEN: “Vaak wel, maar dat hangt sterk 
af van de vraag hoe ze die laatste loopbaanja-
ren kunnen invullen. Een aangepaste func-
tie krijgen, misschien een stap terug zetten, 
een coach worden voor jongere collega’s, 
minder werken. Al die dingen maken langer 
werken zeker haalbaar. Maar de mogelijk-
heden zijn heel erg afhankelijk van de func-
tie en van de sector waarin je werkt. Vaak 
merk je ook dat er binnen ondernemingen 
‘ad hoc’-oplossingen worden bedacht. Een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt dus 
voor veel ondernemingen een belangrijke 
uitdaging voor de toekomst!”  |

PRAKTISCH

De workshop ‘De kracht van erva-
ring’ (4 halve dagen) vindt plaats in 
het Bondsgebouw van de LBC-NVK, 
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen .

In 2018: op dinsdagen 13, 20 en 
27 november en 4 december 
(18.00u-21.00u)
In 2019: op vrijdagen 29 maart, 12 en 26 
april, 10 mei (13.30u-16.30u).

Wil je inschrijven? Meer info vragen? 
Surf naar ‘Ons aanbod’ op 
www.loopbaanontwikkeling.be

WAT IS HET CLO?

Het Centrum voor 
Loopbaanontwikkeling van de LBC-NVK 
organiseert individuele loopbaanbe-
geleiding (voor alle mensen die aan 
de slag zijn), loopbaanbegeleiding in 
groep en tal van interessante work-
shops. De individuele begeleidingen 
worden gesubsidieerd door de Vlaamse 
overheid en kunnen worden betaald 
met loopbaancheques. Wie lid is van 
de vakbond, krijgt zelfs nog iets meer 
terug. De workshops, zoals ‘herstel na 
burn-out’, ‘cv en brief’ en ‘de kracht van 
ervaring’, zijn gratis en exclusief voor 
leden van de LBC-NVK.
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

VAKBONDSPREMIE
H.C. - PER E-MAIL

Ik heb in het tijdschrift Ons 
Recht gelezen dat leden een vak-
bondspremie kunnen krijgen 
en zo een deel van hun lidgeld 
kunnen recupereren. Ik werk in 
paritair comité 201 (zelfstandige 
kleinhandel) maar heb nog nooit 
een vakbondspremie ontvangen. 
Waarom is dat zo? En zijn alle 
leden dan niet gelijk voor jullie?
Binnenkort zal ik mijn werk als 
verkoopster nog maar eens kwijt-
spelen want mijn winkel sluit de 
deuren. Ik ben al volop aan het 
solliciteren. Ook al beantwoord 
ik helemaal aan het profiel dat 
werkgevers zoeken, dan nog krijg 
ik géén uitnodiging voor een 

persoonlijke afspraak. Dikwijls 
zelfs nog geen e-mailtje! Wellicht 
is dat omdat ik onlangs 56 jaar 
oud ben geworden. Nochtans 
kan ik maar op mijn 66ste met 
pensioen!
Waar zijn eigenlijk al die jobs, 
laat staan aangepaste jobs, voor 
55-plussers?! Wij kosten eigen-
lijk niet meer dan jongere men-
sen, want in de verkoop wordt 
je vaak volgens het loonbarema 
betaald en worden anciënniteits-
jaren niet overgenomen. Ik stel 
vast dat werkgevers, zeker in de 
verkoop, geen kansen meer wil-
len geven aan oudere werkzoe-
kenden, ook al die zijn helemaal 
niet vreselijk 'oud'.
Natuurlijk wil ik nog werken. 

Gewoon omdat ik heel graag ga 
werken. Een job geeft je eigen-
waarde en voldoening, en je 
blijft nog wat bij. Zodra ik mijn 
ontslag heb gekregen, passeer ik 
zéker langs het ACV want het is 
tegenwoordig niet makkelijk om 
nog mee te zijn met alle regeltjes.
Drie jaar geleden volgde ik nog 
outplacement, betaald door de 
werkgever. Is het tegenwoordig 
zo dat je dit zelf moet betalen? 
Sympathiek! Je krijgt je ontslag, 
en dan moet je ook nog kosten 
maken om stempelgeld te ont-
vangen. Ik vind dat écht niet 
kunnen.

N.v.d.r.
Uiteraard wil de vakbond alle 
leden héél graag gelijk behan-
delen. In een aantal bedrijfs-
takken zijn er vakbondspre-
mies omdat de vakbonden dit 
hebben kunnen afdwingen bij 
de werkgevers. In sommige 
sectoren is er nog geen vak-
bondspremie omdat de werk-
gevers weigeren dit mogelijk 
te maken. Daar wringt dus 
het syndicale schoentje, spij-
tig genoeg. Uiteraard blijven 
wij erop aandringen en ervoor 
pleiten om overal vakbonds-
premies in te voeren.
We begrijpen perfect uw 

ergernis over sollicitaties 
waar zelfs geen beleefd ant-
woordje op komt. Dit is jam-
mer genoeg schering en inslag, 
voor oudere en andere werk-
zoekenden. De situatie van 
veel 50- en 55-plussers op de 
arbeidsmarkt is bepaald niet 
comfortabel, om niet te zeg-
gen aartsmoeilijk. De hoe-
rakreten van diverse regerin-
gen veranderen daar, spijtig 
genoeg, niets aan.
Sinds 1 januari 2016 is de ont-
slagen werknemer verplicht 
om outplacement te volgen. 
Hij of zij verliest dan wel 4 
weken loon van de toegekende 
opzegvergoeding, ‘met dank’ 
aan de Vlaamse regering. De 
werknemer verliest geen geld 
als hij of zij de opzegperiode 
gewoon presteert, dan wordt 
het outplacement aangere-
kend op het sollicitatiever-
lof. De werkgever speelt ook 
geen centen kwijt als het gaat 
om een ontslag om dringende 
redenen, in het kader van een 
herstructurering, als er sprake 
is van medische ongeschikt-
heid of als hij (zij) nog recht 
heeft op 30 weken opzegver-
goeding.

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.

ACTIVITEITENKALENDER

STILSTAAN EN BEWUST KEUZES 
MAKEN ALS 50-PLUSSER

Deze workshop richt zich tot werkende 
50-plussers die willen stilstaan en naden-
ken over hoe ze in de tweede helft van 
hun loopbaan met plezier aan de slag 
kunnen blijven. Ook het wenkend per-
spectief van meer vrije tijd en pensioen 
komt aan bod. Tijdens vier  halve dagen 
gaan we dieper in op een reeks vragen.

Hoe is het om als 50 plusser aan het 
werk te zijn? Welke stereotypen leven er 
hieromtrent? Hoe beïnvloeden die jouw 
functioneren? Heeft het ouder worden 
ook voordelen?

Jezelf kennen en waarderen als 

voorwaarde om naar de toekomst te kij-
ken. Durven dromen over een wenkend 
perspectief. Welke overtuigingen belem-
meren je?

Veroudering: hoe ga je ermee om?  Wat 
geeft je energie? Welke energiebronnen 
zijn goed vertegenwoordigd? Welke zijn 
ondervertegenwoordigd? Hoe kan je je 
energie behouden? Welke batterijen ken 
je en kan je opladen? 

Heb je al tegenslagen ervaren die een 
impact hadden of hebben op je loop-
baan? Hoe ben je hiermee omgegaan? 
Wat heeft je geholpen?

Hoe kan je de ervaringen die je hebt 
opgebouwd benutten? Wat verwacht 

je nog van werk?  Waar wil je binnen 5 
jaar staan? Binnen 10 jaar? Wat is er dan 
anders dan nu? 

Tijdens deze workshop staat de uitwisse-
ling van ervaringen centraal. 

Praktisch
De workshop (vier halve dagen) vindt 
plaats in Antwerpen, 
in het Bondsgebouw van de LBC-NVK, 
Sudermanstraat 5.

In 2018: dinsdagen 13 november, 20 
november, 27 november, 4 december 
(18.00u-21.00u)
In 2019: vrijdagen 29 maart 2019, 12 april, 
26 april, 10 mei (13.30u-16.30u)
Gratis voor leden van het ACV

www.lbc-nvk.be



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.

FINANCIËLE SECTOREN

Wat zijn de voorwaarden voor de PC’s 306, 307, 308, 309, 310, 325, 341? 
• lid zijn op 1 december 2017
• 6 maanden gewerkt hebben in betrokken PC in 2017 (behalve voor pensioen en SWT, 

dan is 1 maand genoeg)
• in orde zijn met betaling lidgeld
• tijdskrediet of langdurig ziek: dan heb je ook recht op de vakbondspremie

Bedrag van de premie
• Pc 306 Verzekeringen: 40 euro
• Pc 307 Makelarij en Verzekerings agentschappen: 35 euro
• Pc 308 en 309 Spaarbanken en Beurs vennootschappen: 35 euro 
• Pc 310 en 341 Banken en Bemiddeling Bank- en beleggingsdiensten: 35 euro
• Pc 325 Openbare kredietinstellingen: 50 euro

De vakbondspremies worden uitbetaald tussen 15 september en 15 november 2018

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

INDEXAANPASSINGEN SEPTEMBER 2018

210.00 Staalbedrijven Vorige lonen x 1,02
211.00 Petroleumbedrijven Vorige lonen x 1,02
216.00 Notarisbedienden Vorige lonen x 1,0063
309.00 Beursvennootschappen Vorige lonen x 1,003246
310.00 Banken Vorige lonen x 1,0032
327.00 Beschutte en sociale werkplaatsen Vorige lonen x 1,02
330.00 Gezondheidsinrichtingen en -diensten Vorige lonen x 1,02
331.00 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Vorige lonen x 1,02
336.00 Vrije beroepen Vorige lonen x 1,02

Mensen met een flexi-job: 
lonen worden aangepast zoals bij de ambtenaren (huidig loon x 1,02).

Meer info:
www.jeloopbaan.be 
03 / 220 89 50 
lbc-nvk.loopbaancentrum@acv-csc.be 

INFOSESSIES BURN-OUT
 
Gent: infosessie op 10 oktober en her-
steltraject start op maandag 15 oktober 
(inschrijven via www.jeloopbaan.be – 
gratis voor ACV-leden).
Meer initiatieven, data en plaatsen vind 
je op www.jeloopbaan.be. 
Meer info?  
loopbaancentrum@avc-csc.be. 

Infomomenten
Er zijn infomomenten van het Centrum 
voor Loopbaanontwikkeling (CLO) in 
Antwerpen (vrijdagen 9 november en 7 
december), Brugge (woensdag 24 okto-
ber), Brussel (vrijdag 16 november), Gent 
(maandag 3 december), Hasselt (woens-
dag 10 oktober), Herentals (woensdag 
19 december) en Kortrijk (dinsdag 11 
december).

Inschrijven / meer info:
gratis voor leden van het ACV
www.jeloopbaan.be 
03 / 220 89 50 
lbc-nvk.loopbaancentrum@acv-csc.be 
Meer info op 
www.loopbaanontwikkeling.be 

www.lbc-nvk.be

LBC-NVK-SECRETARIATEN
EN -STEUNPUNTEN

• LBC-NVK AALST
  Hopmarkt 45 - 9300 Aalst
  tel. 053/73.45.20 - fax 03/220.88.01
  lbc-nvk.aalst@acv-csc.be
• LBC-NVK ANTWERPEN
  Nationalestraat 111-113 - 2000 Antwerpen
  tel. 03/222.70.00 - fax 03/220.88.02
  lbc-nvk.antwerpen@acv-csc.be
• LBC-NVK BRUGGE-OOSTENDE
  Kan. Dr. L. Colensstraat 7 - 8400 Oostende
 Steunpunt: 
  Koning Albert I laan 132 - 8200 Brugge
  tel. 059/55.25.54 - fax 03/220.88.15
  lbc-nvk.brugge-oostende@acv-csc.be
• LBC-NVK BRUSSEL
  Pletinckxstraat 19 - 1000 Brussel
  tel. 02/557.86.40 - fax 03/220.88.05
  lbc-nvk.brussel@acv-csc.be
• LBC-NVK GENT
  Poel 7 - 9000 Gent
  tel. 09/265.43.00 - fax 03/220.88.08
  lbc-nvk.gent@acv-csc.be
• LBC-NVK HALLE
  Vanden Eeckhoudtstraat 11 - 1500 Halle
  tel. 02/557.86.70 - fax 03/220.88.06
  lbc-nvk.halle@acv-csc.be
• LBC-NVK HASSELT
  Mgr. Broekxplein 6 - 3500 Hasselt
  tel. 011/29.09.61 - fax 03/220.88.09
  lbc-nvk.hasselt@acv-csc.be
• LBC-NVK KEMPEN
  Korte Begijnenstraat 20 - 2300 Turnhout
  tel. 014/44.61.55 - fax 03/220.88.20
  lbc-nvk.turnhout@acv-csc.be
• LBC-NVK KORTRIJK-ROESELARE-IEPER
  President Kennedypark 16D - 8500 Kortrijk
 Steunpunten:
  H. Horriestraat 31 - 8800 Roeselare
 St. Jacobsstraat 34 - 8900 Ieper
  tel. 056/23.55.61 - fax 03/220.88.12
  lbc-nvk.kortrijk-roeselare-ieper@acv-csc.be
• LBC-NVK LEUVEN
  Martelarenlaan 8 - 3010 Kessel-Lo
  tel. 016/21.94.30 - fax 03/220.88.13
  lbc-nvk.leuven@acv-csc.be
• LBC-NVK MECHELEN-RUPEL
  Onder Den Toren 5 - 2800 Mechelen-Rupel
  tel. 015/71.85.00 - fax 03/220.88.14
  lbc-nvk.mechelen@acv-csc.be
• LBC-NVK VILVOORDE
  Toekomststraat 17 - 1800 Vilvoorde
  tel. 02/557.86.80 - fax 03/220.88.07
  lbc-nvk.vilvoorde@acv-csc.be
• LBC-NVK WAAS & DENDER
  H. Heymanplein 7 - 9100 Sint-Niklaas
  tel. 03/765.23.70 - fax 03/220.88.18
  lbc-nvk.waasendender@acv-csc.be

ALGEMEEN SECRETARIAAT

Sudermanstraat 5 - 2000 Antwerpen
Tel. 03/220.87.11, Fax 03/220.89.83
lbc-nvk@acv-csc.be | www.lbc-nvk.be
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