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STAND
PUNT.

INTERPROFESSIONEEL 
AKKOORD BIEDT VEEL 
KANSEN

Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

Een nieuw Interprofessioneel akkoord (IPA) geeft nieuwe kansen 
voor het sociaal overleg, en de LBC-NVK wil die ten volle grijpen.

Dankzij de inzet van honderdduizenden werknemers wordt in 
ons land welvaart gecreëerd. Maar de opbrengsten van dit hard 
labeur vloeien steeds meer naar de aandeelhouders en steeds 
minder naar de werknemers. De cijfers van de Nationale Bank 
illustreren dit jaar na jaar. Het wordt bevestigd door gegevens van 
de databank van de Europese Unie: onze netto koopkracht is met 
0,8% gedaald, terwijl de productiviteit blijft stijgen.
Als we rekening houden met alle subsidies voor het bedrijfsle-
ven is er totaal géén loonhandicap meer ten opzichte van onze 
voornaamste handelspartners. Integendeel, we hebben een voor-
sprong.
Hoog tijd dus om de door deze regering aangepaste loonwet af 
te voeren en met vrije loononderhandelingen te starten. Wishfull 
thinking uiteraard want deze regering zal haar ongelijk niet toe-
geven. Het moet dus opnieuw een compromis worden. Maar dan 
toch één dat meer mogelijkheden geeft dan de 1,1% loonsverho-
ging van vorige keer.
Hoe smaller de loonmarge, des te groter de druk om nettover-
hogingen in te schrijven. Maar dat kost centen aan onze sociale 
zekerheid, met mogelijke nieuwe besparingen als gevolg. Een 
vicieuze cirkel die alleen kan worden doorbroken met gezonde 
bruto-verhogingen.
Maar er zijn nog meer uitdagingen. De LBC-NVK wil werk maken 
van een loopbaandebat dat stoelt op solidariteit tussen genera-
ties.
Veel werknemers, zeker jongeren, zitten vast in kwetsbare, deel-
tijdse arbeidscontracten. Dat hypothekeert hun loopbaan, en ook 
het latere pensioen. De brutolonen van jongeren verlagen - zoals 
de regering doet - helpt ook niet om een goed pensioen op te 
bouwen.
Wat is een goeie loopbaan? Met welke criteria kunnen we dat 
beoordelen?
Verder moeten we mikken op een ernstig loopbaanbeleid met 
duidelijke, zekere systemen aan het begin en einde van het 
beroepsleven. Er is nood aan een meersporenbeleid met moge-
lijkheden om af te bouwen of uit te wijken en met stimulansen 
voor werknemers die langer willen werken. De globale druk op de 
loopbanen moet zakken. En arbeidsduurvermindering, als mid-
del om werk te herverdelen, moet opnieuw op de agenda kunnen.
Er zijn nog meer uitdagingen voor het IPA. Hoe krijgen we met de 
werknemers meer impact op evoluties die zich voltrekken? Denk 
aan de digitalisering, werk in zelfstandige statuten, de trend naar 
nog meer fl exwerk. Hoe kunnen we de bestaande overlegmodel-
len - met ondernemingsraden, preventiecomités en vakbondsaf-
vaardigingen - versterken? En is er ruimte voor nieuwe manieren 
van overleg?
Het IPA is een vat vol kansen. Dit dossier zal de vakbond in de 
komende maanden sterk opeisen. Maar we beginnen er met veel 
goede moed aan!
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Zo ‘gek’ zijn die 
vakbonden helemaal niet
VOLGEHOUDEN EUROPESE ACTIES DOEN RYANAIR EINDELIJK BEWEGEN

Paul Buekenhout

Het cabinepersoneel en de pilo-
ten van de lagekostenmaatschap-
pij Ryanair legden eind septem-
ber opnieuw het werk neer neer 
in het kader van een gecoördi-
neerde Europese stakingsactie. 
En dat na een zomer die al heet 
was geweest! De acties vonden 
gezamenlijk plaats in Portugal, 
Spanje, Italie, Nederland, België 
en Duitsland. Historisch in onze 
Europese vakbondsgeschiedenis!
De barslechte werkomstandigheden bij 
Ryanair zijn nog altijd een doorn in het oog 
en worden nog steeds aangeklaagd. Het 
Ierse arbeidsrecht moet in alle landen wor-
den vervangen door het lokale arbeidsrecht, 
en dat zo snel mogelijk. Dat was ook de inzet 
van de Europese actie. Met minder nemen 
we geen genoegen, zo spraken de vakbon-
den uit de betrokken landen duidelijk af. En 
Europees Commissaris Marianne Thyssen 
(Sociale Zaken) maakt zelf aan de topman 
van Ryanair diets dat de dingen grondig 
moesten veranderen.

SAMEN MET SOLIDAIRE PILOTEN

De flamboyante ‘ceo’, Michael O’ Leary, zei in 
Brussel dat hij met die ‘gekke vakbonden’ – 
lees de LBC-NVK en CNE – moeilijk door één 
deur kon. Hij wilde zijn personeel wijsma-
ken dat ‘de vakbonden leugenaars zijn’. In 
ons land trachtte hij met loze beloften twee-
dracht te zaaien tussen de vakbonden.
Het cabinepersoneel sloot zich in de voor-
bije maanden massaal aan bij de LBC-NVK 
en CNE. Deze werknemers zijn nu beter 
georganiseerd en geïnformeerd over hun 
rechten. De bonden verstevigden hun 
samenwerking met de Belgische piloten-
vereniging BECA, die ook al jaren bezig is 
met Ryanair.
O’Leary slaagde er niet in om de samenho-
righeid tussen cabinepersoneel en piloten 
te vernietigen. De traditionele angstcultuur 
binnen Ryanair is nu eindelijk doorbroken.

HANGENDE POOTJES

Na de Europese staking kwam O’Leary 
met hangende pootjes terug. Hij beloofde 
in het openbaar om hier het Belgische 
arbeidsrecht toe te passen, zelfs al eind 
2018. Van een ommezwaai gesproken! Of 

hoe actievoeren, en dan nog in Europees 
verband, écht vruchten afwerpt. De vele 
sympathiserende blikken van de passagiers 
richting werknemers van Ryanair spraken 
boekdelen en waren hartverwarmend.

GESPREKKEN

Onlangs werd in België eindelijk werk 
gemaakt van een vakbondsafvaardiging, 
met vertegenwoordigers van cabineperso-
neel en piloten. Zo werd een oude eis van de 
LBC-NVK eindelijk ingewilligd. De directie 
aanvaardt om te discussiëren over de loon- 
en arbeidsvoorwaarden, met vertegenwoor-
digers aangeduid door de werknemers en 
vakbondsmensen. Een jaar geleden was 
dat nog een mooie vakbondsdroom, nu is 
het werkelijkheid! Toch niet zo gek wat die 
‘groene vakbond’ samen met de pilotenver-
eniging verwezenlijkte.
In de andere landen waar de werknemers 

staakten, moet nu hetzelfde proces worden 
doorlopen. De LBC-NVK en de collega’s van 
CNE zullen stevig onderhandelen en de nale-
ving van de nationale en Europese wetten 
afdwingen.
Ons Europees vakbondsnetwerk resul-
teert in gemeenschappelijke eisen die we 
in elk land op de tafel van het Ryanair-
management gooien. De vakbond iets van 
het verleden, hoezo? Het dossier Ryanair 
bewijst op sublieme wijze het tegendeel.  |

Kort voor het ter perse gaan ondertekenden de 
vakbonden in België een cao met de directie. 
Ryanair belooft om uiterlijk vanaf 31 januari 
2019 het Belgische arbeidsrecht toe te passen 
op de werknemers in ons land. “Een vrij histo-
risch akkoord”, zegt de LBC-NVK.

Het lukte de top van Ryanair niet om de samenhorigheid 
tussen cabinepersoneel en piloten te vernietigen.
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LBC-NVK trots op sociaal akkoord 
voor podiumkunsten en kunstenaars
MAANDENLANGE ONDERHANDELINGEN ZIJN BEKROOND

 
Tom Van Aken

1 oktober 2018 was een belangrijke 
dag voor de 4.500 mensen met een 
baan in de sector van de podium-
kunsten. Toen werd eindelijk een 
nieuw sociaal akkoord afgesloten 
met de overheid, de andere vakbon-
den en de werkgevers. Dat gebeurde 
na maandenlange onderhandelin-
gen waarbij de LBC-NVK het voortouw 
had genomen. In het nieuwe akkoord 
krijgen de tijdelijke werknemers in 
de sector een belangrijke plaats.

“Eindelijk”, zegt een tevreden Ine Hermans, 
vakbondssecretaris van de LBC-NVK. “Dat de 
talrijke tijdelijke werknemers nu ook recht 
hebben op een eindejaarspremie, is zonder 
meer historisch te noemen. Of je wel of geen 
recht hebt op deze premie, hangt voortaan 
niet langer af van de duur van je contract.”  

Het sociaal akkoord dat werd afgesloten, 
bestaat uit drie grote luiken. Zo zal de koop-
kracht worden verhoogd, staat de verbete-
ring van de kwaliteit van de werkomstan-
digheden op het programma en wordt er 
geïnvesteerd in infrastructuur. Ine: “In 2019 
stijgt de eindejaarspremie met 250 euro, in 
2020 wordt de huidige eindejaarspremie 
(451,01 euro) bedrag méér dan verdubbeld. 
Iedere medewerker zal per gewerkte dag in 
een gesubsidieerde kunstenorganisatie een 
eindejaarspremie opbouwen.  Omdat werk-
nemers vaak verschillende werkgevers heb-
ben, zal de premie worden uitbetaald door 
het sociaal fonds podiumkunsten.  Het sys-
teem van de ecocheques valt vanaf 2019 weg.  
Bovendien wordt het actieplan rond grens-
overschrijdend gedrag voort uitgewerkt en 
uitgevoerd, waarbij we inzetten op preven-
tie, opvang en extra ondersteuning." 

BETERE COMBINATIE WERK-
PRIVÉLEVEN

Door een doorgedreven loopbaanbeleid 
moet ook de kwaliteit van jobs en bij uitbrei-
ding de hele loopbaan erop vooruit gaan. 

“Goede werkomstandigheden zijn cruciaal, 
in elke levensfase. Daarom zullen we cao’s 
afsluiten die de combinatie van werk en pri-
véleven vergemakkelijken, onder meer over 
het tijdskrediet, landingsbanen en SWT (het 
vroegere brugpensioen). We maken ook 
duidelijke afspraken over stageplaatsen en 

er komt een betere begeleiding van starters. 
Organisaties zullen maatregelen moeten 
nemen om de hoge werkdruk aan te pak-
ken.”

Een ander aandachtspunt in het sociaal 
akkoord was de correcte verloning voor de 
vele tijdelijke medewerkers en kunstenaars, 
met inbegrip van de zelfstandige mede-
werkers. “Zij hebben natuurlijk ook recht 

op een eerlijke, juiste verloning. Daarom 
maken we een richtlijn over de minimum-
vergoeding voor zelfstandigen. We bekij-
ken ook hoe we die vergoedingen kunnen 
garanderen voor kunstenaars die niet onder 
het arbeidsrecht vallen.”

SOCIAAL OVERLEG

In het akkoord werden ook initiatieven over 
sociaal overleg opgenomen. “We onder-
handelen volop voort om met sociaal over-
leg te starten in organisaties waar nu nog 
geen overlegorganen bestaan”, verduidelijkt 
Ine. "We zetten alles op alles om ook losse 
medewerkers te betrekken bij dit sociaal 
overleg.”  |

Dat de talrijke tijdelijke werknemers nu ook recht hebben op een eindejaarspremie,  
is zonder meer historisch te noemen.

Eindejaarspremie 
gaat naar omhoog.
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Marc Jacobs

De malaise bij de vroegere bedrij-
ven uit het Blokker-imperium 
houdt aan. Bij de speelgoedke-
ten Bart Smit moeten 16 van de 44 
Belgische winkels dicht. Eind 2017 
sloot Blokker al 63 winkels. Bij de 
keten Casa is ook geherstructu-
reerd en werd een depot in Itegem 
gesloten. Leen Bakker en Bart Smit 
werden verkocht aan investeerders.

De reorganisatie bij Bart Smit treft winkels 
in heel ons land. Ze dreigt de jobs van 38 
werknemers te vernietigen.
Het collectieve ontslag bij de speelgoed-
keten werd aangekondigd op een speciale 
ondernemingsraad op 22 augustus 2018. 
Een ‘logisch gevolg’ van de verkoop van 
de keten aan de investeringsmaatschappij 
Alteri Indigo Luxembourg (eind 2017).
Bij zulke investeerders is het courant om 
voor weinig geld noodlijdende bedrijven 
op te kopen, ze te saneren en ze dan met 
winst door te verkopen. De Nederlandse 
Blokker Holding tekende voor tien jaar 
wanbeleid bij Bart Smit. Het kostte Alteri 
Indigo niet veel tijd om een strak sanerings-
plan te bedenken. “Wij willen Bart Smit 
omvormen tot een modern omnichannel 

retailbedrijf dat het winkelgebeuren nauw 
laat aansluiten bij de online dienstverle-
ning en de webshops”, zegt de investeerder. 
Maar dat fraaie plan gaat wel gepaard met 
de sluiting van vele winkels in Nederland 
en België. In Duitsland werden gewoon alle 
winkels opgedoekt. Van jobs liggen ze bij 
Alteri Indigo totààl niet wakker.
Er is nu drie keer vergaderd in het kader 
van de eerste fase van de ‘Wet Renault’. Het 
moment nadert om over een sociaal plan 
te onderhandelen. Tot nu toe is alles rede-
lijk vlot verlopen. De directie en eigenaar 
Alteri Indigo antwoordden redelijk goed op 
alle vragen van de werknemersafgevaardig-
den. Op de jongste bijeenkomst werden vis-
jes uitgeworpen over een sociaal plan. Maar 
toen vielen de maskers.

‘SOCIAAL PLAN IS EEN GUNST’

“Eind oktober is de deadline voor een sociaal 
plan”, debiteerde de directie. “De werkgever 
heeft het alleenrecht om fase 1 van de proce-
dure af te sluiten. We zullen de details van 
een sociaal plan pas daarna bespreken. Een 
sociaal plan is géén must maar een gunst 
die wij toestaan.”
Opmerkelijk: de werkgever zaait nu zelf 
twijfel over de vraag of het om een collec-
tief ontslag gaat. “Als we de spreiding van 
de winkelsluitingen bekijken, zijn er ner-
gens meer dan 10% ontslagen binnen een 

periode van 60 dagen”, luidt het.
Het staat vast dat de vakbonden bij Bart 
Smit, de LBC-NVK en zustercentrale CNE, 
nog zware weken voor de boeg hebben. 
Maar de bonden zijn vastbesloten om een 
degelijk sociaal plan af te dwingen. Het min-
ste waar de werknemers recht op hebben!

De vakbonden hebben de werknemers geïn-
formeerd over de ontwikkelingen. En de 
militanten zijn het personeel aan het aan-
moedigen om op te komen voor hun rech-
ten. De actiebereidheid is groot. Maar Alteri 
Indigo wordt een harde noot om te kraken. 
Investeringsmaatschappijen zetten alles in 
het teken van winstmaximalisatie. Als het 
moet, gaan ze daarbij over lijken.
Voor de bonden is het simpel: als een oorlog 
het enige middel is om de werknemers aan 
een faire deal te helpen, dan zullen we niet 
aarzelen. Beloofd!  |

De nieuwe eigenaar van Bart Smit, een investeringsmaatschappij, tracht de bekende speelgoedketen te redden. 
Maar vele winkels in België en Nederland moeten wel dicht. En in Duitsland viel het doek helemaal.

De oude eigenaar 
tekende voor tien jaar 
wanbeleid.

Investeerder gooit 
16 winkels van Bart Smit dicht
NIEUWE EIGENAAR SPEELGOEDKETEN LAAT MASKERS VALLEN
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ACTIVITEITENKALENDER

GESPREKSAVOND OVER 
‘PEPERDURE PILLEN’

In Mortsel, bij Antwerpen, is er op 
woensdag 21 november 2018 een kijk- 
en gespreksavond over het thema 

‘Peperdure pillen’ – de macht van de 
farmaceutische industrie. Er wor-
den fragment vertoond uit de VPRO 
Tegenlicht-documentaire ‘Peperdure pil-
len’. Aansluitend geeft dr. Anne Delespaul 
(Geneeskunde voor het Volk) haar visie 
en commentaar. Er is ook ruimte voor 
vraag en antwoord. 

‘Big Pharma’ heeft de prijsbepaling van 
nieuwe medicijnen stevig in handen. 
De productiekosten zijn geheim en alle 
pogingen van academische ziekenhui-
zen en apothekers om geneesmiddelen 
goedkoper te maken worden met succes 
tegengehouden door de industrie. VPRO 
Tegenlicht volgde vijf professionals die 
dit niet meer accepteren en vanuit hun 
persoonlijke betrokkenheid in actie 
komen en met nieuwe modellen experi-
menteren. Deze gedreven pioniers willen 
medicijnen voor iedereen beschikbaar 
en betaalbaar maken en laten zien dat 
dit kan.
Deze avond is het werk van The Coalition 
of the Willing, een samenwerkingsver-
band van ACV’ers, het Masereelfonds en 
aanverwante geesten. 

Praktische info:
Woensdag 21 november 2018 om 
20.00u – Cultuurcentrum Kaleidoscoop, 
Robijnzaal, Molenstraat 50, 2640 
Mortsel (vlakbij het Sint-Jozefziekenhuis).
Info: Coalition.Zuidrand@gmail.com of 
0486/266.615 – inkom is gratis.

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 voor-
waarde om naar de toekomst te kijken. 
Durven dromen over een wenkend per-
spectief. Welke overtuigingen belemme-
ren 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.
 
Meer info:
www.jeloopbaan.be 
03 / 220 89 50 
lbc-nvk.loopbaancentrum@acv-csc.be 

LOOPBAANBEGELEIDING  
IN GROEP

Een loopbaanprogramma voor werkende 
en werkzoekende ACV-leden. Het gaat 
om een intensieve loopbaanbegeleiding 
in groep. Je doet aan uitwisseling met 
andere groepsleden die net zoals jij beter 
willen omgaan met hun werksituatie of 
die willen uitzoeken of een andere werk-
situatie hen beter zou liggen. 

Waar?
ACV-gebouw, President Kennedypark 16D, 
8500 Kortrijk

Wanneer?
Donderdagen 22 november, 29 november, 
6 december (9.30u-16.30u)

Meer info? 
loopbaancentrum@avc-csc.be  
of 03 / 220 89 50 

INFOMOMENTEN

Er zijn infomomenten van het Centrum 
voor Loopbaanontwikkeling (CLO) in 
Antwerpen (vrijdagen 9 november en 7 
december), Brussel (vrijdag 16 november), 
Gent (maandag 3 december), Herentals 
(woensdag 19 december), Turnhout 
(woensdag 12 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

Dr. Anne Delespaul (GVHV).
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SNAPSHOTS

RUIM 8% WERKNEMERS MAAKT ONGEWENST 
SEKSUEEL GEDRAG MEE

Uit een onderzoek bij 45.000 werknemers, 
uitgevoerd tussen 2016 en 2018, blijkt dat 1 
op de 12 ondervraagden in de zes maanden 
voorafgaand aan de enquête te maken heeft 
gehad met ongewenst seksueel gedrag op 
het werk. Dat komt neer op 8,3%. Het onder-
zoek is uitgevoerd in opdracht van IDEWE, 
de grootste externe dienst voor preventie 
en bescherming op het werk. "Een jaar na 
#Metoo is ongewenst seksueel gedrag op het 
werk nog altijd brandend actueel", consta-
teren ze bij IDEWE.  
Welk ongewenst seksueel gedrag komt 
het meest voor op de werkvloer? Naar 
iemand lonken of iemand uitkleden met 
de ogen (6,8%); iemand seksueel benade-
ren via gebaren, uitspraken, e-mails, sms'jes 
(3,2%); seksueel getinte aanrakingen (2,1%). 
Vrouwen (9,5%) krijgen vaker te maken met 
ongewenste intimiteiten dan hun manne-
lijke collega’s (6,1%). Ook de leeftijd en de 
sector blijken bepalend. Zo ervaarden jon-
gere werknemers (onder de 45 jaar – 9,5%) 
iets vaker ongewenst seksueel gedrag in 
vergelijking met hun oudere collega’s 
(boven de 45 jaar – 6,9%). 
Ongewenst seksueel gedrag komt het 
vaakst voor in de gezondheidszorg (10,6%), 
de bouw (10,3%), de retail (10,2%), de dien-
stensector (6,6%) en het onderwijs (4,6%). 

De daders kunnen collega's en leidingge-
venden zijn maar ook bezoekers, klanten, 
leveranciers of patiënten. Dat hangt sterk 
samen met de sector. In de gezondheids-
zorg worden werknemers meer geconfron-
teerd met grensoverschrijdend gedrag door 

'externen'.
Volgens IDEWE zijn de gevolgen van grens-
overschrijdend gedrag op de werkvloer niet 
te onderschatten. “Slachtoffers hebben een 
veel lager psychosociaal welzijn. Dit uit zich 
onder meer in een lagere arbeidstevreden-
heid en blijfintentie, een hogere afwezig-
heid, meer stress en een groter risico op 
een burn-out. Werkgevers hebben er alle 
baat bij om rond dit thema een beleid uit 
te werken."
www.idewe.be 

TURKSE WERKNEMERS 
STERVEN BIJ BOUW 
VAN LUCHTHAVEN IN 
ISTANBUL

Sinds een jaar of vier is het bedrijf IGA in 
Istanbul aan een grote nieuwe luchthaven 
aan het bouwen. De werkomstandigheden 
zijn er verschrikkelijk voor de 30.000 werk-
nemers. Je zou zelfs van moderne slavernij 
kunnen spreken. 
Door de onveiligheid op de werkplek zijn er 
officieel al minstens 37 dodelijke arbeids-
ongevallen gebeurd in de voorbije vier jaar. 
Wellicht liggen de echte cijfers een stuk 
hoger. Sommigen gewagen zelfs van 400 
doden. Er vielen ook heel wat gewonden 
op deze grote werf. Er worden veel te veel 
overuren gepresteerd. De lonen worden 
vaak niet op tijd uitbetaald. 
Protesten tegen deze werkomstandigheden 
hebben tussen 14 en 16 september tot sta-
kingen geleid. De militaire politie gebruikte 
buitensporig geweld en zette het waterka-
non in. 600 werknemers werden hardhan-
dig gearresteerd. 35 werknemers, onder 
wie ook een vakbondsleider, eindigden in 
de gevangenis en wachten nu op een pro-
ces. Honderden werknemers zijn ontslagen.  
De internationale vakbonden zijn ongerust 
over deze situatie. IGA moet dringend zijn 
verantwoordelijkheid nemen en de arbeids-
voorwaarden verbeteren. De repressie tegen 
de actievoerders is onaanvaardbaar. IGA 
moet alle klachten laten vallen tegen de 
gearresteerde werknemers en de ontsla-
gen intrekken. Om dit te realiseren is het 
essentieel dat IGA rond de tafel gaat zitten 
met de vakbonden. 
Spreek jouw steun aan de werknemers uit 
via de internationale campagne op  
www.labourstart.org 

PERSONEEL DELIVEROO  
VOERT ACTIE IN HEEL EUROPA

Het online platform Deliveroo is één van 
de meest zichtbare voorbeelden van wat 
we de 'gig economy' noemen. Via een app 
biedt de onderneming allerlei klussen aan 
waar je als koerier kan op ingaan. De werk-
nemers zijn freelancers en hebben dus geen 
vast arbeidscontract. Hierdoor krijgen ze 
geen uurloon maar een vergoeding per 
uitgevoerde taak. De onderneming achter 
deze app kan de koeriers erg flexibel inzet-
ten zonder enige verantwoordelijkheid op 
te nemen bij ziekte of arbeidsongevallen. 
Vakantie nemen betekent geen geld krijgen. 
Zelfs de fiets waarmee je rijdt, moet je zelf 
kopen en onderhouden. 
Deliveroo beweert dat er geen arbeidsrelatie 
bestaat. Zij zijn ‘louter een databestand dat 
vraag en aanbod aan elkaar linkt’. Over heel 
Europa gaan koeriers in verzet tegen deze 
arbeidsvoorwaarden. In 2017 waren er in 
8 landen 40 diverse soorten acties, gaande 
van het uitdelen van pamfletten in restau-
rants die met de app werken tot juridische 
stappen. 

In Bologna leidde dit op stedelijk niveau tot 
afspraken over het recht op verzekering, vak-
bondsrechten en een uurloon dat de natio-
nale collectieve akkoorden volgt. In Spanje 
oordeelde een rechter in Valencia dat een 
koerier een werknemer is en geen freelancer. 
Tegelijkertijd legde de sociale inspectiedien-
sten van Valencia, Madrid en Barcelona het 
bedrijfsmodel onder de loep. Doorn in het 
oog is het zelfstandigenstatuut. De arbeids-
inspectie zegt dat de koeriers werknemers 
moeten zijn. Als ze via hun onderzoek gelijk 
krijgen betekent dit dat Deliveroo honder-
den werknemers moet inschrijven voor de 
nationale socialezekerheid.
Ook in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, 
Frankrijk, Duitsland en Nederland onderna-
men werknemers acties. Deliveroo is uiter-
aard niet het enige bedrijf dat al het moge-
lijke doet om spelregels te omzeilen. De 
vakbonden staan op de bres om de arbeids-
voorwaarden van deze koeriers te verdedi-
gen.
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AANTAL MENSEN  
MET LEEFLOON STIJGT 
MET WEL 40 PROCENT
In tien jaar tijd is het aantal mensen met 
een leefloon in het noorden des lands met 
40% gestegen. De Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG) wil dat er één 
armoedebeleid op poten gezet wordt over 
alle beleidsniveaus heen. In 2008 waren 
er ongeveer 30.000 Vlamingen met een 
leefloon. Dit jaar gaat het al over meer dan 
41.000 mensen.
De stijging is niet aan één oorzaak toe te 
schrijven, meldde de openbare omroep VRT. 
Zowel in de leeftijdscategorie tot 25 jaar als 
bij ouderen neemt het aantal toe. Er kwa-
men meer schoolverlaters bij, maar ook 
mensen die na hun ontslag geen nieuwe 
job vonden en die door een verandering in 
de werkloosheidssteun plots zonder uitke-
ring vielen; meer erkende vluchtelingen 
hebben steun nodig en ook een stijgend 
aantal leerlingen op de middelbare school 
en in het hoger onderwijs redt het niet zon-
der leefloon.
Een leefloon zit onder de armoederisico-
grens. Een alleenstaande krijgt 910 euro 
per maand, een gezin 1.254 euro. "We 
weten dat mensen met een leefloon al snel 
in armoede belanden, waardoor problemen 
zich opstapelen", zegt Peter Raeymaeckers, 
docent Sociaal Werk aan de Universiteit 
Antwerpen. "En wat we uit onderzoek weten 
is ook dat de cijfers een onderschatting zijn 
van de behoefte." 
Wie recht heeft op een leefloon of andere 
financiële tegemoetkomingen vindt te vaak 
de weg naar die steun niet. Omdat ze bij-
voorbeeld niet weten welke mogelijkheden 
bestaan en er ook niet op worden gewezen. 
Of omdat ze niet weten waar ze het moe-
ten vragen. Of omdat ze niet weten wat ze 
dan precies moeten vragen. Gemeenten en 
OCMW's zouden proactief moeten werken, 
vindt Raeymaeckers. Hij pleit ook voor één 
armoedebestrijdingsplan over alle beleids-
niveaus en bevoegdheden heen en voor een 
duidelijke visie over de richting die we uit 
moeten.

PRIMARK, H&M, C&A:  
STEUN DE WERKNEMERS IN BANGLADESH!

Het minimumloon voor kledingarbeiders in 
Bangladesh bedraagt sinds vijf jaar 55 euro 
per maand. Op 13 september 2018 besliste 
de regering om dat loon te verhogen tot 83 
euro (8.000 taka) per maand. Het lijkt een 
fikse loonsverhoging maar is het niet. De 
kledingarbeiders komen hiermee absoluut 
niet rond.  
Bangladesh is de tweede grootste producent 
van kleding ter wereld. De lonen in de sec-
tor zijn er extreem laag. Arbeiders die actief 
zijn in andere sectoren verdienen twee tot 
drie keer meer. Om hun loon op te krikken, 
kloppen de kledingarbeiders zo veel moge-
lijk overuren. 

"Elke ochtend sta ik op om 6.00u en begin 
ik te werken om 8.00u. Soms kan ik stop-
pen om 19.00u, maar meestal maak ik over-
uren, vaak tot 22.00u", vertelt Shumi, die 
bij de H&M-fabriek Pimkie Apparels Ltd. 
werkt. H&M zelf geeft de fabriek een gou-
den score, de op één na hoogste quotering 
op hun transparante lijst met leveranciers. 
Met haar overuren verdient Shumi 30 euro 
per maand extra. Ze is de enige kostwin-
ner en onderhoudt zo man en kind. Elke 

maand moeten de eindjes aan elkaar wor-
den geknoopt.
Diverse internationale organisaties heb-
ben berekend hoeveel een leefbaar loon in 
Bangladesh zou moeten bedragen. Volgens 
de laagste schattingen zou het om omgere-
kend 186 euro (16.000 taka) moeten gaan.
Kledingmerken als Primark, C&A en H&M 
dragen een verpletterende verantwoorde-
lijkheid. Zolang zij niet meer willen betalen 
voor de kleding die ze inkopen, is het weinig 
waarschijnlijk dat de lonen zullen omhoog 
gaan. Tot nu toe is Inditex (Zara, Bershka, 
Pull&Bear, Massimo Dutti) de enige die de 
eis van de vakbonden steunt. Daarom vraagt 
de Schone Kleren Campagne aan de grote 
internationale ketens H&M, Primark, C&A, 
Carrefour, Gap en Marks&Spencer om de 
looneis van de vakbonden te ondersteunen 
en te garanderen dat ze hun aankoopbe-
leid aanpassen om hogere lonen mogelijk 
te maken. 
Steun onze actie #WeDemandTk16000 ! 

Meer informatie 

op www.schonekleren.be 
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Geringer deel van de koek 
gaat naar loontrekkenden
KAPITAAL TREKT LAKEN STEEDS MEER NAAR ZICH TOE

Denis Bouwen

Als het gaat over de ‘verdeling van de 
koek’, delft de factor arbeid in toe-
nemende mate het onderspit in de 
strijd met het kapitaal. In gewone-
mensentaal: loontrekkenden incas-
seren een krimpend stuk van de 
toegevoegde waarde die bedrijven 
creëren, en kapitaalbezitters gaan 
erop vooruit. Dat blijkt uit recent stu-
diewerk van VIVES, een onderzoeks-
groep naar economie en samenle-
ving aan de KU Leuven. Ons Recht 
schoof aan tafel bij Yannick Bormans.

Bij VIVES namen onderzoeker Yannick 
Bormans en prof. dr. Filip Abraham de ver-
deling van de toegevoegde waarde in de peri-
ode 1985-2014 onder de loep. En daar blijkt 
toch een zekere scheeftrekking in te zitten.

“Gedurende veel tientallen jaren ging er 
traditioneel 2/3 naar de factor arbeid en 
1/3 naar de factor kapitaal”, zegt Yannick 
Bormans. “Maar momenteel zien we dat 
het arbeidsaandeel toch wel relatief sterk 
terugloopt ten opzichte van de hap die naar 
het kapitaal gaat. We constateren dat niet 
alleen in België maar ook in tal van andere 
Europese landen en in de VS. Of dat een 
probleem is? Mogelijk wel voor loontrek-
kenden als dit structureel wordt.”

“Als we kijken naar de Amerikaanse situ-
atie, merken we dat de groei van de lonen 
en die van de productiviteit daar lang gelijk 
liep. Maar de reële lonen, zeg maar de koop-
kracht van de werknemers, die stagneerde 
tussen 1975 en 2005 en ging er dus niet op 
vooruit. De Amerikaanse economie werd 
een stuk productiever maar de werknemers 
werden niet rijker. Als een bepaalde groep 
niet genoeg profiteert van de stijgende wel-
vaart, is dat een probleem: voor de werkne-
mers én voor de samenleving.”

“In België zien we dat de reële lonen wel 
stijgen. Voor de periode 1985-2014 spreken 
we over een stijging met 25%. Uiteraard 
is dat een gemiddelde, dat niet voor elke 
werknemer opgaat. In diezelfde periode 
groeide onze productiviteit met 35%. Kan 
je dan spreken van een billijke verdeling 
van de koek? De vraag mag alleszins wor-
den gesteld. Als de stijging van de lonen 
achterblijft op die van de productiviteit, is er 
een kloof die kan leiden tot groeiende inko-
mensongelijkheid zoals het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) vaststelde in 2017.”

GLOBALISERING EN 
TECHNOLOGIE

Uit literatuuronderzoek blijken diverse ele-
menten het krimpende arbeidsaandeel te 
kunnen verklaren. De globalisering is zeker 
één element: de concurrentie neemt toe, en 
landen worden meer en meer tegen elkaar 
uitgespeeld. Verder ligt de politiek niet al 
te veel wakker van een dalend arbeidsaan-
deel: zij denkt vooral aan de concurrentie-
kracht en aan de mantra ‘jobs, jobs, jobs’. De 
technologische vernieuwing speelt ook een 
rol: de factor arbeid verliest aan belang als 
gevolg van informatisering, digitalisering 

en robotisering. Niet-tastbare activa worden 
belangrijker: een goed idee kan een onder-
nemer soms een grote business laten uit-
bouwen zonder daarvoor veel werknemers 
te moeten inzetten.

“Bij VIVES konden we aantonen dat ook de 
zeer grote ondernemingen, de superster-
bedrijven, een grote invloed hebben”, stelt 
Bormans. “Zij zijn aan het oprukken en ver-
overen grote marktaandelen. Kenmerkend 

Onderzoeker Yannick Bormans (VIVES): “Als een bepaalde 
groep niet genoeg profiteert van de stijgende welvaart, 
is dat een probleem: voor de werknemers én voor de 
samenleving.”
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voor deze supersterbedrijven is dat ze een 
kleiner deel van de toegevoegde waarde 
uitbetalen aan de werknemers. In de 
Amerikaanse context kan je denken aan 
spelers als de onlinewinkel Amazon of de 
supermarktuitbater Wal-Mart.”

ONS RECHT: De aandelenbeurzen presteren 
goed en veel bedrijven realiseren stevige 
winsten. Aandeelhouders en beleggers gin-
gen er in verhouding sterker op vooruit dan 
loontrekkenden. Zit daar dan niets funda-
menteel verkeerd?
YANNICK BORMANS: “Het IMF koppelt deze 
trend wel aan de stijgende inkomensonge-
lijkheid. Als er in verhouding meer geld 
terugvloeit naar het kapitaal, is er toch 
reden tot ongerustheid op langere termijn. 
Werknemers zouden hun situatie kunnen 
verbeteren door zelf in aandelen te beleg-
gen en zo mee genieten van deze trend. Een 
vraag die zeker de moeite loont is deze: zou-
den de verhoudingen beter of juister zijn 
zonder supersterbedrijven?”

INDUSTRIE EN HANDEL

ONS RECHT: Het aandeel van arbeid in de 
gecreëerde meerwaarde zakte in ons land 
van bijna 66% in 1985 naar iets meer dan 
60% in 2014?
BORMANS: “Inderdaad. We merken dat 
vooral in de industrie, de groot- en klein-
handel en vervoer & opslag. Die bedrijfstak-
ken wegen zwaar door in de statistieken. In 
andere sectoren is de trend positiever. In de 
ICT bijvoorbeeld halen werknemers steeds 
meer naar zich toe. En het beeld is ook beter 
in de administratieve en ondersteunende 
diensten. 

ONS RECHT: Hoeveel geld zijn de werkne-
mers misgelopen sinds 1985?
BORMANS: “Het is tricky om hierover met 
cijfers te goochelen. Maar als het arbeids-
aandeel gelijk was gebleven tussen 1985 en 
2014, had de werknemer jaarlijks gemid-
deld 139 euro méér gekregen. Over een 
aantal jaar ging er zo’n 4.000 euro niet 
naar de werknemers, maar dat is wel bruto. 
Dit is het gevolg van een hele reeks facto-
ren, niet alleen van de manier van werken 
van supersterbedrijven. Een voorbeeld: als 
een bedrijf veel innovatiever wordt, kan dat 
de toegevoegde waarde sterk opkrikken. 
Procentueel kan het arbeidsaandeel dan 
zakken, maar niet noodzakelijk omdat de 
werkgever van slechte wil zou zijn. Lonen 
veranderen bijvoorbeeld niet om de haver-
klap en kunnen zo dus achterlopen op gere-
aliseerde productiviteitsstijgingen.”

STERKE VAKBONDEN

ONS RECHT: In de door jullie onderzochte 
periode steeg de koopkracht van de werk-
nemers in België met een kwart. Wij hebben 

natuurlijk nog vakbonden die redelijk sterk 
staan, zeker in verhouding met de situatie in 
de VS. En we hebben gelukkig onze automati-
sche indexering van de lonen, die voor som-
migen een doorn in het oog is. Hoe zie jij dat?
BORMANS: “De reële lonen stegen bij ons 
inderdaad maar er is ook ontevredenheid: 
ze groeiden namelijk niet even sterk als de 
productiviteit. Werknemers kunnen dat 
onrechtvaardig vinden. Eigenlijk zouden 
beide evoluties gelijke tred moeten houden 
om economische groei in dezelfde verhou-
ding te verdelen.”

“Over de rol van vakbonden zijn er uiteenlo-
pende opinies. Wanneer werknemers zich 
verenigen in een vakbond zal hun gewicht 
toenemen bij loononderhandelingen. 
Hierdoor zou het arbeidsaandeel kunnen 
stijgen. Maar het verhaal is genuanceerder. 

België heeft een kleine open economie en 
is sterk exportgericht. Als loonkosten te 
sterk stijgen, verzwakt de concurrentie-
positie van onze bedrijven. De koek wordt 
kleiner en iedereen verliest. De discussie 
zou dus eerst moeten gaan over hoe werk-
nemers, bedrijven en eventueel de overheid 
de koek kunnen vergroten. In een volgende 
stap zou er dan een ‘faire’ verdeling moeten 
zijn zodat iedereen in gelijke mate kan mee 
genieten van economische vooruitgang.”

ONS RECHT: Jullie hebben grote bedrijven 
onderzocht. Maar een grote groep mensen 
in ons land werkt bij KMO’s. Hoe is het daar 
gesteld met de verdeling van de koek?
BORMANS: “Ons onderzoek spitst zich toe 
op grote bedrijven. Hierdoor kunnen we 
geen specifieke uitspraken doen over KMO’s. 
Onderzoek in de VS toonde aan dat het 
arbeidsaandeel in het mediaanbedrijf stijgt. 
Maar toch zakt het arbeidsaandeel daar op 
nationaal niveau omdat de supersterbedrij-
ven hoe dan ook zwaarder doorwegen in het 
totaalbeeld.”  |

6
6

6
5

6
4

6
3

6
2

A
rb

e
id

sa
a
n

d
e
e
l 
(i

n
 %

)
C

u
m

u
la

ti
e
v
e
 s

ti
jg

in
g

 (
in

 %
)

Observaties

Reële productiviteit / werknemer

Loon- en productiveitsstijging

Evolutie van het Belgische arbeidsaandeel

Reëel loon / werknemer

Trendlijn

6
1

6
0

5
9

5
8

5
7

4
5

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

4
0

3
5

3
0

2
5

2
0

15
10

5
0

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

6
6

6
5

6
4

6
3

6
2

A
rb

e
id

sa
a
n

d
e
e
l 
(i

n
 %

)
C

u
m

u
la

ti
e
v
e
 s

ti
jg

in
g

 (
in

 %
)

Observaties

Reële productiviteit / werknemer

Loon- en productiveitsstijging

Evolutie van het Belgische arbeidsaandeel

Reëel loon / werknemer

Trendlijn

6
1

6
0

5
9

5
8

5
7

4
5

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

4
0

3
5

3
0

2
5

2
0

15
10

5
0

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

6
6

6
5

6
4

6
3

6
2

A
rb

e
id

sa
a
n

d
e
e
l 
(i

n
 %

)
C

u
m

u
la

ti
e
v
e
 s

ti
jg

in
g

 (
in

 %
)

Observaties

Reële productiviteit / werknemer

Loon- en productiveitsstijging

Evolutie van het Belgische arbeidsaandeel

Reëel loon / werknemer

Trendlijn

6
1

6
0

5
9

5
8

5
7

4
5

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

4
0

3
5

3
0

2
5

2
0

15
10

5
0

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

6
6

6
5

6
4

6
3

6
2

A
rb

e
id

sa
a
n

d
e
e
l 
(i

n
 %

)
C

u
m

u
la

ti
e
v
e
 s

ti
jg

in
g

 (
in

 %
)

Observaties

Reële productiviteit / werknemer

Loon- en productiveitsstijging

Evolutie van het Belgische arbeidsaandeel

Reëel loon / werknemer

Trendlijn

6
1

6
0

5
9

5
8

5
7

4
5

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

4
0

3
5

3
0

2
5

2
0

15
10

5
0

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

De politiek denkt vooral 
aan de concurrentiepositie.

Meer details over het onderzoek 

vind je hier: https://feb.kuleuven.be/
VIVES/publications/briefings
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Nieuwe cruciale onderhandelingen
voor werknemers op komst
VAKBOND EIST POSITIEVE PERSPECTIEVEN VOOR JONG EN OUD

Veerle Verleyen

De vakbond staat voor twee belang-
rijke interprofessionele onderhande-
lingen voor 2019-2020: één over een 
Interprofessioneel Akkoord (IPA) en 
één over de welvaartsvastheid. Een 
IPA is een kaderakkoord voor alle 
werknemers in de privésector en 
vertrekt vanuit de solidariteit tus-
sen sterke en minder sterke sectoren. 
Na het afsluiten van een IPA wordt 
voort onderhandeld in de sectoren. 
En uiteindelijk wordt er ook genego-
tieerd in bedrijven en instellingen.

Werknemers hebben recht op een billijk 
deel van de gecreëerde welvaart. Door neoli-
berale politiek (loonmatiging) zijn onze 
lonen nauwelijks gestegen. Winsten stro-
men vooral naar de aandeelhouders. De 
‘taxshift’ moet worden gebruikt om jobs te 
creëren. De huidige uitholling van de soci-
ale zekerheid snijdt in het vel van de werk-
nemers.

De vakbond wil een grondig debat over 
de omvang van de te verdelen taart en 
over het stuk dat naar de werknemers 
gaat in de vorm van loon, kwaliteit van 
het werk en loopbaanmaatregelen van 
start tot landing. De werknemers krijgen 
een steeds kleiner stuk van de opbreng-
sten. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapporten 
van de Nationale Bank van België. Tijd 
voor échte loononderhandelingen!
Op basis van ons 3x3-plan willen we dat 
een nieuw IPA vooruitzichten biedt voor 
huidige en toekomstige werknemers. 
Voor jonge startende werknemers moet er 
genoeg perspectief zijn. We mogen ‘blijvers’ 
en ‘nieuwkomers’ op de werkvloer niet ver-
schillend behandelen. Belangrijk voor een 
vakbond die ook naar jongeren luistert en 
opkomt voor hun belangen. 

JONGE WERKNEMERS

Jongeren hebben recht op werkzekerheid: 
een vaste job, een waardig loon, een positief 
groeipad. We willen komaf maken met de 
snertjobs en de degressieve jongerenlonen.
De mogelijke kosten van een collectieve 
arbeidsduurverkorting moeten uit de loon-
norm. Zo kunnen we onderhandelen over 
dit deel van het verhaal. Uit studies blijkt 
dat arbeidsduurverkorting leidt tot méér 
productiviteit. Digitalisering, automati-
sering en robotisering zullen ook de pro-
ductiviteit verhogen. Er komen dus cen-
ten vrij om een arbeidsduurverkorting en 
een herverdeling van de arbeid te eisen, 
met behoud van loon en compenserende 
tewerkstelling. 

55-60-65
 
Voor het eindeloopbaanbeleid gaan we uit 
van solidariteit tussen jong en oud. We 
verdedigen onze 55-60-65-campagne. Dat 
wil zeggen landingsbanen vanaf 
55 jaar, met een uitkering. 
SWT vanaf 60, 

zonder beschikbaarheid voor de arbeids-
markt en met de bestaande uitzonderin-
gen op 58 en 59 jaar. 65 jaar moet voor 
ons de wettelijke pensioenleeftijd blijven. 
Aanvullende pensioenen moeten kunnen 
worden uitbetaald bij de effectieve pensi-
onering, zonder sancties. Als werknemers 
tijdskrediet opnemen of hun loopbaan 
onderbreken, moeten ze worden vervan-
gen om de stijgende werkdruk tegen te gaan.

Er is ook nood aan solidariteit tussen werk-
nemers met of zonder werk, tussen sterke 
en minder sterke sectoren. Dat is de kracht 
van elk IPA. Solidariteit is ook een belang-
rijk thema op het LBC-NVK-Congres in mei 
2019.

Op het vlak van de welvaartsvastheid onder-
schrijven we de meerjarenpolitiek van het 
ACV. Solidariteit tussen actieve en niet-
actieve werknemers is en blijft daarbij van 
groot belang.  |

Werknemers hebben 
recht op een billijk stuk 
van de welvaart.
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Jeroen Vandamme

Meer dan 100 vakbondsafgevaardig-
den uit contactcenters van over de 
hele wereld waren van 8 tot 12 okto-
ber 2018 te gast in het Bondsgebouw 
van de LBC-NVK in Antwerpen. Vijf 
dagen lang werden ideeën uitge-
wisseld over de uitdagingen voor 
de werknemers in deze sector. Een 
sterke internationale vakbondswer-
king is onmisbaar om de loon- en 
arbeidsvoorwaarden op te krikken. 

Heb je er al bij stil gestaan dat je bestel-
lingen via Bol.com worden opgevolgd 
via een contactcenter? En dat je Visa-
aanvraag voor heel wat landen (ook België) 
wordt afgehandeld door werknemers van 
Teleperformance? Misschien ben je al 
gebeld door een contactcenter om te ver-
anderen van energieleverancier?
Contactcenters vormen een onzichtbaar 
netwerk dat in de nieuwe economie heel 
belangrijk is. Helaas is dit ook een wereld 
waar de onderlinge concurrentie veel 
impact heeft op de lonen en de werkom-
standigheden. Lage lonen, hyperflexibi-
liteit, een voortdurende monitoring, een 
hoge werkdruk. De Nederlandse vakbond 
FNV vertelde over zijn acties bij Bol.com 
waar de werknemers niet eens 10 minuten 
per dag kregen voor een plaspauze. 
Naast de vele kleine contactcenters zijn 

er ook multinationals. De grootste speler, 
Teleperformance, telt meer dan 250.000 
werknemers verspreid over 76 landen. De 
vakbondskoepel UNI heeft de voorbije jaren 
sterk geïnvesteerd in de versterking van het 
vakbondsnetwerk bij deze gigant. De syn-
dicalisten uit de Dominicaanse Republiek 
werden uiteindelijk formeel erkend bij 
Teleperformance dankzij de steun van de 
vakbonden uit Europa en de VS bij hun 
belangrijkste opdrachtgever. Een knap 
staaltje van internationale solidariteit. 

ER BEWEEGT VAN ALLES

In België is er almaar meer concentratie. 
Kleinere spelers komen op de markt en 
zijn vaak heel concurrentieel. Erg veel inte-
rimwerk en lage lonen zijn de realiteit. Een 
grote speler is IPG dat voortdurend overna-
mes doet. We zien ook meer potentieel voor 
gespecialiseerde contactcenters. De multi-
nationals zoeken hun groei steeds vaker in 

lageloonlanden. Maar er is ook de tendens 
naar ‘meertalige hubs’, vaak gehuisvest in 
landen met lage loon- en arbeidsvoorwaar-
den. Teleperformance rekruteert bijvoor-
beeld Nederlandstaligen die in Portugal of 
Griekenland willen gaan werken. Niet tegen 
een Belgisch loon, maar meestal voor iets 
meer dan het lokale minimum.
De gevolgen van de technologische evolu-
tie worden ook zichtbaar. Het wordt steeds 
makkelijker om werk van de ene naar de 
andere kant van de wereld te verplaatsen. 
En er wordt meer en meer thuis gewerkt. 
De digitalisering bedreigt de eenvoudige 
taken. Werknemers wereldwijd versterken 
om de juiste vaardigheden te verwerven is 
een belangrijke uitdaging voor de bonden.
Ondernemingen als de onlinehandelaar 
Amazon vormen in de praktijk grote net-
werken. Het is mogelijk om daar als vak-
bond door te breken als het lukt om de hele 
keten – depot, koeriers, contactcenter enzo-
voort – te organiseren en de werknemers 
met elkaar te verbinden. 

Ook dit jaar was er wereldwijd weer een actie-
week in de sector. In ons land organiseerden de 
vakbonden tussen 22 en 26 oktober 2018 sen-
sibiliseringsacties. Die focusten deze keer op 
de ondraaglijke werkdruk. Symbolisch wer-
den tubeknijpers uitgedeeld, spullen waarmee 
je een tube tandpasta kan uitknijpen ‘tot de 
laatste druppel’, zoals vaak het lot is van de 
werknemers.  | 

Felle concurrentie treft 
personeel contactcenters overal
LAGE LONEN, HYPERFLEXIBILITEIT, HOGE WERKDRUK

Digitalisering bedreigt de  
eenvoudige taken.
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WAAR NAARTOE MET DE VAKBOND 
IN DE 21STE EEUW?

1

Frederik Vermeulen

Is de vakbond nog wel van deze 
tijd? En is hij nog nodig? Wat kan 
of moet er beter? We durven in 
de spiegel kijken en anderen om 
hun mening te vragen. Ons Recht 
voelde een aantal mensen aan de 
tand. In deze editie publiceren we 
het eerste deel van de reacties.
In dit deel laten we hoogleraar Dirk De 
Wachter, federaal minister van Werk Kris 
Peeters (CD&V), Groen-voorzitter Meyrem 
Almaci, Niko De Meester van de werkge-
versvereniging Voka en PVDA-politicus Jos 
D’Haese aan het woord. 

Eerste vaststelling: de vakbonden zijn – 
meer dan ooit – nodig. Daarover zijn àlle 
ondervraagden het eens. Tweede vaststel-
ling: het razendsnel veranderen van onze 
leef- en arbeidswereld lijkt ook voor de vak-
bonden een uitdaging te worden. Een eigen 
identiteit omarmen, servicegericht werken 
en beter communiceren kunnen hierbij hel-
pen. Veel wijn was er niet nodig om de gas-
ten aan de praat te krijgen, de klare wijn 
vloeide rijkelijk. 

DIRK DE WACHTER 
(PSYCHIATER EN 
HOOGLERAAR): 
“UITDAGING LIGT IN 
HET ZOEKEN NAAR EEN 
IDENTITEIT”

“Bij het woord vakbonden denk ik aan 
de noodzakelijke vehikels in de sociale 
strijd naar meer rechtvaardigheid in de 

maatschappij. De uitdaging ligt hier in het 
zoeken naar een nieuwe identiteit. Het is 
bon ton om meewarig te praten over de vak-
bonden, de ironische sfeer maakt dat mak-
kelijk. Maar zonder de vakbonden waren 
we hier niet. Alleen, de klassieke klassen-
strijd is niet meer van dezelfde orde. Er zijn 
nieuwe ongelijkheden en nieuwe noodzake-
lijke gevechten die ook door vakbonden niet 
altijd visionair worden aangepakt. Ze zullen 
zich moeten herdenken. De vraag is of dat 
kan. Als je de geschiedenis bekijkt zijn grote 
structuren altijd moeilijk te herdenken. Kijk 
naar religie of democratieën.”

“De vakbonden zullen meer out of the box 
moeten denken en hun defensieve opstel-
ling moeten verlaten. Daarbij moeten ze 
vooral kijken naar het fundament: wat is 
onrechtvaardigheid vandaag? Laten we niet 
alleen zaken behouden maar ook vooraf 
oplossingen aanreiken op het vlak van 
migratie, cultuur, werkgelegenheid, uitke-
ringen, basisinkomen. Dat is mijn intuïtief 
aanvoelen vanuit mijn werk als psychiater.”

KRIS PEETERS 
(VICEPREMIER EN 
MINISTER VAN WERK): 
“DANKZIJ DE VAKBONDEN 
IS ER EEN STERK SOCIAAL 
MODEL”

“Het woord vakbond doet mij meteen den-
ken aan de bescherming van zwakkeren. 
Het is mee dankzij de vakbonden dat we in 
België een sterk sociaal model hebben. We 
hebben nu wel een sterk wettelijk kader 
dat werknemers beschermt, toch zijn er 
altijd nieuwe uitdagingen. Evoluties zoals 
de digitalisering en de vergrijzing kun-
nen ons economisch bestel grondig ver-
anderen. Het is belangrijk dat de vakbon-
den, samen met de werkgevers, hierover 
ideeën en oplossingen uitwerken. Sociaal 
overleg blijft ook in de 21ste eeuw cruciaal. 
Bedrijven zoals Deliveroo of Ryanair dagen 
de bestaande wetgeving uit, door zich via 
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internet of vanuit andere landen te organi-
seren. Samen met de wetgever moeten de 
vakbonden erover zorgen dat de rechten van 
werknemers worden beschermd.”

“Jongeren hebben wel eens de indruk 
dat vakbonden vooral bezig zijn met het 
beschermen van de rechten van wie aan 
het werk is, eerder dan die van wie zijn eer-
ste stappen op de arbeidsmarkt zet. Ik denk 
dat de vakbonden zich daarvan bewust moe-
ten zijn.”

“Verder nodig ik de vakbonden uit om pro-
actiever mee te denken over de vraag hoe 
we met uitdagingen als digitalisering en 
vergrijzing moeten omgaan. De focust ligt 
soms te veel op het bewaren van verwor-
venheden, eerder dan op het zoeken naar 
oplossingen voor de toekomst. Tot slot moe-
ten de vakbonden het debat over the future 
of work met beide handen aangrijpen om 
dynamisch en vernieuwend uit te hoek te 
komen.”

MEYREM ALMACI 
(VOORZITTER VAN 
GROEN): 
“DE COMMUNICATIE NAAR 
HET BREDE PUBLIEK KAN 
BETER”

“Bij de term vakbonden denk ik onmiddel-
lijk aan de progressieve kracht die de stem 
van de werknemers laat weerklinken in 
onze economie. Ik heb zelf de vakbond nog 
nooit nodig gehad, maar als academica was 
ik lid uit solidariteit met minder hoogopge-
leide en dus meer kwetsbare werknemers. 
Vakbonden zijn in elk geval meer dan ooit 
nodig. Onze wereld verandert razendsnel, 
en niet iedereen heeft de macht en de slag-
kracht om op te boksen tegen ongelijke ver-
houdingen. Zo'n constructieve houding van 
dialoog, van uitwerken van alternatieven, 
zit veel sterker ingebakken in het model 
van de sociale dialoog tussen werkgevers 
en werknemers in België. En dat kan alleen 
blijven bestaan als goed georganiseerde 
vakbonden zorgen voor een 'tegenmacht', 
een klankbord voor werkgeversorganisa-
ties.”

“Voor Groen moet deze dialoog, die con-
flicten vermijdt of oplost, eerder worden 
versterkt dan verzwakt. Al te vaak is in de 
afgelopen jaren een loopje genomen met 
akkoorden van sociale partners, met ‘het 
primaat van de politiek’ als dekmantel. De 
regering van Charles Michel pikte enkele 
maatregelen uit een akkoord die ze oké 
vond en schrapte andere voorstellen. Met 
als gevolg dat de sociale vrede op de helling 
komt te staan.”

“Al te vaak horen we in het publieke debat 
vooral de stem van de werkgeversorgani-
saties, en te weinig die van vakbonden. De 

communicatie naar het brede publiek kan 
dus beter. De huidige situatie leidt ertoe dat 
de standpunten van vakbonden niet genoeg 
aandacht krijgen in het debat.”

“Met Groen staan we zelf ook vaak in de kou 
wanneer we economisch vooruitstrevende 
voorstellen doen. Ik denk bijvoorbeeld aan 
ons pleidooi voor het mogelijk maken van 
een betaalstaking in het openbaar vervoer, 
voor de ‘trampolinepremie’ (waarbij je als 
werknemer zelf ontslag kan nemen zonder 
je recht te verliezen op een werkloosheids-
uitkering) of voor het responsabiliseren 
van werkgevers met veel ziekteverzuim 
door ze te laten meebetalen voor de uitke-
ring van hun zieke werknemers. Ook op 
zulke momenten zou de expliciete steun 
van het middenveld, met vakbonden als 
belangrijke speler in dat veld, nuttig kun-
nen zijn om voorstellen te kunnen verwe-
zenlijken. Werkgevers passen die strategie 
wél toe: als om het even welke partij een 
voorstel doet dat hen goed uitkomt, steu-
nen ze dat uitdrukkelijk. Vakbonden lijken 
nogal wat scrupules te hebben om politieke 
steun uit te spreken voor een voorstel van 
Groen; werkgevers hebben helemaal geen 
schroom om naar welke partij dan ook met 
bloemetjes te gooien als een voorstel in hun 
kraam past.”

NIKO DEMEESTER, 
SECRETARIS-GENERAAL 
VAN VOKA: 
“VASTHOUDEN AAN 
VERWORVEN RECHTEN 
IS HET VERKEERDE 
ANTWOORD”

“Voor mij doet de term vakbond denken aan 
betogingen en stakingen, de voorbije jaren 
vooral gericht tegen het zogezegde ‘aso-
ciale beleid’ van de federale regering. Het 
lijkt vooral een schreeuw om aandacht, een 
teken van de wil om te polariseren. De vraag 
is ook of de mens in de straat, voor wie de 
vakbond moet opkomen, er wel wakker van 
ligt. De meeste werknemers gaan gewoon 
door met werken en proberen op hun werk 
te geraken als het openbaar vervoer weer 
eens wordt lamgelegd. De meeste niet-wer-
kenden blijven gewoon thuis.  Zelfs de reële 
dan wel gepercipieerde onzekerheid over de 
pensioenen is blijkbaar niet groot genoeg 
om te mobiliseren tot een relevant protest.”

“Zelf heb ik nog nooit de vakbond nodig 
gehad. Waarschijnlijk geldt dat voor de 
meeste hoogopgeleide mensen? Ze lopen 
weinig kans om hun werk te verliezen en 
als dat toch het geval is, willen ze zelf hun 
boontjes doppen.’’

“Jongeren lijken vaak lid te worden van een 
vakbond om van de dienstverlening gebruik 
te maken, eerder dan vanuit een inhoude-
lijk engagement. De vraag dringt zich op 
hoe de vakbond zich beter kan positio-
neren en ‘verkopen’ nu de demografie en 
arbeidsmarkt snel veranderen. In ons land 
en andere ontwikkelde landen moet de vak-
bond zich heruitvinden voor de 21ste eeuw. 
Het economisch en maatschappelijk kader 
verandert drastisch, zowel voor mensen 
als voor ondernemingen: we leven in een 
snel veranderende wereld. Het naoorlogse 
Rijnlandmodel zorgde voor stabiliteit in het 

De standpunten van  
vakbonden krijgen niet 
genoeg aandacht in  
het debat.
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kader van de 20ste eeuw, maar moet nu drin-
gend worden geactualiseerd om productief 
te kunnen inspelen op de uitdagingen van 
onze tijd. By the way, dezelfde vraag stelt 
zich voor werkgeversorganisaties in ons 
land (lacht): hoe gaan zij om met de veran-
derende samenstelling van het bedrijfsle-
ven en hoe blijven ze relevant voor de toe-
komst?”

“Blijven vasthouden aan ‘verworven rechten’ 
op het vlak van arbeidsomstandigheden, 
verloning en uitkeringen is voor mij het 
verkeerde antwoord. De rechten die zoge-
zegd zijn verworven, zijn afspraken die wer-
den gemaakt in het kader van de 20ste eeuw. 
Vermits dit kader nu snel en drastisch ver-
andert, moeten er nieuwe afspraken kun-
nen worden gemaakt. Dan zijn die rechten 
niet langer verworven, maar moeten zij wor-
den aangepast aan de tijd: waar liggen de 
grootste noden voor welke groep mensen, 
over welke rechten gaat het, voor wie gelden 
die rechten, wat zijn de plichten waaraan je 
moet voldoen om in aanmerking te komen 
voor die rechten. De huidige discussies over 
de ‘verworven rechten’ op het gebied van 
zware beroepen, barema’s, werkloosheids-
uitkeringen, arbeidsongeschiktheid enzo-
voort kan je niet oplossen met analyses en 
voorstellen uit de 20ste eeuw.”

“De syndicale vorming zou (nog) meer de 
nadruk moeten leggen op herbronning, 
op het nadenken over hoe we de uitdagin-
gen van de 21ste eeuw aanpakken. Hetzelfde 
geldt vanzelfsprekend ook voor bedrijven 
en werkgeversorganisaties: ook zij moeten 
vanuit nieuwe kaders denken en toekomst-
gerichte antwoorden geven aan werkne-
mers.”

“De vakbond moet vooral inzetten op echte 
toegevoegde waarde voor zijn leden, meer 
dan dienstverlening. We hebben nood 
aan meer vertrouwen tussen werkgevers 
en werknemers, want dat zou het moge-
lijk maken om de procedures en de regels 
gevoelig te vereenvoudigen, in het voordeel 
van zowel werknemers als werkgevers.”

JOS D’HAESE (JONGE 
POLITICUS BIJ DE PVDA):
“IN HET TIJDPERK 
VAN AMAZON ZIJN 
VAKBONDEN UITERAARD 
NODIG”

“Als ik denk aan de vakbonden, dan droom 
ik weg naar 2014, het jaar waarin de ver-
schillende vakbonden samen de regering-
Michel bijna op de knieën dwongen. Ik heb 
in die hete herfst bij elke actie solidariteits-
bezoeken uitgevoerd en was verbaasd van 
de strijdvaardigheid van de mensen.”

“Zelf heb ik de vakbond al vaak nodig gehad. 
Toen ik 6 jaar was, om niet in de mijnen te 
moeten gaan werken. Toen ik 12 was, om 
naar de middelbare school te kunnen gaan. 
Toen ik 18 was, om te kunnen stemmen. 
Allemaal sleutelmomenten die zonder de 
vakbond niet mogelijk waren geweest. We 
leven in het tijdperk van Amazon, waarin 
Jeff Bezos amper 9 seconden nodig heeft om 
even snel het loon van zijn werknemers te 
verdienen, van Ryanair waar de meest ele-
mentaire arbeidsvoorwaarden geschonden 
worden, en van Deliveroo dat teruggrijpt 
naar het stukloon uit de 19de eeuw. Dan moet 
ik er toch geen tekening meer bij maken 
dat de vakbond uitermate hard nodig is om 
de rechten van werknemers te verdedigen 
tegenover zij die altijd maar meer willen.”

“Toen de werknemers van de winkelketen 
Lidl staakten, zag ik hoe jongeren die de 
vakbond tot voor kort niet eens bij naam 
konden noemen, aan het stakerspiket een 
lidkaart namen. Omdat de vakbondsmili-
tanten sàmen met hen opkwamen voor hun 
rechten. Dat is de manier waarop de vak-
bond de harten van zowel jongeren als oude-
ren kan veroveren. Maar de vakbond moet 
ook zeker de jongeren aanspreken en berei-
ken wanneer ze nog samen op school zitten 
en vooraleer ze de arbeidsmarkt opgaan en 
vaak worden herleid tot individuen in hun 
eigen werkkader.”

“Een mogelijk punt van kritiek is dat het voor 
mensen dikwijls niet helemaal duidelijk is 
waarom de vakbond precies actie aan het 
voeren is. De vakbond is in de eerste plaats 
sterk in mensenwerk. Communiceren over 
al dat engagement en acties kan zeker nog 
beter.”  |

Harten van jong en oud 
veroveren!
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VRAAG VAN DE MAAND

Bram Van Goethem

De Duitse bondskanselier Angela 
Merkel heeft  beloofd om België te 
helpen met het leveren van elektri-
citeit. Maar toch valt het niet vol-
ledig uit te sluiten dat er zich deze 
winter stroomtekorten zullen voor-
doen. In zo’n geval stelt zich de vraag 
wat het eff ect is van een eventuele 
afschakeling van de stroom bij je 
werkgever op de verdere uitvoe-
ring van je arbeidsovereenkomst. 

IS ER OVERMACHT? 

Er is sprake van overmacht als deze voor-
waarden zijn vervuld: 1) het gaat om een 
plotse en onvoorzienbare gebeurtenis; 2) 
die volledig onafh ankelijk is van de wil van 
de partij die zich erop beroept, je werkgever 
dus; 3) en die de uitvoering van de arbeids-
overeenkomst volstrekt onmogelijk maakt. 
Als de overmacht leidt tot een tijdelijke 
onmogelijkheid om je arbeidsovereenkomst 
voort uit te voeren, dan wordt hierdoor de 
overeenkomst geschorst.
Of er sprake is van overmacht, is een fei-
tenkwestie. Er is wel op voorhand over het 

risico op afschakeling gecommuniceerd 
maar toch blijft de eigenlijke afschakeling 
onvoorspelbaar en afhankelijk van een 
beslissing van de overheid. In die zin kan 
een stroomtekort als gevolg van het afscha-
kelplan een situatie van overmacht zijn.

HEEFT DE WERKNEMER 
RECHT OP LOON?

In geval van overmacht heb je als werkne-
mer geen recht op de betaling van je loon. 
Toch heb je in sommige gevallen wel recht 
op loon. Als werknemer heb je namelijk 
recht op een gewaarborgd dagloon als je 
arbeidsgeschikt bent, je je normaal naar het 
werk hebt begeven en je het werk niet kan 
beginnen of voortzetten door een oorzaak 
onafh ankelijk van de eigen wil. De wette-
lijke regeling van gewaarborgd dagloon 
kan dus relevant zijn voor werknemers die 
het werk hebben aangevat, maar die in de 
loop van de werkdag hun werk niet kun-
nen voortzetten door een stroomtekort als 
gevolg van het afschakelplan.

HEEFT DE WERKNEMER RECHT 
OP TIJDELIJKE WERKLOOSHEID?

Als de werknemer geen recht op gewaar-
borgd dagloon heeft en op voorwaarde 

dat de RVA het bestaan van de overmacht 
erkent, kan hij of zij aanspraak maken op tij-
delijke werkloosheidsuitkeringen. Je werk-
gever moet zo snel mogelijk het bevoegde 
werkloosheidsbureau op de hoogte brengen 
van de voorziene duur, de identiteit van de 
werknemer(s) en de omstandigheden die 
de onderbreking hebben veroorzaakt. Je 
werkgever moet de betrokken werknemer(s) 
een formulier C 3.2 A bezorgen en de juiste 
reden van tijdelijke werkloosheid (over-
macht) vermelden.

WAT ALS ER GEEN SPRAKE IS 
VAN OVERMACHT?

Je werkgever kan niet zomaar overmacht 
inroepen. Wanneer hij die overmacht 
niet kan aantonen, begaat de werkgever 
namelijk een contractuele fout. Hij heeft 
je arbeidsovereenkomst onrechtmatig 
geschorst. Tijdens die schorsing heb je geen 
arbeidsprestaties geleverd en heb je dus 
geen recht op loon, mààr toch is de werk-
gever dan in principe wel verplicht om een 
schadevergoeding te betalen die 
minstens gelijk is aan het onrechtmatig ver-
loren (bruto)loon.  |

Wat gebeurt er met mijn 
arbeidscontract als mijn 
werkgever tijdelijk zonder 
elektriciteit valt?
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Dominic Van Oosterwyck

Naast haar baanbrekend vakbonds-
werk aan de VU Brussel engageert 
Tania Stadsbader zich al jaren voor 
mensen met evenwichtsziekten. 
Zelf heeft ze, bij gebrek aan ken-
nis, 14 jaar lang moeten zoeken naar 
wat ze mankeerde. Ondertussen is 

Tania gelukkig al 10 jaar genezen. 
Haar eigen ervaringen motiveer-
den haar om zich te verdiepen in de 
wereld van de evenwichtsziekten.

Er zijn niet minder dan 12 ziektebeelden 
die bepalend zijn voor evenwichtsziektes. 
Bij een van die evenwichtsziekten, BPPV 
(‘Benigne Paroxysmal Positional Vertigo’), 

praten we over een goedaardige, aanvals-
gewijze, positieafhankelijke draaiduizelig-
heid. BPPV wordt veroorzaakt door losge-
broken oorsteentjes die verkeerdelijk in één 
van de halfcirkelvormige kanalen van ons 
evenwichtsorgaan terechtkomen. De oor-
steentjes of kristalletjes bevinden zich in 
een deel van het binnenoor, waar ze in een 
gelatineuze massa rusten op zintuigharen. 
Elke beweging van het hoofd resulteert in 

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?

Evenwichtsziekte spoorde Tania 
tot breder engagement aan
JAREN INZET RESULTEERDEN IN BOEKEN ‘DIZZY ME’ EN ‘WANKELE WILMA’

3
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een buiging van de zintuigharen, die de 
hersenen op hun beurt informeren over 
beweging en positie. Maar de oorsteentjes 
kunnen losraken door een infectie, een 
hoofdtrauma of door degeneratie van het 
binnenoor bij het ouder worden en zich 
als een klonter verplaatsen tot in één van 
de halfcirkelvormige kanalen. Zo doen ze 
de haarcelletjes afbuigen en signalen naar 
de hersenen afvuren, terwijl je stilzit. Die 
informatie komt in conflict met de info die 
de ogen geven, wat leidt tot een soort kort-
sluiting in de hersenen en een illusie van 
beweging.
Wie de ziekte heeft, wordt soms ‘draaiduize-
lig’ na het maken van een specifieke bewe-
ging van het hoofd. Bijvoorbeeld wanneer 
je je voorover buigt, je omdraait in bed of 
naar boven kijkt. Meestal duurt de duize-
ligheid niet langer dan een minuut. Maar 
de nasleep duurt uren of dagen.

KORTSLUITING IN DE HERSENEN

“Ik heb het allemaal zelf meegemaakt”, ver-
telt Tania. “Als 23-jarige werd ik geconfron-
teerd met plotse aanvallen van duizeligheid 
en misselijkheid. 14 jaar lang heb ik alle 
mogelijke onderzoeken in het ziekenhuis 

ondergaan. Tevergeefs. Maar ik bleef voort 
zoeken en kwam uiteindelijk terecht bij 
een fysicus die astronauten onderzoekt. 
Hij kon al heel snel de juiste diagnose stel-
len. Voorgeschreven kinesitherapie bleek 
niet te helpen. Uiteindelijk werd ik geope-
reerd: ze staken een soort van ‘plug’ in mijn 
oorkanaal. En zo ben ik na 15 jaar dan toch 
genezen.”
Na de eigen lange lijdensweg vond Tania 
de moed om haar ervaringen te delen met 
anderen. Vele patiënten leven in onwetend-
heid. Sommigen belanden zelfs in de psy-
chiatrie.

VAN DIZZY ME BLOG TOT BOEK

Amper vier dagen na haar operatie begon 
Tania met een blog om haar dagelijkse erva-
ringen uit de doeken te doen. Na verloop 
van tijd had ze honderden volgers, verspreid 
over de hele wereld. Om de haverklap ont-
ving ze e-mails van patiënten met vragen 
over de ziekte. Maar het werden er te veel 
om allemaal zelf te beantwoorden. Een meer 
structurele aanpak drong zich op.
Op basis van haar blog schreef Tania een 
‘postoperatief dagboek’ dat werd aange-
vuld met wetenschappelijk onderzoek van 
professor Floris Wuyts van de Universiteit 
Antwerpen. Al dat materiaal resulteerde in 
de publicatie van het boek ‘Dizzy Me, een 
licht op evenwicht’. Het boek verscheen 
ondertussen al op 3.000 exemplaren en 
met 3 geüpdate edities.
Sinds eind 2017 is het boek ook in het Engels 
en wereldwijd beschikbaar voor dokter 
en patiënt. En dat na een breed gedragen 
‘crowdfunding’. Ze liep daarvoor halve mara-
thons, fietste 23 km naar haar kapper en liep 
dan 23 km terug. In 2015 reed ze van Parijs 
naar Roubaix, een prestatie die ze in 2019 
hoopt over te doen.

WANKELE WILMA

In februari van dit jaar publiceerde Tania 
een tweede boek met de bijzondere titel 
‘Wankele Wilma’. Het mooi geïllustreerde 
boekje vertelt spelenderwijs hoe evenwicht 
werkt en wat er gebeurt wanneer het niet 
werkt. Het mikt op ‘kinderen van 9 tot 99 
jaar’ en ook op gezonde mensen. Zo gaat 
Wankele Wilma in zee met een pretpark om 
ons met zijn allen bewust te maken van dat 
vergeten zintuig dat ons in staat stelt om te 
leven, bewegen en spelen zoals het hoort.

“Nu start ik met een internationale vzw om 
meer slagkracht te krijgen”, legt Tania uit. 

“Deze ivzw House4Balance zal fondsen inza-
melen, vorming geven, wetenschappelijk 

onderzoek steunen en PR-werk doen. Mijn 
ultieme droom is dat patiënten sneller een 
juiste diagnose krijgen en juist worden 
behandeld. Dizzy Me ligt er en is weten-
schappelijk gevalideerd; het is nu aan de 
dokters om zich te verdiepen in en bij te 
blijven met die laatste inzichten.”
De jaren van onzekerheid brachten Tania 
tot het inzicht dat je vooral vandaag moet 
leven en niet te veel plannen moet maken 
voor morgen. “Blijf jezelf en hou vast aan je 
eigen idealen.”
‘Space Oddity’ (David Bowie) en ‘Don’t stop 
me now’ (Queen) zijn twee songs waar Tania 
vaak troost en energie uit haalde. “Als ik de 
volumeknop op 15 zet, geven die twee schit-
terende liedjes me altijd weer de kracht om 
door te zetten.”  |

BIO
Naam: Tania Stadsbader
Woont in: Sint-Pieters-Kapelle
Burgerlijke staat: is getrouwd en 
heeft drie kinderen
Werkt bij: VU Brussel (de dienst mar-
keting), halftijds vrijgesteld voor vak-
bondswerk
Vrijwilliger bij de vakbond: Tania is 
effectief lid van de ondernemingsraad, 
het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk (CPBW) en de vak-
bondsafvaardiging. Ze maakte het 
mogelijk dat de christelijke vakbond 
voor het eerst opkwam bij een vrijzin-
nige organisatie, wat toch als een bom 
insloeg J
Fraaie kronkels: Tania is ervarings-
deskundige op het vlak van even-
wichtsziekten en engageert zich al 
jaren voor mensen met deze aandoe-
ning.

De jaren van onzekerheid brachten Tania tot het inzicht 
dat je vooral vandaag moet leven en niet te veel plannen 
moet maken voor morgen. “Blijf jezelf en hou vast aan je 
eigen idealen.”

Lees meer op www.house4balance.
org en  www.dizzyme.eu. Daar kan 

je ook doorklikken naar ‘Wankele 

Wilma’ en diverse versies van het 

boek ‘Dizzy Me’.
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Tom Van Aken

De website www.derijkstebelgen.be 
schreef op 26 november 2017 het 
volgende: “De vastgoedvennoot-
schap Vulpia Real Estate keert via 
een kapitaalvermindering 10 miljoen 
euro uit aan haar aandeelhouder Luc 
Van Moerzeke. Deze laatste werkte 
de voorbije tientallen jaren aan de 
uitbouw van de rusthuizengroep 
Vulpia’. Ondertussen worden bewo-
ners van Vulpia-rusthuis ’t Spelthof 
in Binkom (niet ver van Leuven) soms 
niet gewassen of zelfs vergeten bij 
het avondeten. Het gevolg van een 
voortdurend personeelstekort, een 
probleem dat de hele sector van de 
rust- en verzorgingstehuizen teistert.

Ons Recht praatte met Piet De Winter en Kurt 
Malliet, twee werknemers bij ’t Spelthof. Ze 
zijn ook vakbondsafgevaardigden vanuit de 
LBC-NVK. “Dat iemands mama of papa geen 
eten kreeg, dat krijg je aan bewoners of de 
familie niet uitgelegd”, zeggen ze.
Een korte situatieschets. Het bedrijf Vulpia 
beheert onder meer 37 woonzorgcentra. 
Begin 2017 neemt het ook ’t Spelthof in 
Binkom over. Vanaf dat moment begin-
nen de problemen, met als rode draad per-
soneelstekorten, onder meer omdat som-
mige werknemers niet worden vervangen. 
Eind augustus van dit jaar is de maat vol. 
Werknemers, vakbondsmilitanten, bewo-
ners én familieleden stappen naar het 
hoofdkantoor van Vulpia, met de dringende 
vraag om eindelijk meer personeel te voor-
zien om de zorg en verpleging te kunnen 
blijven garanderen. Eind oktober was er nog 
niets veranderd.

“Sorry, uw mama heeft
vanavond geen eten gekregen”
 NIJPEND PERSONEELSTEKORT BIJ VULPIA TREFT WERKNEMERS ÉN BEWONERS

“Alleen op een afdeling staan van 32 bewoners is géén 
uitzondering”, vertelt LBC-NVK-militant Kurt Malliet (zit-
tend op de trap). “Het is al voorgekomen dat een bewoner 
geen eten kreeg, er was zelfs al iemand die de verkeerde 
geneesmiddelen voorgeschoteld kreeg omdat een inte-
rim die taak had moeten overnemen.” Bovenaan rechts: 
militant Piet De Winter. Bovenaan links: vakbondssecre-
taris Luc De Lentacker.©
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STEEDS SCHRIJNENDER

ONS RECHT: Hoe is de situatie nu?
PIET, KINESITHERAPEUT: “Naarmate het probleem 
aansleept, wordt de situatie steeds schrijnender. Eind 
juni nam onze directeur in Binkom ontslag. Er heerste 
complete chaos, en toen moest de zomervakantie nog 
beginnen. Collega’s die alleen op een afdeling staan, 
voor 25 tot 30 bewoners! Dat is niet te doen. Wij vra-
gen geen onmogelijke zaken, hé! Elf werknemers ’s 
ochtends, acht ’s avonds. De directie ging akkoord.”
KURT, ANIMATOR:  "Dat is juist. Maar die gevraagde 
personeelsinzet werd nooit waargemaakt, op één dag 
na. Vulpia zegt naar extra personeel te zoeken, maar 
dat zou ‘moeilijk te vinden zijn’. Maar op hun eigen 
website staan zelfs geen werkaanbiedingen! We moe-
ten steeds met minder personeel werken. Bij de over-
name is de hele technische dienst ontslagen. Gevolg 
was dat we een tijd zonder technische personeel zaten. 
Er konden geen herstellingen meer uitgevoerd wor-
den. Ondertussen hebben we al 4 mensen van de tech-
nische dienst zien passeren. Het is duidelijk dat de 
niet-gesubsidieerde functies zo laag mogelijk worden 
gehouden."

ONS RECHT: Waren die ontslagen te rechtvaardigen?
PIET: “Neen, maar ze kaderden in een herstructure-
ring. Op een bepaald moment vroegen ze ons zelfs 
om onze preventieadviseur, die een beschermd sta-
tuut heeft, af te zetten. Als het personeel niet langer 
vertrouwen heeft in hun preventieadviseur, kan hij 
aan de deur worden gezet. Maar wij wilden zijn ont-
slag niet.”

ONTHUTSENDE GEVOLGEN

ONS RECHT: Kunnen jullie een voorbeeld geven van de 
gevolgen van het prangende personeelstekort?
KURT: “Werknemers van de zorg die 14 uren aan een 
stuk werken, zonder pauze. In onderbroken shifts 
presteren. De mobiele equipe niet-reglementair 
inplannen. De collega's in Glabbeek en andere vesti-
gingen van Vulpia hebben te kampen met gelijkaar-
dige problemen. De inspraak en betrokkenheid van 
de basis is ver zoek. Alleen op een afdeling staan van 
32 bewoners is géén uitzondering. Het is al voorge-
komen dat een bewoner geen eten kreeg, er was zelfs 
al iemand die de verkeerde geneesmiddelen voorge-
schoteld kreeg omdat een interim die taak had moe-
ten overnemen.”

GEMOTIVEERDE WERKNEMERS

ONS RECHT: Dit probleem raakt niet van de baan, hoe 
gaan jullie daarmee om?
KURT: “Het is zwaar, maar we zijn allemaal nog super-
gemotiveerd om voort te doen. We zijn het ook ver-
plicht aan de bewoners, die hier een zo goed moge-
lijke oude dag willen beleven. ’t Spelthof is ‘ons huis’, 
waar we heel veel voor over hebben.”
PIET: “Dat is onze sterkte, maar ook ons zwakke punt. 
Als gevolg van deze problemen gaat het personeel 
vaak ontevreden naar huis. Gewoon omdat we niet 
hebben kunnen doen wat we nog altijd heel graag 
doen: in de eerste plaats ervoor zorgen dat de bewo-
ners genoeg zorg, begeleiding en psychosociale steun 
krijgen.”  |

SECRETARIS LUC DE LENTACKER:  
“IK HEB ER GEEN GOED OOG IN”
 
Luc De Lentacker, vakbondssecre-
taris van de LBC-NVK, is bevoegd 
voor de woonzorgcentra ’t Spelthof 
in Binkom en Den Boomgaard in 
Glabbeek. Hij bevestigt de opval-
lende getuigenissen van zijn militan-
ten Piet en Kurt. Luc heeft niet al te 
veel hoop op een goede afloop. “Ik 
heb er geen goed oog in”, zegt hij. 

“Zeker niet omdat er onlangs nog een 
lid van de directie op straat is gezet. 
Iemand die in het sociaal overleg 
wel eens onze kant koos.
 
ONS RECHT: Eind augustus was er 
toch een gesprek met de algemene 
directie. Kwam daar dan niets uit?
LUC: “Dat was al onze tweede actie. 
Het eerste actiemoment vond plaats 
in het woonzorgcentrum in Binkom. 
We hadden daarbij de pers uitgeno-
digd. Ook ceo Luc Van Moerzeke was 
aanwezig die dag. Hij zei ons vlakaf 
dat hij het niet oké vond dat we zo 

‘agressief’ actie voerden, en dat de 
werknemers maar wat meer inzet 
en motivatie moesten tonen. Toen 
hebben we beslist om onze acties 
voort te zetten.”
 
ONS RECHT: Voorlopig zonder resul-
taat, zo blijkt?
LUC: “Spijtig genoeg. Op het vlak van 
personeel is er geen enkele vooruit-
gang geboekt. Integendeel. Op dit 
eigenste moment, wanneer wij met 
elkaar praten, staat een werkneem-
ster helemaal alleen op de eerste 
verdieping, als verantwoordelijke 
voor zo’n 25 bewoners. Terwijl er 
normaal 3 tot 4 werknemers moe-
ten zijn. Uurroosters zijn zelden in 
orde, er worden zelfs mensen op 
de roosters gezet die al langer ziek 
thuis zitten. Het personeel voelt 
zich in de steek gelaten. Alles wordt 
een beetje op zijn beloop gelaten. 
We zitten hier precies in een ver-
geetput.”
 

BED, BAD, BROOD
 
ONS RECHT: Uiteindelijk zijn de 
bewoners wel de pineut?
LUC: “Dat klopt. Maar ik doe mijn 
hoed af voor de werknemers. Zij 
doen wat ze kunnen, maar het is 
dweilen met de kraan open. Twee 
jaar geleden was ’t Spelthof nog 
het spreekwoordelijke ‘paradijs op 
aarde’. Maar na de overname is het 

misgelopen. Werknemers werden 
ontslagen, gingen zelf weg of wer-
den ziek, zonder dat ze werden ver-
vangen. In ’t Spelthof is er vandaag 
bij wijze van spreken alleen nog bed, 
bad en brood. Ervoor zorgen dat de 
mensen overleven, zeg maar.”
 
ONS RECHT: Hoe gaan de bewoners 
en hun familie hiermee om?
LUC: “Veel bewoners beseffen heel 
goed wat er aan de hand is, en 
begrijpen de werknemers. Ook hun 
families steunen ons bij protesten 
en acties. Ze zijn natuurlijk, heel 
terecht, bekommerd om hun ouders 
of grootouders.”
 

‘ZORGEND HART’
 
ONS RECHT: Vulpia zegt, volgens zijn 
website, een zorgend hart te hebben, 
een luisterend oor. Ze staan open 
voor kritiek, opmerkingen en ideeën 
van bewoners en personeel.
LUC: “Dat zijn de twee gezichten van 
Vulpia. Naar buiten toe gebeurt alles 
met de glimlach, zelfs tijdens sociaal 
overleg. Maar achter de schermen 
wordt het spel bikkelhard gespeld. 
Wat ’t Spelthof en Den Boomgaard 
betreft, is de realiteit alarmerend. 
Vulpia is een commerciële speler 
in de wereld van de rusthuizen. Zij 
hebben maar één doel, en dat is 
winst maken. Wij zeggen nu al een 
jaar of zeven dat winst maken en 
goede zorg verlenen niet met elkaar 
te verzoenen zijn. Winst maken kan 
natuurlijk, op voorwaarde dat die 
winst volledig wordt geherinves-
teerd in de rusthuizen en de zorg. 
Maar bij Vulpia werkt dat zo niet. 
Maar liefst 10 miljoen euro werd uit 
de vzw van de rusthuizen gehaald en 
versast naar de naamloze vennoot-
schap die daarboven staat!”
 
ONS RECHT: De rusthuizen zijn hier 
het voornaamste slachtoffer van?
LUC: “Inderdaad. Het personeel zit 
nog altijd met de handen in het haar. 
En hoewel ik de toekomst somber 
tegemoet ga, hoop ik toch nog op 
een constructieve dialoog en, vooral, 
op een oplossing voor ’t Spelthof 
en al die andere rusthuizen waar er 
problemen zijn. De LBC-NVK zal de 
strijd in ’t Spelthof niet opgeven. Wij 
zullen dit probleem dan ook politiek 
aankaarten.”
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Denis Bouwen

“Of ik nu de koning van de klotejobs 
ben?”, oppert Herman Loos. “Niet 
helemaal, want er zijn talloze werk-
nemers en werkzoekenden die veel 
slechter af zijn en nooit meer uit het 
sukkelstraatje geraken.” De socioloog 
is de auteur van het boek ‘Menselijke 
grondstof. Over leven op de bodem 
van de Europese arbeidsmarkt’. In het 
boek vertelt hij over zijn onthutsende 
ervaringen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt – daar waar de zwaar-
ste klappen vallen – in een streek 
in het zuidwesten van Frankrijk. 

Na zeven moeilijke jaren in Frankrijk 
werkt Herman Loos nu als docent aan een 
Brusselse hogeschool, een luxepositie. “Ik 
mag wel zeggen dat weinigen met mijn 
profi el precies weten wat klotejobs in de 
praktijk inhouden. Zij die veel succes oog-
sten in het leven, vergeten al te dikwijls dat 
velen minder geluk hebben. Meer zelfs, ze 

durven zelfs aan anderen verwijten dat die 
geen geluk hebben.”
In zijn Franse jaren werkte Herman ooit 
samen met Michel, ‘de wereldkampioen 
van het dozen plooien’. “Zijn werk kan spij-
tig genoeg ook worden gedaan door een 
machine. Als je talent niet langer wordt 
gevraagd, is je baan weg. Michel is nu 52 
jaar oud en kapot gewerkt.”

SURVIVAL OF THE FITTEST

“Studentenjobs zijn overigens langs geen 
kanten te vergelijken met een interimcon-
tract of met de situatie van mensen die met 
dagcontracten moeten ploeteren. Al was 
het maar omdat de student netto veel meer 
overhoudt. In de wereld van de klotejobs 
heb ik gezien hoe de arbeidsmarkt in de 
greep is van een soort economisch darwi-
nisme: only the fi ttest survive. Lukt het niet, 
dan vlieg je onverbiddelijk buiten. Als een 
interim niet voldoet, stuurt het uitzend-
kantoor een paar uren later wel iemand 
anders. Werkgevers tolereren het ook niet 
dat je veel vragen stelt of bijscholing vraagt. 
Ze willen dikwijls weinig of geen tijd in de 

werknemer investeren.”
“De baas van de VDAB, Fons Leroy, heeft al 
gereageerd op mijn ideeën. Hij vindt dat ik 
in mijn boek een fatalistisch beeld ophang. 
Maar ik beschrijf gewoon de realiteit. Leroy 
gaat mee in de logica van het individuele 
schuldmodel en in de denkbeelden van de 
activeringsindustrie, die werkt met targets 
en 12 minuten heeft om ‘een cliënt af te wer-
ken’. Als ik voordrachten geef, komen er ook 
medewerkers van de VDAB luisteren: die 
beseff en heel goed dat ze aan werkzoeken-
den meer dan eens iets moeten voorstellen 
dat eigenlijk zinloos is. Sommige werklo-
zen zijn niet te plaatsen. Maar zij kunnen 
niet zeggen: ‘Sorry, met u kunnen we niets 
aanvangen’. Voor mij persoonlijk kan de 
VDAB niks doen. Ik weet zelf wel hoe ik 
werkaanbiedingen moet zoeken en een cv 
moet opstellen.”
Volgens Loos zijn werkzoekenden vooral 
een speelbal in het activeringsverhaal. 

“Bedrijven voelen zich niet meer verplicht 
om opleiding te geven. Laat de VDAB dat 
maar doen, denken ze. Werkzoekenden 
volgen dan een cursus met een stage in een 
bedrijf maar je merkt dat de begeleiding het 

Herman Loos: “VDAB doet soms 
voorstellen die compleet zinloos zijn”
SOCIOLOOG VERTELT OVER ZIJN ERVARINGEN IN DE WERELD VAN DE ‘KLOTEJOBS’
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vaak laat afweten. Dan ben je in feite een 
goedkope werkkracht.”

KIPPENSTALLEN RUIMEN

ONS RECHT: Wat was de vreselijkste job die 
je hebt gedaan in Frankrijk?
HERMAN LOOS: “Op lichamelijk vlak zag ik 
het meeste af van het werk in kippenstal-
len. Dat is afschuwelijk zwaar. Ik moest 
mee kippen op transport zetten. Zelfs een 
erg sportieve gast als ik heeft dan na enkele 
uren verzuurde spieren. Het stinkt ook 
verschrikkelijk, zo’n stal. Dit soort werk 
gebeurt ’s nachts, het is warm, je moet spe-
ciale kleding dragen en soms kom je thuis 
met eczeem op je lijf. Meer dan 15 uur per 
week kan je zoiets echt niet doen.”

“Mentaal was mijn job bij een callcenter van 
Orange het ergste. In die job word je gere-
geld uitgescholden. De klant is niet het 
echte probleem, wel de supervisor die alles in 
de gaten houdt. Hij checkt hoeveel produc-
ten je verkoopt en of je klanten tevreden zijn. 
Je kan ook worden gebeld door een mystery 
caller. Op basis van ervaring weet je uitein-
delijk wat je vooral niet moet zeggen om 

een telefoongesprek niet te laten ontploff en. 
Maar als je die truc toepast, word je daarna 
op het matje geroepen. Callcenterwerk kan 
je nooit goed doen: het systeem werkt dat 
tegen. Je moet al te vaak het bedrijf geld 
laten verdienen door de klanten in het zak 
te zetten. Daar zie je de zwarte kant van de 
zuivere markteconomie.”

WEG VAN DE ‘RAT RACE’

ONS RECHT: Samen met je vrouw Lin ben je 
destijds naar het zuidwesten van Frankrijk 
vertrokken om de ‘rat race’ in België te ont-
vluchten?
HERMAN: “Lin en ik zijn allebei erg zoe-
kende mensen. In Leuven werkten we vol-
tijds en toch konden we daar geen klein 
huis kopen. We zagen elkaar ook te wei-
nig. Een echt plan hadden we niet maar we 
wilden iets anders in het leven. Ons leven 
in Frankrijk was op zich heel fi jn. We ont-
dekten daar van alles en leerden heel wat 
mensen kennen. Sommigen leefden in 
yoerten (Aziatische nomadetenten), gaven 
hun kinderen thuis onderwijs of deden 
hooguit één week per jaar betaald werk. In 

Zuid-Frankrijk vonden we een aangename 
leefcultuur en vele dorpsfeesten, al dan niet 
met de obligate dronkaards erbij. De men-
sen verdragen er elkaar beter, ze leven min-
der dicht op elkaar.”

ONS RECHT: Wat is er zo bijzonder aan de 
Gers, de regio waar jullie woonden?
HERMAN: “De Gers is een regio waar veel 
mensen zijn weggetrokken. Ik werd er ver-
liefd op toen ik ooit een trektocht maakte 
van Rome naar Santiago de Compostela. De 
streek is door de politiek aan haar lot over-
gelaten, vele winkels en schooltjes sloten 
hun deuren. Voor de vrije markt is de Gers 
niet zo interessant want er wonen weinig 
mensen. De streek bloedt dood.”

ONS RECHT: De Franse bureaucratie speelde 
jullie veel parten?
HERMAN: “Het lukte ons bijna een jaar lang 
niet om ons in het sociale systeem in te 
schrijven omdat een officieel document 
niet werd gevalideerd. Zonder nummer 
van de sociale zekerheid geraak je niet aan 
werk. Een buurman die langdurig werklo-
zen begeleidde heeft ons toen geholpen om 
dat probleem op te lossen. Ik kan me nog 
altijd kwaad maken over die bureaucratie.”

SYSTEEM TEERT OP WANHOOP

ONS RECHT: Jij sukkelde daar van de ene in 
de andere fl utjob. Hou houdt iemand dat vol?
HERMAN: “Het was niet leven maar overle-
ven. Wanhoop is de rode draad door het ver-
haal, en het systeem teert daarop. Wie nul 
euro verdient, is al gauw blij met een job die 
één euro oplevert. Arbeiders uit Oost- en 
Zuid-Europa komen bovendien zwaar onder 
de wettelijke minimumnormen werken. De 
gemiddelde lonen zijn daar 1/3 van de onze, 
dus voor hen is dat de moeite.  Onlangs 
klaagden de Limburgse perentelers bij ons 
dat de Polen niet meer willen komen pluk-
ken. Die willen nu best werkvolk buiten 
Europa zoeken als menselijke grondstof.”

“Als de Belgen sommige jobs niet meer wil-
len doen, is dat vooral omdat de loon- en 
arbeidsvoorwaarden veel te slecht zijn. 
Verbeter de voorwaarden, en je zal dat zien 
veranderen. In een situatie met slechte 
voorwaarden kan je geen normaal bestaan 
uitbouwen. Het is overigens manifest 
oneerlijk om werklozen verantwoordelijk 
te stellen voor hun situatie. Genoeg banen 
zijn er zeker niet. Ik daag iedereen uit om 
50 vacatures van de VDAB na te pluizen en 
te checken hoeveel er al lang ingevuld of 
gewoon fake zijn.”

Kippen mee op transport zetten was ook één van de 
fraaie jobs die Herman Loos vond in Frankrijk. Geen 
plezierig werk. “Zelfs een erg sportieve gast als ik heeft  
dan na enkele uren verzuurde spieren. Het stinkt ook ver-
schrikkelijk, zo’n stal.”

Herman Loos: “VDAB doet soms 
voorstellen die compleet zinloos zijn”
SOCIOLOOG VERTELT OVER ZIJN ERVARINGEN IN DE WERELD VAN DE ‘KLOTEJOBS’
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EXTREME FLEXIBILITEIT

ONS RECHT: ‘Flexibiliteit is de stiefmoeder 
van de kutjob’, vertel je in je boek. Leg ’s uit?
HERMAN: “Zeker in het onderste segment 
van de arbeidsmarkt wordt extreem veel 
flexibiliteit geëist. Je krijgt je uurrooster 
enorm laat, er zijn wisselende uren en wis-
selende pauzes. Er zit géén lijn in. Zo kan 
je geen normaal sociaal leven hebben. Ook 
mentaal vragen ze veel flexibiliteit. Te snel 
om verlof vragen is not done. Durf niet ziek te 
worden! Heb je eens een mindere dag? Een 
doodsvonnis in een tijdelijke job. De werk-
gever wil dat jij beschikbaar bent, punt.”

ONS RECHT: Je jongste broer zit in een wei-
nig benijdenswaardige positie op de arbeids-
markt?
HERMAN: “Mijn jongste vroeger is nu 34. 
Al sinds zijn 18de werkt hij met dagcon-
tracten en in tijdelijke jobs. Hij heeft er nu 
vier jaar bij de huisvuilophaling opzitten 
en behaalde zelfs een rijbewijs C om met 
de vrachtwagen te kunnen rijden. Maar 
nu mogen gepensioneerden 500 euro per 
maand bijverdienen. Gevolg: een gepensio-
neerde is nu chauffeur, en mijn broer moet 
weer met vuilniszakken sleuren. Hij ging 
door zijn rug en zit nu ziek thuis. Aangepast 
werk kan hij tot nader order niet krijgen van 
de werkgever.”

JOHNNY THIJS 

ONS RECHT: Topmanagers als Johnny Thijs 
voelen zich niet gerespecteerd als ze geen 
klein fortuin per jaar kunnen verdienen. Ze 
vinden het wel normaal dat hun gewone 
personeel 1 procent verdient van eigen loon. 
Blijven werknemers zoiets pikken?
HERMAN: “Het is duidelijk dat ons econo-
misch systeem aan het doorslaan is in één 
richting. Gewone mensen zien dat ook en 
worden zo soms verleid door de sirenezang 
van rechtse populisten en nationalisten. 
Een vriend van me schreef zijn doctoraat 
over elitenetwerken in de jaren 1930. Wat 
bleek? Wie lang aan de top van de samen-
leving staat, ziet zijn morele grenzen ver-
vagen. Bij bpost, het bedrijf waar Thijs ooit 
de baas was, zijn ze apetrots op hun presta-
ties op de beurs. Maar de dienstverlening 
is zeker niet verbeterd, en de werknemers 
moeten nog harder werken.”

“Ik denk dat de emmer op een bepaald 
moment vol is en dat werknemers dan in 
verzet gaan. Ouderen houden vaak vast aan 
wat ze hebben, maar jongeren zitten in een 
ander schuitje. In Griekenland bijvoorbeeld 
zijn er erg veel jongeren die geen job heb-
ben. Dan weet je dat er vroeg of laat iets zal 
moeten veranderen. In Limburg hebben ze 
de mijnen zien sluiten, en daarna ook Ford 
Genk. De sanering bij Carrefour kost er ook 
tewerkstelling. Als mensen alle hoop verlie-
zen, pikken ze bepaalde situaties niet meer.”

“De verstrengeling tussen politiek en 
bedrijfsleven is een dodelijke cocktail. Ik 
herinner me hoe een gewezen premier 
enorm is beginnen graaien via bestuurs-
mandaten bij bierbrouwers en grootbanken. 
Politici en topmanagers zitten in een luxe-
positie. Moeten die nog zo nodig overal nog 
bijverdienen? Ondertussen worden lagelo-
ners opgezet tegen berooide vluchtelingen. 
Enkelingen zoals Raoul Hedebouw (PVDA) 
stellen zich consequent op en gaan in het 
federale parlement fel tekeer tegen de grote 
privileges van sommigen.”
ONS RECHT: Kan en moet het anders?
HERMAN: “Jazeker. Sociale verandering 

komt vaak van onderuit. Op een bepaald 
ogenblik zullen we de band tussen arbeid 
en inkomen moeten loslaten. Veel jobs 
zullen worden vervangen door machines 
en robots. We moeten nadenken over het 
eigenaarschap van die machines en robots. 
Onze sociale bescherming moeten we 
bewaren maar anders zien te financieren. 
Bijvoorbeeld door grote fortuinen, grote 
erfenissen en het bezit van veel vastgoed 
meer te belasten. Het idee van een univer-
seel basisinkomen valt te overwegen, al 
zijn er wel valkuilen. Laten we de centen 
vooral inzetten voor jobs in sectoren waar 
het nodig is zoals de zorg en het onderwijs. 
Laten we stoppen met bullshitjobs waar nie-
mand wat aan heeft. Laten we als samen-
leving optimistischer en utopischer den-
ken. De vakbond kan daarbij vervellen tot 
een organisatie die niet zozeer rond arbeid 
draait maar rond andere cruciale thema’s 
en ideeën.”  |

OVER  
HERMAN LOOS

Herman Loos (37) is de zoon van een 
huisarts en een dierenarts. Zijn kinder-
jaren speelden zich af in het Limburgse 
Overpelt. Hermans vader komt uit een 
arbeidersgezin maar kon dankzij een 
volledige studiebeurs universitaire stu-
dies doen. Moeder is afkomstig uit de 
middenklasse. 
De oudere broer van Herman is mana-
ger bij het telecombedrijf Proximus. 
Herman heeft ook een jongere broer: 

“Die broer was geen goeie student en zit 
nu in het sukkelstraatje op de arbeids-
markt. Hij werkt met dagcontracten bij 
de huisvuilophaling.”

Zelf studeerde Herman sociologie en 
wereldgodsdiensten en volgde hij de 
lerarenopleiding. Na zijn universitaire 
studies bleef hij in Leuven hangen, waar 
hij nu woont met zijn vrouw Lin. 

Herman doceert nu sociologie, filosofie 
en ethiek aan de hogescholen Odisee 
(Brussel) en AP (Antwerpen). Lin werkt 
als begeleidster met volwassenen met 
een mentale beperking. Allebei denken 
ze met enige heimwee terug aan hun 
jaren in Frankrijk.

“Mentaal was mijn job bij 
een callcenter van Orange 
het ergste. In die job word je 
geregeld uitgescholden. De 
klant is niet het echte pro-
bleem, wel de ‘supervisor’ die 
alles in de gaten houdt.”

Herman Loos is de auteur van het boek 

‘Menselijke grondstof. Over leven op de 

bodem van de Europese arbeidsmarkt’ 

(uitgeverij EPO). Ons Recht kan 5 

exemplaren van het boek wegschenken 

aan zijn lezers. Wil je kans maken op 

een exemplaar? Laat het ons weten via 

communicatiedienst.lbc-nvk@acv-csc.be. 

Graag niet later dan 16 november 2018.
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“Collectieve actie is ons enige 
wapen”, zeggen Filipino’s
GROTE MOED DWINGT BEWONDERING AF BIJ BELGISCHE BEZOEKERS

Veerle Verleyen

Acht vakbondsmensen vertrok-
ken op 3 juli 2018 op solidariteits-
reis naar de Filipijnen. Lut, Marijke, 
Caro, Béatrice, Saida, Jeroen, Filip 
en Veerle  waren er getuige van de 
strijd voor vakbonds- en mensenrech-
ten. De collega’s daar kunnen alle 
steun en solidariteit goed gebruiken.

15 juli 2018, Marileo, Bulacan. Niet meer 
dan enkele kleurrijke doeken en zeilen op 
lichte bamboestokken, prikkeldraad aan 
de zijkant, een lange tafel, zelf geknutselde 
banken en een praktische veldkeuken. De 
leefwereld van de stakende arbeiders van 
Nutri Asia, een fabrikant van sauzen voor 
fastfoodketens. Het bedrijf ligt aan de over-
kant van de straat, met voor de poort een 
stevige, permanente aanwezigheid van poli-
tie en ‘security’.
Bij Nutri Asia werken mensen die produc-
ten verpakken en etiketteren en geschoolde 
arbeiders die de machines bedienen. De 
mannen en vrouwen die wij ontmoeten, zijn 
niet ouder dan 40 jaar, werken al meer dan 
tien jaar voor het bedrijf, zonder vast con-
tract. Van de 1.300 werknemers hebben er 
zowat 100 een vast contract. De lonen zijn 
laag, premies worden nauwelijks of niet 
uitbetaald. De vakbond wordt door het 
management geweerd. Vijf vakbondslei-
ders zijn ontslagen.
De Belgische bezoekers kregen een soli-
dariteitsmaal, een ‘boodle fight’, zoals de 
Filipijnen zeggen. “Wij, de stakende arbei-
ders, vechten voor onze lonen, banen en 
rechten”, vertelt een actievoerder. “We 
hebben geen drugs en wapens. Ons enige 
wapen is onze collectieve actie.” 
31 juli 2018. In filmpjes zien we hoe onze 
Filipijnse vrienden worden met knuppels 
geslagen, met stenen bekogeld, op de grond 
gesleurd. Door de politie? Door bewakers? 
Door huurlingen in uniform? Tijdens een 
misviering worden arbeiders en hun sup-
porters brutaal aangepakt. Er vallen ook 
gewonden!

OVERWERKT EN 
ONDERBETAALD

Zo vat de vakbond Alliance of Heallth 
Workers (AHW) de situatie van de gezond-
heidswerkers in de ziekenhuizen samen. 
Te weinig personeel, te veel werkdruk, vele 
burn-outs. 

Ook privatiseren is hier een thema. Privé-
ziekenhuizen worden onbetaalbaar voor de 
gewone Filipino. AHW organiseert het ver-
zet. Ondersteunende diensten worden uit-
besteed. Als een bedrijf medische toestellen 
voor dialyse verkoopt, levert het er meteen 
de technici bij. Stilaan neemt de privé het 
meer en meer over en wordt goede zorg 
onbetaalbaar.
Gelukkig staan de Filipino’s er niet alleen 

voor. Netwerken met anderen, zoals syndi-
calisten van de LBC-NVK, is voor hen belang-
rijk.

OPGESLOTEN EN 
ZELFS VERMOORD

Elke dag worden de mensenrechten 
en sociale rechten geschonden in de 
Filipijnen. Werknemers eisen er met 
recht en reden vaste arbeidscontracten. 
Gezondheidswerkers knokken er voor een 
degelijke zorg en tegen privatiseringen. In 
de bergen vecht de bevolking voor grond, 
landbouw, bossen, cultuur, erfgoed, demo-
cratische rechten, medezeggenschap. Wie 
protesteert en actie voert, wordt bedreigd, 
gevangen gezet, soms zelfs vermoord.
De Belgische bezoekers nemen afscheid met 
groot respect voor de enorme moed van de 
Filipino’s. Solidariteit is noodzakelijk. Bij 
hen, bij ons en onderling. Wie samenspant, 
wint!  |
Stop the Killings, de mensenrechtencampagne 
van vakbonden en ngo’s, plant op 10 december 
2018 een nieuwe actie rond de repressie in de 
Filipijnen en elders in het Zuiden. Lees meer op 
https://stopthekillings.be

Stilaan wordt goede 
zorg onbetaalbaar.

Van de 1.300 werknemers van Nutri Asia hebben er 100 een vast contract.
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PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was 
‘De vakbond is je bondgenoot’. J.D. uit 
Meensel-Kiezegem werd door loting uit 
de juiste antwoorden getrokken en wint 
een boekenbon van 20 euro. Proficiat!

Stuur je antwoord naar puzzelonsrecht@
acv-csc.be, ten laatste op 15 november 
2018. Of stuur een briefje met de oplos-
sing, naam, adres en lidnummer naar 
Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 
Antwerpen. De winnaar ontvangt een 
boekenbon van Standaard Boekhandel 
ter waarde van 20 euro.

Door deel te nemen aan de wedstrijd ver-
klaar je je akkoord met het wedstrijdre-
glement. Dit reglement vind je hier 
online: bit.ly/wedstrijd-OR

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

HORizOntaal
A.  Zich voordoen, vaak op bedrieglijke wijze; 

moeder
B.  Collectieve arbeidsovereenkomst; kleine 

Spaanse gerechten
C.  In een euforische toestand; houten wig
D.  Stuk van de naam van dit vakbondsblad
E.  Openbaar ministerie; onbeklemtoond
F.  Soort dakbedekking
G.  Worden gebruikt door een walvis om voedsel 

uit het water te filteren; biseksueel
H.  Wenskaart die wordt verstuurd via internet
I.  Grap in een film; langzame manier van bewe-

gen, waarbij de benen één voor één worden 
neergezet

J.  Informele term voor West-Duitser; Engelse 
rivier in North Yorkshire

K.  Centraal station; proberen

veRticaal
1.  Soort visnet; toilet
2.  Jongensnaam uit Wales die ‘geluk’ betekent; 

toegang
3.  Tegenovergestelde van lage; soort groente;
4.  Buitengewoon
5.  Jongstleden; je verbonden voelen met ande-

ren
6.  Sullig figuur
7.  Asbestcementlei; personal computer
8.  Spijker
9.  Bergpas; balk
10.  Man die zich overdreven stoer gedraagt; 100 

vierkante meter
11.  Denkbeeldige lijn waar een hemellichaam 

omheen draait; geluid van mussen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Win een 
topboek!

HANS CLAUS – ACHTER TRALIES 
(UITGEVERIJ BORGERHOFF & 
LAMBERIGTS)

Wie iets mispeutert, moet worden gestraft. Soms 
horen criminelen in de cel. Maar is een gevan-
genis wel het juiste antwoord op een misdaad?
Auteur Hans Claus is gevangenisdirecteur in 
Oudenaarde. In ‘Achter Tralies’ neemt hij deten-
tie grondig onder de loep. Wie leeft en werkt er 
in de gevangenis? Slagen we erin gedetineerden 
te re-integreren in onze maatschappij?

Wil jij graag dit topboek winnen? 
Ons Recht deelt 5 exemplaren uit. Meedoen 
kan door je naam en adres te mailen naar 
lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be. 
Graag uiterlijk op 15 november 2018.

Vermeld in je e-mail dat je graag kans maakt op 
één van de te verloten exemplaren.

Veel succes! De redactie van Ons Recht
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McQueen
Karin Seberechts

Modeontwerper Alexander 
McQueen zette acht jaar 
geleden een punt achter 
zijn leven. Een triest orgel-
punt zou je het kunnen noe-
men, na een leven dat alles 
weg had van een uitzinnige 
opera. Het jongste kind van 
een taxichauff eur uit de 
Londense East End groeide 
uit van leerjongen in de 
befaamde kleermakers-
traat Savile Row - hij heette 
toen nog Lee McQueen - tot 
één van de felst bespro-
ken modeontwerpers van 
de jaren 1990 en 2000.
Van bij zijn afstudeercollectie 
aan Central Saint Martins kunst-
academie (1991) tot aan zijn laat-
ste show (drie maanden voor zijn 
dood) maakte McQueen naam 
voor zichzelf en ging hij over 
de tongen. Dat had te maken 
met zijn bescheiden afkomst 
en zijn prachtige collecties voor 
Givenchy, Gucci én zichzelf, maar 
vooral met zijn shows: zonder-
linge, gechargeerde theaterstuk-
ken die verbazing wekten en zel-
den onbewogen lieten. De wereld 
van de haute couture reageerde 
verdeeld op de zinnelijke en vaak 
morbide inslag ervan.
De vraag of zijn ‘theater’ (seksu-
eel) geweld sublimeerde dan wel 
aankaartte, vergezelde menige 
show. “Mijn werk moét emo-
ties oproepen”, zei McQueen 
daarover, “of het nu walging of 

verwondering is. Als het je niks 
doet, heb ik mijn werk niet goed 
gedaan.”
D o c u m e n t a i re m a ke r s  I a n 
Bonhôte en Peter Ettedgui bewij-
zen met ‘McQueen’ dat een docu-
mentaire minstens zo meesle-
pend kan zijn als een drama in 
vijf bedrijven. Maar meer nog 
dan meeslepend is dit een onver-
wacht warme kijk op de opkomst 
en neergang van een geboren 
kunstenaar.
In archiefb eelden zien en horen 
we McQueen aan het werk tij-
dens alle etappes van het cre-
atieproces, en getuigen naaste 
medewerkers, familie, leraren 
en inspiratoren met vertede-
ring over zijn persoon. Over 
zijn talent, zijn energie en zijn 
immense creativiteit, over zijn 
vrolijkheid en eigenzinnigheid, 
over getroebleerde vriendschap-
pen (onder meer met ‘wegbereid-
ster’ Isabella Blow) en over de 
somberheid die gaandeweg bezit 
van hem nam.
Bonhôte en Ettedgui stofferen 
hun film met mooi artwork, 
geënt op McQueens ontwer-
pen, maar houden pretentie en 
zelfgenoegzaamheid, redelijk 
eigen aan de modewereld, bui-
tenboord. Dat maakt van hun 
document een hartelijk portret 
van een onuitputtelijke artiest 
die een fantastische wereld rond 
zich schiep en ondertussen als 
mens wegdeemsterde.

‘McQueen’ draait vanaf 7 
november in de Belgische 
cinema’s.

UITGAANSTIP

FILM

HOLOCAUST
EN STRIPS
Feit en fi ctie. Ze lijken elkaars tegenpolen. Maar moet 
dat altijd zo zijn? De geschiedenis krijgt steeds vaker 
een fi ctief jasje, en daar ontsnapt de holocaust ook 
niet aan. Sinds de jaren 1970 wagen graphic novelists 
zich aan het thema: onzeker, met enige schroom maar 
ook met respect. ‘Maus’ van Art Spiegelman wist zich 
een weg te banen naar de literatuurcanon, maar ook 
vele andere striptekenaars slaagden in hun ambitie 
om de holocaust te vatten in beelden.

Meer dan 200 strips, graphic novels en manuscrip-
ten voeren de bezoeker door de fi ctionalisering van 
de holocaust. Op welke manier kan je de holocaust 

‘verbeelden’? Welke rol en plaats krijgen persoonlijke 
getuigenissen en herinneringen in een getekend ver-
haal? Zijn de werken fi ctief, of eerder journalistiek? 
Welke motieven, metaforen en artistieke technieken 
zetten de auteurs in? Maar vooral: welke maatschap-
pelijke en educatieve rol kan het beeldverhaal spelen 
voor de jonge en toekomstige generaties

Deze tentoonstelling loopt nog tot 22 april 2019.

Waar? 
Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 
Mechelen

Meer info?
info@kazernedossin.eu en 015 / 29 06 60
www.kazernedossin.eu/NL/ 

Van vrolijke East Ender tot sombere ster van de haute couture (McQueen met zijn moeder, 
die een week voor hem overleed).
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Europese vakbonden eisen eerlijk 
deel van de taart voor werknemers
Nancy Pauwels en Bram Van Goethem

Velen zien de Europese Unie als 
een ver-van-ons-bed-show, als iets 
waarop we weinig greep lijken te heb-
ben en waarvoor ook weinig interesse 
bestaat bij de burger. Toch verdient de 
EU al onze aandacht, want heel wat 
fundamentele beleidskeuzes worden 
namelijk op dat niveau gemaakt. De 
vakbonden volgen de ontwikkelin-
gen op de voet en trachten ook op 
Europees niveau de werknemersbe-
langen maximaal te beschermen. 
Bij het Europees Vakverbond (EVV) 
voeren ze campagne om de lonen te 
kunnen verhogen en de loonkloof tus-
sen Oost en West kleiner te maken.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn net ach-
ter de rug, en in mei 2019 stemmen we onder 
meer voor het Europese niveau. Ons Recht 
focust op thema’s die de Europese actualiteit 
beheersen en die iedereen aanbelangen: de 
lonen, de sociale zekerheid, rechtvaardige 
fiscaliteit, de overgang naar een andere 
samenleving (denk aan de invloed van de 
digitalisering), democratie op de werkvloer.
Uiteraard heeft de arbeidersbeweging ook 
eisen op Europees vlak. Voor onze Europese 
reis trekken we naar het Internationaal 
Arbeidshuis in Brussel voor een ontmoeting 
met Luca Visentini, de algemeen secretaris 
van het Europees Vakverbond (EVV). Zeg 
maar ‘de Marc Leemans van de Europese 
vakbondskoepel’.

“Het EVV is een Europese confederatie van 
vakbonden”, legt Luca Visentini uit. “Onze 

89 lidorganisaties komen uit 32 Europese 
landen: EU-lidstaten, landen die met de EU 
geassocieerd zijn of landen die willen aan-
sluiten bij de EU. We vertegenwoordigen 
zo’n 45 miljoen werknemers en 9 Europese 
sectorfederaties.”

WERKNEMERSBELANGEN 
VERDEDIGEN

ONS RECHT: Wat is de rol van het EVV?
LUCA: “In eerste instantie moeten wij pra-
ten met de Europese Commissie en andere 
organen zoals het Europees Parlement en 
de Raad van Ministers. Dat gaat over de 
Europese wetgeving en over het Europees 
beleid in zijn algemeenheid. We komen 
ook op voor de werknemersbelangen in de 
‘Europese sociale dialoog’: de onderhande-
lingen met de Europese werkgevers om zo te 
wegen op het wetgevende proces in de EU.”

ONS RECHT: Is die rol aan het evolueren?
LUCA: “Onze rol is vooral sinds de fi nanciële 

en economische crisis van 2007-2008 enigs-
zins veranderd. Na die crisis veranderde 
het besluitvormingsproces in de EU ook 
aanzienlijk. Er belandde heel wat macht in 
handen van de Europese Raad, lees de lid-
staten. We moeten steeds meer rechtstreeks 
onderhandelen met nationale regeringen 
en nationale ministers van Werk. Zo willen 
we gedaan krijgen dat de vakbonden ook 
een stem hebben bij het uitstippelen van 
het economisch beleid.”

“Wij hebben sterk geworsteld met deze kwes-
tie. Maar zeker in de afgelopen drie jaar 
zagen we dat het beetje bij beetje lukte om 
meer invloed te hebben op EU-niveau. We 
slagen erin om het EU-beleid een beetje te 
veranderen en zorgen ervoor dat de sociale 
agenda wordt nageleefd. Er zijn ook resul-
taten die we kunnen presenteren aan onze 
leden, zoals de proclamatie van de Europese 
Pijler van Sociale Rechten, met 20 principes 
die voorzien in sociale bescherming voor 
de werknemers in Europa. Uiteraard zijn er 
nog grote vraagtekens over de toepassing 
ervan, maar we mogen zeggen dat er echte 
stappen worden gezet in de richting van een 
meer sociaal Europa.”

ONS RECHT: Hoe wordt het EVV gefinan-
cierd? En is de organisatie écht onafh anke-
lijk?
LUCA: “Zowat 95% van ons budget, circa 
8,5 miljoen euro, komt van bijdragen van 
onze leden. Zij dragen bij volgens het aan-
tal werknemers dat zij vertegenwoordigen 
en betalen om initiatieven te ondersteunen, 
conferenties te organiseren en discussies of 
manifestaties mogelijk te maken. Ze beta-
len ook om de relaties met hun regeringen 
en de werkgevers te verbeteren. Vermits we 
onze centen vooral van de leden krijgen, zijn 

EUROPA OP 
DE WERKVLOER, 
IN DE HUISKAMER

1

Luca Visentini, algemeen secretaris van het Europees 
Vakverbond (EVV)
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we ook echt onafhankelijk op EU-niveau.”
“Een klein stukje van onze middelen komt 
uit EU-fondsen en wordt toegewezen op 
basis van projecten. Dat is dus geen recht-
streekse financiering of een transfer vanuit 
de EU naar de vakbonden, want dat zou een 
probleem zijn. Wel krijgen we bijvoorbeeld 
centen voor projecten rond diverse topics 
die met de sociale dialoog te maken heb-
ben. De werkgevers krijgen een gelijkaar-
dig bedrag, zo is er een evenwicht.”

LONEN

ONS RECHT: In België en andere West-
Europese landen hoor je vaak de jammer-
klacht dat ‘onze werknemers te duur zijn’. We 
zien een neerwaartse druk op de lonen. En 
een stijgend deel van de welvaartskoek gaat 
naar aandeelhouders en grote vermogens. In 
feite is er een herverdeling van welvaart van 
de werknemers naar de meest gefortuneer-
den. Hoe zijn we in deze negatieve spiraal 
verzeild geraakt?
LUCA: “We worden in Europa geconfron-
teerd met een dubbele kwalijke retoriek. 
In West-Europa werd het verhaal opge-
dist dat de lonen naar omlaag moesten om 
meer jobs te scheppen en de werkloosheid 
te verminderen. Aan de vakbonden werd 
beloofd dat de werkloosheid grotendeels 
zou verdwijnen als zij de vraag naar loon-
matiging zouden steunen. Maar de beloftes 
werden niet ingelost. In Oost-Europa werd 
een gelijkaardig verhaal gesleten: hou de 
lonen laag, dan hebben jullie een concur-
rentieel voordeel, met méér jobs en een 
hogere levensstandaard als gevolg. Ook dat 
bleek vooral ijdele praat. Eigenlijk gaat het 
om propaganda die in de praktijk niet werkt. 
Deze neoliberale visie klopt niet.”

“In termen van het bruto binnenlands pro-
duct (BBP) is er nu een lichte groei, maar 

die is alleen gestoeld op exporteren en niet 
op het ondersteunen van de binnenlandse 
consumptie. Het is een groei zonder ern-
stige jobcreatie. Er is nog altijd veel werk-
loosheid: 22 miljoen mensen zitten in de EU 
zonder werk! Veel van de jobs die wel wer-
den gecreëerd zijn flutbanen met lage lonen 
en weinig werkzekerheid. En dat zijn niet 
alleen jobs voor laaggeschoolden of onge-
schoolden. Veel hooggeschoolden werken 
ook tegen slechte lonen en in kwetsbare 
omstandigheden. Zeker in de digitale eco-
nomie, via internetplatformen.”

“In Oost-Europa zijn ze het beu om nog altijd 
een lageloonland te zijn of nog steeds zo te 
worden bekeken. Steeds meer hoor je daar 
de vraag wat dit ‘groeimodel’ kost. Veel 
Oost-Europese landen kampen met tekor-
ten. Miljoenen jongeren zijn er weggetrok-
ken, terwijl die landen wel miljarden euro’s 
hebben geïnvesteerd in hun onderwijs.”

‘EUROPE NEEDS A PAYRISE’

ONS RECHT: Hoe kunnen we de neerwaartse 
druk op de lonen ombuigen en onze lonen 
optrekken? Wat zijn de prioriteiten van het 
EVV? Wat is de vakbondsstrategie?
LUCA: “Een aantal jaar geleden heeft het 
EVV al een looncampagne voor de Europese 
werknemers gelanceerd. De economie doet 
het niet slecht, en zeker de multinationals 
hebben grote winsten geïncasseerd. Met 
de vakbond zijn wij ervan overtuigd dat het 
hoog tijd is om te herverdelen. Dat zal niet 
alleen de interne vraag opkrikken maar ook 
een groei mogelijk maken die wel véél extra 
jobs oplevert.”

“Onze visie is ook een middel om de vergrij-
zing van de bevolking aan te pakken. Dat 
fenomeen zet nu de financiering van de 
sociale zekerheid op lange termijn onder 
druk. Als we meer jobs creëren en vooral 
de werknemers beter betalen, kan er meer 

worden bijgedragen tot de sociale zeker-
heid en het pensioenstelsel. Zo kunnen we 
onze welvaartstaat duurzamer maken en 
beschermen.”

ONS RECHT: ‘Europe needs a payrise’ was jul-
lie motto. Hoe is de campagne voor betere 
lonen verlopen?
LUCA: “Deze campagne had toch een 
behoorlijk succes. In de jongste jaren ste-
gen de lonen in de landen van West-Europa 
met gemiddeld 5%. In Oost-Europa namen 
ze zelfs met gemiddeld 10% tot 12% toe.”

“Maar er is nog een andere kwestie die we 
moeten aanpakken. Zelfs met de huidige 
loonstijgingen, die dus een stuk hoger lig-
gen in Oost-Europa, zal het nog meer dan 
100 jaar vergen om de loonverschillen tus-
sen Oost en West weg te werken. Neem nu 
de autobouwer Volkswagen. Een werkne-
mer in Slovakije of Polen haalt 80% van 
het productiviteitsniveau van zijn collega in 
Duitsland. Toch verdient een werknemer in 
Slovakije of Polen maar respectievelijk 25% 
of 40% van het loon van een werknemer in 
Duitsland. Het is dringend tijd om deze 
loonkloof te dichten. Alleen ijveren voor 
loonsverhogingen zal die loonkloof niet 
doen verdwijnen.”

“Je kan dit niet alleen oplossen via de mini-
mumlonen. Dan gaan alleen de laagste loon-
schalen erop vooruit, niet de middeninko-
mens. Het zal wel helpen in de strijd tegen 
armoede maar niet echt om de kloof tussen 
Oost en West te dichten. Daarom breien we 
nu een tweede luik aan onze campagne: 
partnerschappen aangaan om de lonen te 
laten stijgen. We willen ook een fatsoen-
lijk sociaal overleg op sectorniveau creëren 
in landen waar het collectief overleg werd 
vernietigd (bijvoorbeeld in Zuid-Europa) en 
landen waar zoiets nooit bestond (bijvoor-
beeld in Oost-Europa waar er vroeger een 
een communistische planeconomie was).   

EUROPA OP 
DE WERKVLOER, 
IN DE HUISKAMER

1

EUROPA: WAT ZEGT U?

Europese Commissie: 
het dagelijks bestuur van Europa, doet 
wetgevingsvoorstellen, bereidt beslui-
ten voor. 
Europees Parlement: 
direct verkozen door de Europese 
burgers, de leden ervan beslissen mee 
over wetgeving en begroting.
Raad van Ministers: 
één minister uit elk EU-land voor bij-
voorbeeld Werk, Economie enzovoort. 
De leden van de Raad beslissen mee 
over wetgeving.
Europese Raad (van staatshoofden 
en regeringsleiders): 
bepaalt de grote lijnen en de prioritei-
ten van het politieke beleid.
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

ARMOEDE 
OVERWINNEN
I.N. - PER E-MAIL

Als ervaren armoedeonderzoe-
ker heb ik het artikel over de 
vereniging Armen TeKort gele-
zen in Ons Recht van oktober 
2018. Ik was enigszins verbijs-
terd. Armen TeKort is zeker een 
sympathieke en nuttige organi-
satie. Mààr hun aanpak is naïef 
als het gaat om het bestrijden 
van armoede: alles is gericht op 
de individuele kansarme, met 
één-op-één buddy’s om hen uit 
hun isolement te halen en te 

'empoweren'. Is dat het maat-
schappijmodel dat we moeten 
nastreven?

Initiatiefnemer Theo Vaes 
noemt alle mogelijke vereni-
gingen, ook vakbonden, sociale 
diensten en sociale voorzienin-
gen 'instellingen' en verwijt tus-
sen de lijnen aan het beleid dat 
al het armoedegeld naar ‘instel-
lingen’ gaat. 

Ik ben al bijna een halve 
eeuw actief bij de Vierde 
Wereldbeweging. In die peri-
ode heb ik geleerd dat armoede 
een structurele kwaal is van de 
samenleving, geen probleem 
van de individuen die er het 
slachtoff er van zijn. De kracht 
van 'armen die het woord 
nemen' komt vooral uit het zich 
herkennen in elkaar. Zonder 

verenigingen, met inbegrip 
van een vakbond als de LBC-
NVK (ACV), is er geen armoede-
bestrijding mogelijk. We moe-
ten met man en macht aan de 
maatschappijstructuren en col-
lectieve voorzieningen werken 
om die 'inclusiever' te maken; 
ik heb het dan bijvoorbeeld 
over sociale huisvesting, de 
arbeidsmarkt, het onderwijs, 
de gezondheidszorg, de justitie.

Een vereniging als Armen 
TeKort brengt een discours 
dat koren op de molen is 
van Liesbeth Homans, de 
V l a a m s e  m i n i s t e r  v a n 
Armoedebestrijding, en haar 
partij (N-VA). Zij zal dit project 
graag knuff elen als alternatief 
voor andere organisaties uit 
de armoedebestrijding die al 
te kritisch zijn.

KLEINE BEDRIJVEN
I.C. - PER E-MAIL

Bedankt voor de informatie die 
ik vind in mijn ledenblad Ons 
Recht en die ik krijg van mijn 
vakbond. Ik vind dat er ook iets 
mag worden gedaan voor werk-
nemers uit kleine ondernemin-
gen. Zij moeten ook recht krijgen 
op landingsbanen, tijdkrediet en 
andere formules. Het mag niet 
afh angen van de toestemming 
van de werkgever, want die zegt 
toch al te vaak neen. Uiteindelijk 
betalen werknemers uit kleine 
bedrijven even veel sociale bij-
dragen als hun collega’s uit 
grote bedrijven. En toch hebben 
ze minder rechten. Unfair dus. Ik 
kan verstaan dat het voor werk-
gevers in kleine bedrijven lasti-
ger is om aan iemand een lan-
dingsbaan of tijdkrediet te geven, 
maar dat kan je oplossen door 
aan de werknemers te vragen 
om vroeg genoeg te verwittigen.

KAPOT GEWERKT
W.D. - PER E-MAIL

Er is heel wat te doen over onze 
pensioenen en de zware beroe-
pen, terecht. Ik kan u wel vertel-
len dat ik met mijn 40 jaar car-
rosseriewerk fysiek kapot ben 
gewerkt. Ik ben versleten. Daar 
komt nog bij dat mijn gezond-
heid is  aangetast door langdu-
rig in aanraking te komen met 
producten op basis van solven-
ten. Ik werkte ook geweldig veel 
in  gesloten ruimten in gassen, 
afkomstig van de uitstoot van 
dieselpartikels. Werknemers uit 
carrosseriebedrijven en de gara-
gesector staan zwaar onder druk. 
Ze ervaren veel stress. Het gevolg 
van monopoliepraktijken van 
de verzekeraars en de druk van 
werkgevers die toch nog marge 
willen halen. Is er al een lijst met 
zware beroepen beschikbaar?

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.

INDEXAANPASSINGEN OKTOBER 2018

304.00 PC voor de podiumkunsten Vorige lonen x 1,02 (1)
318.02 PC voor gezins-en bejaardenhulp Vorige lonen x 1,02 (1)
319.01 PC voor de opvoedingsinstellingen Vorige lonen x 1,02 (2)
327.01 PC voor de beschutte en sociale werkplaatsen (Omkaderings-
 personeel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid + 
 doelgroepwerknemers indien geen toepassing van het GMMI) vorige lonen x 1,02 (1)
329.00 PC voor de socioculturele sector  Vorige lonen x 1,02 (1)
331.00 PC voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Vorige lonen x 1,02 (1)
337.00 Aanvullend PC non-profi t Vorige lonen x 1,02 (1)

Niet van toepassing voor de mutualiteiten, de vrije universiteiten en de persoonlijke assistenten
(1) aanpassing voor baremalonen en reële lonen 
(2)aanpassing enkel voor baremalonen 
(3) aanpassing berekend op baremaloon, verschil tussen baremaloon en reëel loon wordt behouden



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.

PC 331 - VLAAMSE WELZIJNS- 
EN GEZONDHEIDSSECTOR 
(GEESTELIJKE GEZONDHEIDS-
ZORG, KINDEROPVANG  
EN GEZONDHEIDS PROMOTIE)

In de centra geestelijke gezondheidszorg, 
de kinderopvang (uitgezonderd onthaal-
ouders) en de Vlaamse centra voor gezond-
heid & preventie is er een vakbondspre-
mie van 86,76 euro voor wie de voltijdse 
bijdrage betaalt. Wie een verminderde bij-
drage betaalt, krijgt een premie van 43,38 
euro. De premie wordt uitbetaald tussen 
oktober en december 2018. 
Van de werkgever heb je bij de loonstrook 
een crèmekleurig formulier gekregen dat 
dient als attest voor de vakbondspremie. 
Dit attest moet je bezorgen aan het LBC-
NVK-secretariaat in jouw streek. 
Om recht te hebben op de vakbondspremie 
moet je ten laatste op 1 april 2018 lid zijn 
geworden van de vakbond en betalend lid 
zijn op 1 oktober 2018. Je moet ook in het 
refertejaar 2018 hebben gewerkt in een 

centrum of dienst erkend door de Vlaamse 
overheid.

PC 319 - OPVOEDINGS- 
INSTELLINGEN

Bij de opvoedings- en huisvestingsin-
stellingen (paritair comité 319) wordt in 
de periode van oktober tot december de 
vakbondspremie van 86,76 euro uitbe-
taald aan leden die de voltijdse bijdrage 
betalen. Wie een verminderde bijdrage 
betaalt, krijgt een premie van 43,38 euro.  
Van de werkgever heb je bij de loon-
strook een lichtblauw formulier gekre-
gen dat dient als attest voor de vakbonds-
premie. Dit attest moet je bezorgen aan 
het LBC-NVK-secretariaat in jouw streek.  
Om recht te hebben op de vakbondspre-
mie moet je ten laatste op 1 oktober 2018 lid 
geworden zijn van de vakbond en nog steeds 
aangesloten zijn op het moment van beta-
ling. Je moet ook in het refertejaar 2018 min-
stens één dag hebben gewerkt in een opvoe-
dings- en huisvestingsinstelling die erkend 
is door de Vlaamse overheid.

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

Persagentschap Belga 
perst citroen nog meer uit
Gemor op de redactie van Belga. De 
werknemers hielden onlangs een 
ludieke werkonderbreking om de gang 
van zaken bij het persagentschap aan 
te klagen. De directie werkt aan een 
redactionele strategie en er wordt 
gevreesd voor ontslagen: Belga wil het 
redactiebudget bevriezen. De direc-
tie lijkt ook niet van plan om 5 werk-
nemers, die in de komende drie jaar 
met pensioen gaan, te vervangen.

Een kaakslag voor de werknemers die al 
maandenlang de gestegen werkdruk aan-
klagen. “De algemeen directeur liet zich al 
verschillende keren ontvallen dat met een 
redactie geen geld te verdienen valt en het 
dus ook dwaas zou zijn om voort te investe-
ren in die activiteit”, zegt LBC-NVK-secretaris 
Tijs Hostyn. “Onbegrijpelijk, want de redac-
tie is net de kern van een persagentschap. Op 
de vloer leeft het gevoel dat de werknemers 
meer begaan zijn met de kwaliteit van de 
dienstverlening en het voorbestaan van het 
bedrijf dan de directie zelf”, stelt Tijs.

Anderhalf jaar geleden bleek nog uit onder-
zoek dat 20 procent van het personeel ziek 

dreigde te worden door een te hoge werkdruk. 
Veel is er sindsdien niet veranderd. Volgens 
de vakbonden neemt de directie de resultaten 
niet ernstig en stelt ze vooral schijnmaatre-
gelen voor. De bonden legden eisen op tafel 
en vroegen een realistisch redactiebudget en 
een minimaal aantal voltijdse equivalenten. 
Maar hun vragen botsten op een kordaat veto 
van de directie.

Ondertussen trachten de werknemers de boel 
te laten draaien door zich nog harder in te zet-
ten en nog flexibeler op te stellen. “Er wordt 
niet gekeken op een uurtje meer. Het per-
soneel werkt doorgaans tijdens de middag-
pauze gewoon door en mensen komen ziek 
werken om de collega’s niet in de problemen 
te brengen”, weet Tijs.

De onderbezetting maakt het ook almaar 
moeilijker om alle shifts – Belga werkt 24 uur 
op 24, 7 dagen op 7 – in te vullen. Resultaat: 
nog meer onregelmatige werkuren en verlof- 
en compensatiedagen die moeilijker inge-
pland raken. “De beroepstrots op de redac-
tie is groot, de betrokkenheid bij het bedrijf 
is immens maar de directie wil de citroen 
blijkbaar nog méér uitpersen. Het geduld is 
op: niet alleen de tewerkstelling maar ook de 
kwaliteit van de nieuwsproductie is in gevaar.”

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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