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STAND
PUNT.

2019 STARTEN MET 
EEN KNALLEND 
INTERPROFESSIONEEL
AKKOORD!
Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

Het land moest in een regeringscrisis terechtkomen om de 
sociale partners eindelijk de plaats te geven die ze verdie-
nen. Schijnbaar toch...
Spijtig dat deze regeringscrisis er is gekomen om de ver-
keerde redenen. Het is niet de hardvochtigheid van 4 jaar 
regeringsbeleid die de Zweedse coalitie deed struikelen, wel 
een internationaal pact over migratie.
We laten de politieke spelletjes aan de politici, al zijn ze dra-
matisch pijnlijk voor het geloof in de eerbaarheid van het 
politieke bedrijf. Van het o zo verheerlijkte ‘primaat van de 
politiek’ - dat het eens allemaal zou veranderen in de plaats 
van middenveldgroepen, ziekenfondsen en vakbonden ‘die 
alleen maar voor zichzelf opkomen en best opzij worden 
geduwd’ - rest niet veel meer dan ongeloof en pijnlijk falen. 
Het gewin en gespin om de gunst van de kiezer te winnen is 
voor sommige politieke partijen onnoemelijk belangrijker 
dan alle sociaaleconomische problemen waar de gewone 
man of vrouw mee worstelt, wat men daar voor de camera’s 
ook over verkondigt en vertelt.
Het is aandoenlijk om uit zovele politieke monden te horen 
dat er nood is aan  koopkracht, dat we de pensioenen moe-
ten beveiligen op korte en op lange termijn en dat er nog 
zoveel te doen is op het vlak van kwaliteit van werk, de com-
binatie van werk en gezin en noem maar op, en bovendien 
dat we daar een regering voor nodig hebben.
Dit komt uit dezelfde monden die ons 4 jaar lang gijzel-
den in strikte onderhandelingscarcans, in sjoemelwetge-
ving rond loonvorming. Zij maakten elk sociaal overleg zo 
onevenwichtig dat de werkgevers helemaal niet meer geïn-
teresseerd waren in écht overleg.
De werkloosheidsuitkeringen moesten vlugger naar bene-
den. De jongerenlonen moesten naar beneden. Meer fl exi-
biliteit en makkelijker en vooral goedkoper nachtwerk dien-
den bevorderd. Pensioenrechten werden afgebouwd. Alle 
eindeloopbaanmogelijkheden werden afgeknald. Nu lijken 
politici acuut in de baan van de koopkracht, sociaal overleg, 
de pensioenen, maar dat is bitter weinig geloofwaardig na 
al die jaren van hardvochtig beleid.
Als de politieke context echter de kansen op een 
Interprofessioneel akkoord (IPA) vergroot, zullen we daar 
graag gebruik van maken. Wij staan te popelen om te horen 
hoeveel perspectief werkgevers én regering te bieden heb-
ben. We willen met volle kracht alle lippendienst omzet-
ten in wezenlijke loonafspraken die beter moeten zijn dan 
1,1% erbij. We zullen pleiten voor een eindeloopbaancon-
cept 55-60-65 en voorstellen doen om de kwaliteit van 
werken, ook voor jongeren,  hoog op de agenda te krijgen. 
Werkgevers en regering: niet te veel woorden, vooral daden 
graag!
Een fi jne en warme Kerst! Een Gelukkig Nieuwjaar! Hopelijk 
kunnen we u een knallend IPA cadeau doen!  |
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“Freelancer staat veel te weinig 
stil bij haken en ogen”
SLECHTER SOCIAAL STATUUT IS BLOK-AAN-HET-BEEN VOOR ZELFSTANDIGEN 
ZONDER PERSONEEL

ONS RECHT: Michel, jij richtte het platform 
freelancenetwork.be op. Wanneer was dat 
en wat was voor jou de ‘trigger’ om daarmee 
te beginnen?
MICHEL PIEDFORT: “Begin de jaren 2000 
was ik bezig rond anders gaan werken 
voor kansengroepen. Ik was actief op het 
vlak van thuiswerk, herintreders, alloch-
tonen, vrouwen en ook zelfstandige arbeid. 
Zo raakte ik vertrouwd met het thema. In 
2008 heb ik de website freelancenetwork.
be opgericht. Internet was toen nog veel 
minder sterk georganiseerd, LinkedIn bij-
voorbeeld werd op dat moment nauwelijks 

gebruikt.”
“Via het platform freelancenetwork.be 
worden ieder jaar 6.500 freelancers en 
opdrachtgevers aan elkaar gekoppeld. Het 
gebruik ervan is gratis voor de opdrachtge-
ver, maar de opdrachtnemers betalen via 
een abonnementsformule.”

“Ik werd destijds geïnspireerd door het revo-
lutionaire boek van Daniel Pink, ‘Free Agent 
Nation. The Future of Working for Yourself’. 
Dat boek was een eyeopener voor veel men-
sen omdat het heel helder in kaart bracht 
hoe de wereld van het werk aan het verande-
ren was. Pink bezag dat positief omdat een 

freelancer zijn loopbaan en zijn productie-
middelen zelf in handen heeft. Maar tege-
lijk waarschuwde hij ook voor het slechtere 
sociaal statuut van freelancers.” 

NIET ALTIJD BEWUSTE KEUZE

ONS RECHT: Langs de zijlijn ben je nog altijd 
betrokken bij freelancenetwork.be en je 
bent zelf als freelancer aan de slag. Kies je 
er bewust voor om als freelancer door het 
leven te gaan?
MICHEL: “Ik ben pro freelancen tout court 
als je daar zelf voor kiest, zoals bij mij het 

Joep Vanderbeke

De wereld van het werk is 
razendsnel aan het ver-
anderen. Almaar vaker 
worden werknemers 
vervangen door freelan-
cemedewerkers, onder-
aannemers, consultants 
of andere zelfstandigen 
zonder personeel (ZZP’ers). 
Tegelijkertijd ontstaan er 
nieuwe ‘businessmodellen’ 
in de platformeconomie 
zoals Deliveroo, Uber en 
ListMinut. Het ACV heeft 
het altijd al opgenomen 
voor iedereen die werkt. 
Hoog tijd voor de vakbond 
om op deze tendensen 
in te spelen!? Ons Recht 
praatte met ervaringsdes-
kundige Michel Piedfort, 
zelf freelance loopbaanbe-
geleider bij het Centrum 
voor loopbaanbegelei-
ding van de LBC-NVK. 



Ons Recht | 123ste jaargang | JANUARI 2019  |  5

geval is. Je bent je eigen baas, je werkt zelf-
standig en bepaalt je eigen uren. Die vrijwil-
lige keuze is er wel niet altijd, dikwijls zit 
er voor mensen niets anders op dan al dan 
niet via een tussenschakel een zelfstandige 
overeenkomst aan te gaan.”

ONS RECHT: Welke problemen ervaren jij en 
andere freelancers?
MICHEL: “Wie als freelancer aan de slag gaat, 
is zich vaak niet bewust van de ingrijpende 
gevolgen van het zelfstandigenstatuut. 
Freelancers hebben een slechter sociaal sta-
tuut dan een werknemer met een contract 
van onbepaalde duur, en velen staan daar 
niet bij stil. Ook moeten freelancers zelf 
over hun contract onderhandelen, moeten 
ze er zelf voor zorgen dat hun facturen wor-
den betaald, moeten ze zich eventueel bijko-
mend verzekeren enzovoort. Velen vragen 

zich alleen af hoeveel ze netto overhouden 
van een gefactureerd uur, maar zo werkt 
het niet; een zelfstandige overeenkomst is 
helemaal anders dan een klassiek arbeids-
contract. Velen staan ook niet stil bij finan-
ciële extra’s van een loontrekkende, zoals 
een dertiende maand of dubbel vakantie-
geld. Of bij de onzekerheid wanneer je met 
je gezondheid begint te sukkelen.”

GELIJKE BASISBESCHERMING

ONS RECHT: Er is geregeld discussie over 
de vraag of Uber-chauffeurs en Deliveroo-
koeriers zelfstandigen of werknemers zijn? 
Wat is jouw mening hierover?
MICHEL: “Ik vind dat een moeilijke vraag. In 
welke mate zijn die mensen aan het onder-
nemen? Gaan zij de markt op om hun dienst 
aan verschillende aanbieders te verkopen? 
Mogen zij werk weigeren? Hebben ze marge 
om te onderhandelen over de tarieven? Ik 
denk van niet. Vaak zijn de zwakkeren de 
dupe en is er geen sprake van een bewuste 
keuze.”

“Ons huidige arbeidsrecht is er één dat uit-
gaat van de notie leiding, toezicht en gezag. 
Als je onder gezag staat ben je werknemer, 
sta je niet onder het gezag van iemand 
anders, dan ben je zelfstandige. Is dat nog 
21ste eeuws? Volgens mij niet. Je hebt onder-
nemende werknemers en zelfstandige free-
lancers onder leiding, toezicht en gezag. De 
traditionele opdeling lijkt mij achterhaald. 
Ook een derde statuut lijkt me geen goed 
idee. Liever één statuut en gelijke toegang 
tot sociale rechten voor iedereen die werkt. 
Die basisbescherming kan dan worden uit-
gebreid naargelang de economische afhan-
kelijkheid van diegene die werkt.”

ONS RECHT: Heb je zelf ooit actie onderno-
men om het statuut van zelfstandige freelan-
cers te verbeteren?
MICHEL: “Ik heb ooit naar de voorzitters 
van alle politieke partijen geschreven met 
de precieze vraag of een freelancende 
telemarketeer nog zelfstandig is als hij of 
zij op een werkvloer komt waar verschil-
lende telemarketeers hetzelfde uitvoeren. 

Ik heb nooit van hen een antwoord gekre-
gen. Volgens mij worstelt de politiek nog 
een beetje met de discussie over schijnzelf-
standigheid.”

UITDAGING VOOR VAKBOND

ONS RECHT: Zie je een rol weggelegd voor 
een vakbond in de wereld van de nieuwe 
arbeidsvormen? Waar zou het ACV het ver-
schil kunnen maken?
MICHEL: “Een vakbond is in mijn ogen sterk 
in juridische en wetgevende kwesties en in 
lobbywerk. Inzetten op nieuwe arbeids-
vormen en misbruiken inventariseren en 
aanpakken zou neerkomen op ‘back to the 
roots’; bij mijn weten is er nu niemand mee 
bezig, dus dit kan een interessante piste zijn 
om meer mensen lid te maken van de vak-
bond. Stappen zetten in deze richting zou 
het imago van de vakbond ook goed doen.”

“Op individueel vlak zou een vakbond 
beginnende freelancers kunnen sensibi-
liseren en doen stilstaan bij hun contract. 
Bijvoorbeeld in de discussie over schijnzelf-
standigheid: Wanneer start een commerci-
ele relatie en waar eindigt het verhaal van 
leiding, toezicht en gezag? Aan contracten 
kan ook van alles gebeuren: welke clausules 
kan je inbouwen om beter te zijn beschermd 
wanneer een overeenkomst wordt stopge-
zet? Wat zijn mijn rechten op het gebied 
van intellectuele eigendom? Word ik door-
betaald als er een technische storing is in 
het bedrijf ? En ga zo maar door. Mensen 
met kennis en ervaring gaan anders kijken 
naar een voorstel tot overeenkomst dan een 
startende freelancer.”

“Afhankelijk van de betrokkenheid van de 
freelancer bij de onderneming en de toe-
gevoegde waarde kan collectief overleg 
ook interessant zijn. In sommige bedrij-
ven bestaat er al een overlegmodel. Zo had-
den de freelancejournalisten bij Sanoma 
bijvoorbeeld een vorm van sociaal overleg 
en afspraken over contracten en tarieven. 
Collectief overleg is iets waar vakbonden 
altijd al sterk in zijn geweest, die expertise 
kunnen ze zeker uitspelen. Doen, zou ik zeg-
gen.”   |

DOE JE MEE?

Het ACV heeft de ambitie om iedereen 
op de werkvloer te ondersteunen en 
te vertegenwoordigen, dus ook wie op 
een atypische manier werkt. 
Ben je freelancer? Werk je als zelfstan-
dige zonder personeel en wil je jouw 
ervaringen met ons delen of heb je 
vragen? Je kan ons contacteren op 
zzp@acv-csc.be. 

Een dertiende maand of dubbel vakantiegeld, dat 
bestaat natuurlijk niet voor freelancers.

Vakbond, speel je  
expertise uit!
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SNAPSHOTS

COCA-COLA SCHENDT MENSENRECHTEN  
IN HEEL WAT LANDEN

Tijdens de kerstvakantie doet Coca Cola in 
verschillende landen een promotietour met 
zijn iconische kersttruck. In België maakt 
die truck 30 stops. Ze willen aan klanten 
de kans geven om via een gigantisch led-
scherm hun dankbaarheid te tonen aan 
geliefden. Deze gezellige sfeer staat in schril 
contrast met de manier waarop ze hun 
werknemers in sommige landen behan-
delen. Schendingen van mensenrechten 
stapelen zich op in de hele keten van Coca-
Cola. Het bedrijf slaagt er niet in om daar 
een einde aan te maken. 
In Haïti blijft de Coca-Cola-bottelaar La 
Brasserie de la Couronne op een agressieve 
wijze werknemers het recht 
ontzeggen om zich te 
laten vertegenwoor-
digen door een vak-
bond. De Coca-
Co l a - b o t t e l a a r 
Amatil blijft in 
Indonesië onaf-
hankelijke, demo-
c ra t i s c h e  va k-
bonden bestoken 
e n  b e s t r i j d e n . 
In de Filipijnen 
schendt de Coca-
C o l a - b o t t e l a a r 

FEMSA fundamentele rechten en verwoest 
het bedrijf tegelijkertijd op brutale wijze de 
levens van gezinnen. In de Verenigde Staten 
huurde de Coca-Cola Bottling Company 
van het noordelijke New England een duur 
adviesbureau in om ervoor te zorgen dat het 
bedrijf ‘vakbondsvrij’ blijft. Tenslotte wei-
gert de Coca-Cola Company in Ierland om 
samen te werken met SIPTU, een vakbond 
die lid is van IUF en de meeste arbeiders in 
de productie verenigt.
Wereldwijd zijn er mensenrechtenverdedi-
gers die aandacht vragen voor deze schen-
dingen van The Coca-Cola Company (TCCC) 
in Indonesië, Haïti, Filipijnen, Ierland en 

de VS. Nog steeds blijven deze 
misbruiken voortduren. 

Wil je er meer over 
weten? Bezoek 
www.tastezero-
r i g h t s . o r g  e n 
teken de petitie 
op www.iufcam-
paigns.org; kijk 
daar bij lopende 
campagnes (cur-
rent campaigns).

PERFETTI VAN MELLE  
RESPECTEERT 
VAKBONDSRECHTEN  
IN BANGLADESH NIET

De Nederlandse onderneming Perfetti Van 
Melle zal bij weinigen een belletje doen rin-
kelen maar Mentos en Chupa Chups wel. 
Dat zijn twee producten die ze daar maken. 
In Bangladesh stelt de onderneming alles 
in het werk opdat de werknemers geen vak-
bond zouden oprichten. 
Een grote meerderheid van de werknemers 
van de vestiging in Gazipur wilde juist wel 
een vakbond stichten. Op 11 november vroe-
gen ze om die vakbond officieel te erkennen. 
Maar de directie vroeg aan de werknemers 
om de aanvraag in te trekken. Ze gingen 
daarvoor zelfs op huisbezoek. Bij de bezoe-
ken vroegen directeurs aan werknemers 
om een formulier te tekenen waarop stond 
dat ze gedwongen werden om tot de vak-
bond toe te treden. Vakbondsleiders wer-
den geweerd uit het bedrijf, zij konden niet 
meer komen werken.
De vakbond wijst erop dat werknemers het 
recht hebben om zich te verenigen in een 
vakbond. Dat is zelfs een internationaal 
erkend mensenrecht. De mondiale vak-
bond IUF nam contact op met het mondi-
aal management van Perfetti Van Melle. De 
groep reageerde met de boodschap dat ze 

‘een eerlijk proces wil doorlopen in lijn met 
de bedrijfswaarden’ en dat ze ‘in dialoog 
zullen gaan met de werknemers volgens 
de lokale wetgeving’. In de reactie werd 
nergens verwezen naar de internationale 
standaarden.
Perfetti Van Melle lijkt dus de ogen te slui-
ten voor wat er misloopt in Bangladesh. De 
groep geeft het plaatselijke management 
alle kans om de vakbond te bestrijden.

Stuur een bericht naar het management 

en vraag om respect voor de basisrech-

ten, meer bepaald voor de vrijheid van 

vereniging: www.iufcampaigns.org, en 

kijk bij lopende campagnes (current 

campaigns).
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PC 200: WERKGEVERS 
BOUGEREN NIET OP HET 
VLAK VAN VORMING
In paritair comité 200, het grootste paritair 
comité uit de privésector, hebben de werk-
nemers op donderdag 13 december 2018 
actie gevoerd. Reden: de werkgevers uit 
dit paritair comité zijn niet bereid om een 
solide sectorovereenkomst over vorming 
voor werknemers af te sluiten. De LBC-NVK 
hield een online enquête en bezorgde de 
resultaten daarvan aan de werkgeversor-
ganisaties VBO en Unizo in Brussel.

"84% van de ondervraagde werknemers 
vindt dat een individueel recht op vorming 
het beste middel is om te garanderen dat er 
opleiding kan worden gevolgd", zegt Elke 
Maes, nationaal secretaris Diensten bij 
de LBC-NVK. "De oude cao, die liep tot 31 
december 2018, bood hiervoor meer garan-
ties. Als we aan werkgevers de mogelijk-
heid geven om vormingsdagen te bunde-
len, zal niet iedereen vorming krijgen; het 
zullen dan de best opgeleide werknemers 
zijn die de meeste vormingsdagen op hun 
naam zetten."
80% van de bevraagden zegt dat hun werk 
is veranderd door digitalisering. En 85% is 
van mening dat opleidingen hen de kans 
geven om hun werk te houden.
Bedrijven worden constant geconfronteerd 
met nieuwe informatie- en communicatie-
technologieën en met de komst van robo-
tica. Nieuwe vaardigheden zullen morgen 
nodig zijn, bedrijven en hun werknemers 
moeten de middelen hebben om hiermee 
om te gaan. Bovendien zullen functies ver-
dwijnen. “Belangrijk is dat de werknemers 
die bepaalde jobs uitoefenen, kunnen wor-
den geheroriënteerd. Het gaat hier vaak 
over lager geschoolde werknemers”, aldus 
Elke Maes.
Het opleidingsprobleem stelt zich bijzonder 
scherp voor werknemers uit KMO's. Zij wor-
den het minst bereikt maar KMO's zijn wel 
90% van de bedrijven uit de sector.

SAMEN TEGEN ARMOEDE: OOK IN HET ONDERWIJS!

Samen Tegen Armoede heeft in het kader 
van zijn adventscampagne actie gevoerd 
op meer dan 250 scholen in Vlaanderen en 
Brussel. De leerlingen moesten op de actie-
dag een hindernis overwinnen om binnen 
te raken op school. Bedoeling was om aan-
dacht te vragen voor de hindernissen die 
kinderen in armoede meemaken in hun 
schoolloopbaan.

Uit onderzoek blijkt dat België zwak scoort 
op het criterium gelijkheid: de mate waarin 
leerlingen uit alle sociaaleconomische mili-
eus dezelfde mogelijkheden krijgen om tot 
een zo goed mogelijke prestatie te komen. 
Onderwijs kan nochtans een hefboom zijn 
om armoede te bestrijden. Werken aan 
meer gelijke kansen in het onderwijs is een 
taak van allerlei spelers samen.

“Zolang armoede de reden is dat kinderen 
hun diploma niet halen, laten we heel veel 
talent verloren gaan”, zegt Koen Trappeniers, 
directeur bij Welzijnszorg –Samen Tegen 
Armoede. De organisatie vraagt een betaal-
baar onderwijs, scholen die open staan voor 
ouders en verenigingen uit de buurt en 
investeringen in leerkrachten, tijdens de 
opleiding en lang daarna.

Samen Tegen Armoede begon met de 
schoolpoortenactie aan haar jaarlijkse 
campagne. Een aantal weken lang zullen 
duizenden vrijwilligers mensen informe-
ren, bewust maken en acties organiseren. 

Lees meer over de campagne op 

www.samentegenarmoede.be.

ROEMEENSE VAKBOND VOOR BANKSECTOR  
ONDERTEKENT HISTORISCH AKKOORD

In België beseffen we als werknemers soms 
niet meer hoe loon- en arbeidsvoorwaarden 
in een bedrijfstak of sector tot stand komen. 
Al 50 jaar vallen we terug op een traditie 
waarbij vakbonden en werkgeversorgani-
saties van een specifieke sector afspraken 
maken over minimumlonen, arbeidstijd, 
vakantiedagen die voor alle werknemers 
gelden. Maar dat systeem heb je niet in alle 
Europese landen. 
In Roemenië valt maar 36% van de werk-
nemers onder de afspraken van een collec-
tieve arbeidsovereenkomst (cao). Deze cao’s 
worden daar vooral afgesloten op onderne-
mingsniveau. Sectorcao’s bestaan 
er maar in beperkte mate. 
Daarom is de collectieve arbeids-
overeenkomst die FSAB, een vak-
bond voor de financiële sector, 
afgesloten heeft van historisch 
belang. Voor het eerst vallen 
25.000 werknemers uit de bank-
sector onder zo’n akkoord. De 
geslaagde onderhandelingen zijn 
een serieuze overwinning voor de 

werknemers. De afspraken gaan over loons-
verhogingen, betere werkroosters, hogere 
ontslagpremies, meer opleiding op de werk-
vloer, meer vakantie en een hogere pensi-
oenbonus. Voor de Europese vakbond van 
de dienstensector, UNI Europa, is dit een 
belangrijke verwezenlijking. Het resultaat 
kon er komen door de werknemers te orga-
niseren. Zo krijgen de Roemeense werk-
nemers uit de banksector een eerlijker 
deel van de koek. Inspirerend voor andere 
Europese vakbonden in de sector. 

#werknemersverdienenbeter
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Werknemers verdienen beter!
OP NAAR DE TWEEJAARLIJKSE ONDERHANDELINGEN  
VOOR EEN INTERPROFESSIONEEL AKKOORD !

Veerle Verleyen

Werknemers en burgers hebben in 
het voorbije jaar luid hun stem laten 
horen. Op diverse momenten in 2018 
kwamen ze met zeer velen op straat 
om een fatsoenlijk en waardig pen-
sioenbeleid te eisen. En op 2 decem-
ber 2018 trokken 70.000 mensen 
door de straten van Brussel voor het 
klimaat. Op 14 december hielden de 
vakbonden een nationale actiedag 
met een helder signaal voor werk-
geversorganisaties en de regering: 
werknemers verdienen beter!

In Parijs en Brussel waren er duizenden 
‘gele hesjes’ op de been. 1 op 5 inwoners in 
België leeft in armoede. De kloof tussen arm 
en rijk is onaanvaardbaar. 
Werknemers verdienen beter! Dat is de 
vaste overtuiging van de werknemersorga-
nisaties. Wij creëren allemaal welvaart en 
verdienen dan ook ons rechtmatig deel van 
de koek. 
Een studie van de Nationale Bank van België 
is veelzeggend: het aandeel van de lonen in 
de gecreëerde meerwaarde in de privésec-
tor is gezakt, terwijl het aandeel van het 
kapitaal groeit. De productiviteit in België 
is met 0,8% toegenomen, terwijl de lonen 
met 0,6% zijn gedaald.
Het maatschappelijke ongenoegen over de 
groeiende ongelijkheid en onrechtvaardige 
keuzes verdient een serieus antwoord van 
de sociale partners. De regering moet de 
resultaten van het sociaal overleg ook res-
pecteren. Doet ze dat niet, dan speelt ze met 
vuur!
De werknemersorganisaties vinden het 

hoog tijd voor vrije loononderhandelingen 
met respect voor de loonbarema’s en een 
sterk brutoloon voor jongeren; voltijdse 
jobs van onbepaalde duur (sterk aan de 
start); een zeker perspectief voor de einde-
loopbaanregelingen (zoals SWT en landings-
banen met een pensioen op maximum 65 
jaar), werkbare en leefbare arbeidstijden; 
meer collega’s op de werkvloer; doeltref-
fende mobiliteitsafspraken. Een tweejaar-
lijks Interprofessioneel akkoord (IPA) met 
afspraken over loonmarge, tijdskrediet, ein-
deloopbaan, opleiding, mobiliteit is belang-
rijk voor iedereen.

OOK JOUW STEM TELT

Na het afsluiten van een IPA gaan de vak-
bonden in de sectoren aan de slag om goede 
sectorakkoorden af te sluiten. Zo wordt het 
voor jou ook tastbaarder. Maar eerst en 
vooral, jouw stem telt! We blijven jou uiter-
aard verder op de hoogte houden.
Voor de sectorakkoorden van de non-profit 
geldt een specifiek ritme van meerjaren-
akkoorden met de politieke overheden. In 
de loop van 2018 sloot de LBC-NVK nieuwe 
sociale akkoorden voor alle non-profitsec-
toren. Stevig vakbondswerk met afspraken 
over onder meer koopkracht, bijkomende 
jobs tegen de werkdruk, een beleid over psy-
chosociale risico’s en burn-out, een stabie-
ler uurroosterbeleid, rechten op aaneenslui-
tende vakantie, meer rechten op degelijkere 
arbeidsovereenkomsten. Momenteel lopen 
de cao-besprekingen om de afspraken in de 
praktijk om te zetten.  |
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Daling loonaandeel België privésector

Loonaandeel in de private sector Kapitaalaandeel
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Vrije loononderhandelingen 
zijn in het belang van werknemers
REGERING HAD KANS OM HAAR POLITIEK SOCIALER TE MAKEN

Denis Bouwen

Na heel wat onderling gekrakeel is de 
federale regering van Charles Michel 
dan toch ten val gekomen. Eerst sloeg 
regeringspartij N-VA de deur dicht, 
wat later bleek de resterende coalitie 
niet langer de steun te kunnen krij-
gen van een meerderheid in de Kamer. 

“De oorspronkelijke regering tekende 
voor het asociaalste regeerakkoord 
uit de recente geschiedenis”, zegt 
Stefaan Decock, algemeen secretaris 
van de LBC-NVK. “Na het opstappen 
van de N-VA was er een kans om meer 
sociale keuzes te maken, maar nu 
hebben we dus gewoon een regering 
die de lopende zaken mag beheren.”

ONS RECHT: Wat zijn voor de vakbond de 
grote prioriteiten in de komende maanden?
STEFAAN DECOCK: “De loonwet van 1996 
zet een zware domper op het loonoverleg. 
Wij willen dat deze bedenkelijke wetge-
ving, kwalijk voor de koopkracht van de 
werknemers, aan de kant wordt geschoven. 
We willen vrije loononderhandelingen in 
het belang van de werkende bevolking. De 
bonden willen een duidelijke en toerei-
kende loonmarge kunnen afspreken met 
de werkgeversorganisaties. Zeker wanneer 
de economie goed boert en veel bedrijfs-
winsten stijgen, is het maar normaal dat 
ook werknemers en mensen met een soci-
ale uitkering hun deel van de koek krijgen. 
We eisen ook dat de loonbarema’s worden 
gerespecteerd.”

“De huidige politiek rond de ‘eindeloop-
baan’ zint ons evenmin. Als de regering 
alle wegen afsluit die het mogelijk maken 
om langer werken draaglijk te maken, is ze 
verkeerd bezig. De vakbond pleit voor het 
55-60-65-plan. Op zijn 55ste moet de werk-
nemer in een landingsbaan kunnen stap-
pen, met het recht op een uitkering. Op zijn 
60ste moet de werknemer met SWT kunnen 
gaan zonder beschikbaar te moeten blijven 
voor de arbeidsmarkt. En 65 moet de wette-
lijke pensioenleeftijd zijn, niet de 67 jaar die 
de regering-Michel afkondigde.”

“Wij geloven niet in een politiek die werkne-
mers bestraft als ze bepaalde keuzes maken. 
Met de huidige aanpak jaagt de regering 
velen de ziekteverzekering in. Werkgevers 
moeten ook hun financiële verantwoorde-
lijkheid opnemen en die niet afwentelen op 

de maatschappij. Werknemers moeten dui-
delijk weten wat de financiële consequen-
ties zijn wanneer ze in een landingsbaan 
stappen of met SWT vertrekken.”

MIGRATIE

ONS RECHT: In december stond de Wetstraat 
in vuur en vlam over het VN-Migratiepact. 
Hoe denkt de vakbond hierover?
STEFAAN: “Sommigen hebben op een 
bedroevende manier aan stemmingmake-
rij gedaan. Migratie is een realiteit, maar 
de bedreigingen worden vanuit bepaalde 
hoeken gigantisch opgeklopt. Zo maak je 
de bevolking nodeloos bang. Ik zeg niet dat 
we problemen onder de mat moeten vegen. 
Migratie in de wereld is een complexe rea-
liteit omdat de oorzaken ervan ook erg ver-
schillend zijn. Om te beginnen moet de 
menswaardigheid in alle omstandigheden 

primeren. Een internationale aanpak is hoe 
dan ook noodzakelijk. We hebben geen poli-
tiek geïnspireerde bangmakerij nodig, wel 
sereniteit. Ernstige politiek voer je niet door 
racisme te voeden en mensen uit te slui-
ten. Als het mogelijk is om internationaal 
afspraken te maken waardoor je migratie 
beter en menselijker kan laten verlopen, 
is dat een stap vooruit. Daarnaast moeten 
we ook meer willen investeren in ontwik-
kelingssamenwerking zodat mensen min-
der de noodzaak voelen om weg te trekken 
uit hun eigen land. Maar dat zal niet vol-
staan. Er is ook nood aan een antwoord op 
de klimaatverandering, rechtvaardige han-
del, onderwijs, vrede enzovoort. In decem-
ber kwamen in Brussel 70.000 mensen op 
straat tegen de klimaatverandering, een sig-
naal dat ook onze politiek niet mag nege-
ren.”  |
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Jeroen Van Ranst

Een vast contract is nog altijd de 
enige arbeidsrelatie die genoeg 
zekerheid biedt, zeggen de ACV 
Jongeren. De realiteit bevestigt de 
juistheid van deze stelling. Wie geen 
vast arbeidscontract heeft, zal er 
niet gauw in slagen om een lening 
af te sluiten of een appartementje 
te huren. Het is dan ook geen won-
der dat jongeren nog altijd de voor-
keur geven aan een vaste job. Als 
ze natuurlijk de keuze hebben…

Uit een recente enquête van ACV Jongeren 
en de UCL bij meer dan 6.000 jongeren 
bleek dat er veel ongerustheid is over de toe-
komst van werk. Begrijpelijk, want jongeren 
moeten almaar vaker starten met tijdelijke 
contracten en werken gemiddeld veel lan-
ger in deze onzekere situatie. 
Het ACV wilde meer zicht krijgen op die 
realiteit en onderzocht de jaarrekeningen 
van bijna 27.000 ondernemingen en ver-
enigingen (boekjaar 2017). Dat onderzoek 
bevestigde dat het aantal interimcontracten 

(+8,1%) en contracten van bepaalde duur 
(+7,8%) inderdaad veel vlugger stijgt dan 
het aantal normale contracten (+2,7%).
De onzekere vormen van werk zijn vooral 
voor jongeren. Volgens cijfers van Federgon 
wordt maar liefst 42% van de interimjobs 
gedaan door jongeren tussen 18 en 25. En 
daar zijn de bijna 300.000 jobstudenten 
niet bijgeteld. 

#VASTCONTRACT

Een verontrustende evolutie, vinden de 
ACV Jongeren. Zij trokken op 27 november 
2018 de ‘Week van de Interim’ op gang met 
hun actie #vastcontract. “Eigenlijk begon 
de actie al de avond voordien”, vertelt Joke 
Vermeersch, jongerenpropagandiste in 
Gent. “Onze hashtag was toen al te zien in 
het straatbeeld toen we hem projecteerden 
op overheidsgebouwen in het centrum van 
Gent.” 
De jongeren eisen tastbare maatregelen 
om het gebruik van tijdelijke contracten 
te ontmoedigen. Er zijn te veel misbruiken 
mogelijk. Werknemers blijven soms jaren 
vastzitten in een cyclus van tijdelijke con-
tracten, zonder garantie dat ze uiteinde-
lijk een vast contract krijgen. “Wij vragen 

hogere patronale lasten op tijdelijke en uit-
zendcontracten”, stellen de ACV Jongeren. 

“Een logische eis want ze kosten ook meer 
aan de werkloosheidsverzekering.” Het ACV 
vindt het een goed idee om het gebruik van 
tijdelijke en uitzendcontracten minder aan-
trekkelijk te maken.
Werken met opeenvolgende dagcontracten 
valt erg slecht bij de jongeren. De ‘nood aan 
flexibiliteit’ staat nooit in verhouding tot de 
miserie die dagcontracten betekenen voor 
mensen die werken met zulke ‘oproepcon-
tracten’. Er zijn ook veel misbruiken op dit 
gebied.
In de ochtend van 27 november trokken 
jonge en minder jonge ACV-militanten in 
Gent de straat op. Overal brachten ze de 
boodschap #vastwerk in krijtverf aan in 
het straatbeeld. Aan interimkantoren bab-
belden ze met jongeren over hun ervarin-
gen met tijdelijk werk. De hashtag was die 
dag niet weg te slaan uit de nationale media. 

“Wij hopen dat onze actie ook effect kan heb-
ben op de realiteit”, zeggen de ACV Jongeren. 

“Het ACV sloot mooi aan bij onze actie met 
zijn jaarlijkse eindejaarscampagne die uit-
zendkrachten informeert over hun recht op 
een premie.”  |

Jongeren dromen vooral
van vast arbeidscontract
VEEL TE VEEL TIJDELIJKE BAANTJES EN INTERIMS
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TSM en CVO LBC vormen samen 
één groot opleidingscentrum
SCHOLENFUSIE LEIDT TOT STERKER AANBOD IN VOLWASSENENONDERWIJS

De besturen van het CVO Technische 
Scholen Mechelen vzw (CVO TSM) en de 
groep van CVO’s van Volwassenenonderwijs 
LBC-NVK vzw zijn het eens geraakt over een 
fusie van hun activiteiten. Deze fusie sluit 
aan bij een schaalvergroting die wordt opge-
legd door de overheid. Maar de besturen 
zien er vooral een kans in om de scholen 
nog beter en sterker te maken.

Bedoeling is om tot één gezamenlijk bestuur 
te komen voor alle betrokken scholen. 
Precieze afspraken daarover moeten nog 
worden uitgewerkt. De belangen van de cur-
sisten, het personeel en de organisatie moe-
ten hierbij primeren. De scholen willen ook 
een aantal waarden en de te spelen maat-
schappelijke rol respecteren. Waarden en 
doelstellingen zijn al dezelfde: 1) aan ieder-
een in de samenleving kansen geven om 
zichzelf te ontplooien 2) opleidingen orga-
niseren waardoor mensen hun kansen op 
de arbeidsmarkt versterken 3) opleidingen 
organiseren die de integratie in de samen-
leving in de hand werken.

De scholen hechten ook aan een sterke 
lokale en regionale inbedding. Levenslang 

en levensbreed leren aanmoedigen veron-
derstelt een lage drempel. Als scholen de 
regionale realiteit goed kennen, kunnen ze 
beter inspelen op opportuniteiten, evolue-
rende vormings- en opleidingsbehoeften en 
samenwerkingskansen.

In het volwassenenonderwijs willen ze ook 
graag samenwerken met alle andere vor-
men van regulier onderwijs: het secun-
dair onderwijs, het hoger onderwijs, de 
centra voor leren en werken enzovoort. Zo 
wordt het mogelijk om middelen te delen 
en expertise uit te wisselen en te vergroten. 
Op die manier kan je degelijk inspelen op de 
noden van volwassenen op het gebied van 
vorming en opleiding.

CVO TSM en CVO LBC-NVK engageren zich 
voluit in een gezamenlijk project dat toe-
komstgericht duurzame kansen geeft aan 
cursisten, personeelsleden en samenle-
ving.  |

Meer info over de scholen en hun aanbod 

vind je op www.lbconderwijs.be en 

www.cvotsm.be.

NAAR EEN LBC-
SCHOOL MET KORTING!

Alle leden van de vakbond LBC-NVK, 
die een opleiding volgen bij één van 
de Centra voor Volwassenenonderwijs 
LBC-NVK, kunnen per schooljaar een 
premie van 15 euro krijgen van de vak-
bond.
Wil je dit voordeel krijgen, vul dan de 
bon op de website van het volwasse-
nenonderwijs LBC-NVK in  
(www.lbconderwijs.be/algemeen). 
Op de site lees je ook een goed over-
zicht van alle opleidingen die de scho-
len aanbieden. Je vindt er zeker iets 
naar je zin!
Na ontvangst van de ingevulde bon 
wordt gecheckt of je ingeschreven 
bent in één van onze centra en of je 
lid bent van de vakbond LBC-NVK. Eind 
december (voor het eerste semester) 
of eind april (voor het tweede semes-
ter) wordt het voordeel uitbetaald. 
Een niet te versmaden extraatje!
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Welzijn holebi’s en trans-
genders op de werkvloer is 
belangrijk voor de vakbond
OPEN BEDRIJFSKLIMAAT MAAKT WERKNEMERS GEZONDER, 
GEMOTIVEERDER EN PRODUCTIEVER

Denis Bouwen

Ook werknemers die homo, lesbisch, 
biseksueel of transgender (LGBT) zijn, 
willen zich goed in hun vel kunnen 
voelen op de werkvloer en beschermd 
zijn tegen discriminatie, uitsluiting of 
pesterijen. Spijtig genoeg is de situ-
atie lang niet altijd zo ideaal, ook al 
zijn de samenleving en de wetgeving 
in de voorbije decennia gelukkig wel 
geëvolueerd. “Waarom zouden we 
iemand discrimineren op grond van 
zijn of haar seksuele geaardheid of 
gender-identiteit?”, bedenkt Chris 
Vanmol, verbondssecretaris van ACV 
Brussel-Halle-Vilvoorde. “Wij willen 
LGBT-werknemers bewust een plaats 
geven in onze vakbondswerking.”

Vanmol sprak op 6 november 2018 het slot-
woord uit op de allereerste ACV-conferentie 
over LGBT’ers op de werkvloer. “Het ACV 
wil niemand uitsluiten”, onderstreepte 

de vakbondsman. “Wij kiezen voor soli-
daire actie en knokken tegen discrimina-
tie. In BHV doen we al langer en bewust 
inspanningen rond diverse doelgroepen. 
Uiteindelijk draait het hierom: iedereen 
moet zich kunnen thuis voelen bij de vak-
bond!”
De conferentie in Brussel was het werk van 
het nieuwe platform ACV CSC LGBT@Work, 
waarin beroepskrachten en militanten van 
het ACV intens samenwerken. Het evene-
ment sluit aan bij de inspanningen van onze 
vakbond om de samenleving inclusiever te 
maken. “Ons werk is effectiever als vak-
bondsmilitanten mee aan de kar trekken”, 
vindt Luan Abedinaj van CSC Diversité. 

“Deze conferentie is daar een mooi voor-
beeld van.” “We zijn heel blij dat dit plat-
form nu eindelijk bestaat”, stelt Stefaan 
Peirsman van ACV Samenwerker. “Als we 
ervan uitgaan dat 10% van de Belgen niet 
hetero is, praten we over 160.000 leden van 
het ACV. Niet niks dus.”
In 2018 was het ACV zichtbaar aanwezig 
op de Belgian Pride (Brussel) en Antwerp 
Pride. “Dat werd hoog tijd. Maar we willen 
heel bewust ook inhoudelijk werk doen”, 

onderstrepen Paul Schoeters (ACV BIE) en 
Ellen Sleeuwaert (ACV Limburg), leden van 
het platform. “Het ACV werkt al lang rond 
diversiteit maar rond LGBT-werknemers 
kan er nog veel meer gebeuren, ook al deden 
de Brusselse collega’s vroeger al knappe 
inspanningen. De vakbond neemt heel wat 
standpunten in die ook voor LGBT’ers rele-
vant zijn. Het idee dat holebi of transgen-
der zijn op de werkvloer niet zo’n probleem 
meer is, wordt door onderzoek tegengespro-
ken. Voor velen is een coming-out doen op 
het werk nog altijd een probleem, ook soms 
bij de vakbond. Wij willen ons netwerk uit-
bouwen, materiaal ontwikkelen, know-
how bundelen en de gelijke behandeling 
van holebi’s en transgenders bevorderen. 
Uiteraard is de werkvloer voor ons syndi-
calisten van groot belang, maar we willen 
ook dat de samenleving als geheel inclusie-
ver wordt.”

ONDERRAPPORTERING

Bij het interfederale gelijkekansencen-
trum Unia krijgen ze niet enorm veel mel-
dingen binnen van LGBT’ers die worden 

Welzijn holebi’s en trans-
genders op de werkvloer is 
belangrijk voor de vakbond
OPEN BEDRIJFSKLIMAAT MAAKT WERKNEMERS GEZONDER, 
GEMOTIVEERDER EN PRODUCTIEVER
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gediscrimineerd of aangevallen. Mogelijk 
zijn de meldpunten nog te weinig bekend. 

“Maar volgens ons is er sprake van een 
onderrapportering”, stelt Imane El Morabet 
van Unia. “Het is belangrijk dat slachtof-
fers hun ervaringen bij ons melden. Vaak 
gaat het om agressie op straat. Maar ook in 
de werksfeer zijn er zeker voorbeelden te 
geven. Eén voorbeeld is het verhaal van een 
werknemer die werd ontslagen nadat hij 
zijn vriend had meegenomen naar een per-
soneelsfeest. Een ander verhaal is dat van 
een ambulancier die vervelende commen-
taren te slikken kreeg nadat hij aan een col-
lega had onthuld dat hij homo was. ‘Word 
nu niet verliefd op mij hé’. ‘Ik hou niet van 
homo’s’. Opmerkingen die door de werkge-
ver als humor werden afgedaan.”
Discriminatie kan allerlei vormen aan-
nemen. Soms worden werknemers geïso-
leerd of krijgen ze niet alle informatie. In 
andere gevallen worden ze het slachtoff er 
van geroddel of systematische kritiek. Soms 
worden persoonlijke spullen doorsnuff eld. 

“Er zijn ook meldingen van werknemers die 
promotiekansen missen op grond van hun 
seksuele geaardheid. Positief is dat som-
mige incidenten een wake-up call kunnen 
zijn die werkgevers ertoe aanspoort om 
actie te ondernemen en het klimaat te ver-
beteren.”

INCLUSIEVE SAMENLEVING

De vormingsorganisatie KliQ werkt samen 
met bedrijven, vakbonden, organisaties, 
scholen, woonzorgcentra en asielcentra om 
de samenleving inclusiever te maken voor 
holebi’s en transgenders. “Dikwijls den-
ken bedrijven dat er bij hen helemaal géén 

probleem is”, zegt Thomas Jans van KliQ 
Works, een onderdeel van KliQ. “Maar die 
indruk blijkt vaak verkeerd.”
Slechts de helft van de holebi’s komt uit de 
kast in de introductiefase bij een nieuwe 
werkgever. 16% van de transgenders is vol-
ledig ‘out’ op het werk. In hoge functies is 
het vaak extra lastig om je coming-out te 
maken. “Wie open kan zijn over de seksuele 
geaardheid of gender-identiteit, voelt zich 
minder angstig, heeft een beter zelfb eeld en 
is tevredener over het werk en het leven in 
het algemeen”, zegt Jans.
1 op 4 holebi’s wordt impliciet met homofo-
bie geconfronteerd. In 10% van de gevallen 
is de homofobie zelfs expliciet. Slechts 2/3 
van de werknemers zou zich op zijn gemak 
voelen met een transgender als collega. Er 
is ook veel schijntolerantie op de werk-
vloer. Grapjes die onschuldig lijken, kun-
nen werknemers terug ‘in de kast duwen’ 
of leiden tot ‘vermijdingsstrategieën’. In 
zulke omstandigheden komt het welzijn 
van deze werknemers onder druk. “Als 
werkgevers diversiteit omarmen en werk 
maken van een opener bedrijfsklimaat, 
zien we tal van indicatoren verbeteren: het 
bedrijf wordt innovatiever, de werknemers 
zijn gezonder en beter gemotiveerd, ze wer-
ken meer samen, de productiviteit groeit 
en het bedrijfsimago gaat erop vooruit.”

Bij KliQ geven ze trainingen en adviezen aan 
bedrijven en organisaties. Werkgevers wor-
den aangemoedigd om een charter te onder-
tekenen waarin ze zich engageren om de 
bedrijfscultuur inclusiever te maken. “Erg 
belangrijk is onze inclusiecan, een uitge-
breide vragenlijst die werkgevers kunnen 
gebruiken om een beter idee krijgen van 

de situatie op de werkvloer. Dit jaar scoor-
den Procter & Gamble, de Antwerpse poli-
tie en het Agentschap Overheidspersoneel 
van de Vlaamse overheid het beste in ons 
klassement op het vlak van inclusiviteit. Wij 
zien de vakbond als een geweldige bond-
genoot om het charter en de inclusiescan 
meer ingang te laten vinden. Onze scan mag 
wel niet dienen om het bedrijfsblazoen op 
te poetsen. Zo’n pinkwashing, daar zijn we 
niet voor te vinden.”
Bij sommige werkgevers verenigden LGBT-
werknemers zich al in een intern netwerk, 
wat de gelijke behandeling van deze groep 
kan in de hand werken. Jans: “Veel bedrij-
ven zijn te klein voor zo’n LGBT-netwerk. In 
dat geval adviseren wij om binnen een hele 
sector te netwerken, en vakbonden kunnen 
daarbij zeker mee aan de kar trekken.”

THE PHONE HOUSE

ACV-militant Paul-Emmanuel Henry werd 
met homofobie geconfronteerd bij de 
winkelketen The Phone House, ondertus-
sen opgeslorpt door het telecombedrijf 
Proximus. Homofobe opmerkingen zet-
ten Paul-Emmanuel er toe aan om actie 
te ondernemen bij The Phone House. 

“Homofobie is een vorm van discriminatie, 
en dus moet de vakbond hiertegen optre-
den”, vindt deze militant. “Erover praten 
in de overlegorganen volstaat niet. De 
vakbond moet incidenten en voorbeelden 
aangrijpen om algemene regels te maken. 
In ons bedrijf voerden we een opvallende 
campagne via intranet, die de werknemers 
aan het denken zette. Nu we een deel zijn 
van Proximus, moeten we herbeginnen. 
Eigenlijk moet een vakbondsploeg voort-
durend vechten tegen vooroordelen en 
discriminatie, dat is een werk van lange 
adem. Ik adviseer aan vakbondsmilitanten 
om steun te zoeken bij medewerkers van 
de personeelsdienst. Steun krijgen van het 
management is ideaal maar niet altijd van-
zelfsprekend.”

BUITENLANDSE VAKBONDEN

Vertegenwoordigers van buitenlandse vak-
bonden vertelden op de conferentie wat zij 
allemaal doen om de gelijke behandeling 
van holebi’s en transgenders te promoten.
Bij de Britse fusievakbond Unite staat ‘equa-
lity’ centraal in het vakbondswerk, wat 
een prachtige hefboom blijkt voor LGBT-
activisten. “Opkomen voor gelijke behan-
deling moet onze tweede natuur zijn”, 
meent vakbondsmilitant Phil Jones, die 
werkt bij Barclays Bank. “Unite heeft LGBT-
activisten in alle grote sectoren. Om de twee 

Wie open kan zijn over de seksuele geaardheid of gender-
identiteit, voelt zich minder angstig, heeft  een beter zelf-
beeld en is tevredener over het werk en het leven.

gediscrimineerd of aangevallen. Mogelijk 
zijn de meldpunten nog te weinig bekend. 

“Maar volgens ons is er sprake van een 
onderrapportering”, stelt Imane El Morabet 
van Unia. “Het is belangrijk dat slachtof-
fers hun ervaringen bij ons melden. Vaak 
gaat het om agressie op straat. Maar ook in 
de werksfeer zijn er zeker voorbeelden te 
geven. Eén voorbeeld is het verhaal van een 
werknemer die werd ontslagen nadat hij 
zijn vriend had meegenomen naar een per-
soneelsfeest. Een ander verhaal is dat van 
een ambulancier die vervelende commen-

probleem is”, zegt Thomas Jans van KliQ 
Works, een onderdeel van KliQ. “Maar die 
indruk blijkt vaak verkeerd.”
Slechts de helft van de holebi’s komt uit de 
kast in de introductiefase bij een nieuwe 
werkgever. 16% van de transgenders is vol-
ledig ‘out’ op het werk. In hoge functies is 
het vaak extra lastig om je coming-out te 
maken. “Wie open kan zijn over de seksuele 
geaardheid of gender-identiteit, voelt zich 
minder angstig, heeft een beter zelfb eeld en 
is tevredener over het werk en het leven in 
het algemeen”, zegt Jans.

→
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jaar organiseert onze vakbond een 
LGBT-conferentie. Bij heel wat 
werkgevers hebben we equality 
representatives die ijveren voor een 
gelijke behandeling van LGBT’ers, 
vrouwen, etnisch-culturele min-
derheden, werknemers met een 
handicap. Al die afgevaardigden 
krijgen een training. We spreken 
werkgevers op hun verantwoor-
delijkheid aan, eisen nultoleran-
tie voor pesterijen en ongewenste 
intimiteiten en engageren ons in 
het debat over transgenders. Unite 
tracht werkgevers ook te overtui-
gen met economische argumenten. 
Vertellen wat de concurrentie alle-
maal doet, werkt soms heel goed.”

NEDERLAND

Michiel Odijk was als homoactivist 
jarenlang actief bij de Nederlandse 
vakbonden. Hij was ook lid van 
het Netwerk Roze bij de grote vak-
bond FNV. “Bij de vroegere ambte-
narenvakbond Abvakabo boekten 
we met onze homolesbische werk-
groep heel wat vooruitgang”, her-
innert Michiel zich. “We ijverden 
mee voor een anti-pestbeleid op 
scholen en konden het aidsbeleid 
binnen de vakbond positief ombui-
gen. Bij het FNV wierven we extra 
leden, namen we zichtbaar deel 
aan Prides en evenementen en 
werkten we mee aan diversiteits-
charters, ook al zijn die zeker geen 
panacee. We bedachten ook een 
regenboogchecklist om te gebrui-
ken bij cao-onderhandelingen. 

Netwerk Roze FNV werkt samen 
met allerlei groepen in het bui-
tenland en met een Europese vak-
bondskoepel zoals het EVV.”

DUITSLAND

Bodo Busch, een vroegere wiskun-
deleraar, is al sinds zijn studenten-
tijd actief bij de Duitse vakbonden. 

“Eind jaren 70 demonstreerden 
homoleerkrachten nog met een 
zak over hun hoofd uit schrik om 
te worden ontslagen”, weet Bodo. 

“Lesbische leerkrachten waren lang 
onzichtbaar.” 
Bij de Duitse vakbond GEW organi-
seren ze steungroepen en jaarlijkse 
meetings met LGBT-leerkrachten. 

“GEW ijvert ook mee voor antidis-
criminatiewetgeving in de Länder”, 
aldus Bodo. “De dienstenvakbond 
Ver.di heeft op allerlei vlakken mee 
gevochten voor betere wetten voor 
holebi’s en transgenders. Bij Ver.
di geven ze LGBT-leden ook advies 
om bepaalde werknemersvoorde-
len te kunnen krijgen. In de bouw-
sector heb je het netwerk IGay Bau. 
En de grote Duitse vakbondskoe-
pel DGB stemde diverse resoluties, 
organiseerde kampen voor holebi-
jongeren en werkt nu aan een fede-
rale werkgroep. Vanuit Duitsland 
netwerken we ook internationaal, 
bijvoorbeeld met het EVV en de 
voedingsbond IUF.”  |

WAT KAN DE VAKBOND 
ALLEMAAL DOEN?

Het Europees Vakverbond (EVV) heeft 10 aanbevelin-
gen voor vakbonden die een gelijke behandeling van 
LGBT’ers op de werkvloer willen bevorderen.
1. Vergroot het besef in je vakbond dat seksuele 

geaardheid één van de criteria is in de Europese 
regels tegen discriminatie. Vakbonden moeten dan 
ook de rechten van LGBT-werknemers uitdrukkelijk 
opnemen in hun inspanningen voor gelijke behan-
deling. Ze moeten de rechten van LGBT-werknemers 
erkennen en verdedigen als onderdeel van de vak-
bondsrechten.

2. De hoogste echelons van de vakbond moeten zich 
duidelijk engageren rond de gelijke behandeling van 
LGBT-werknemers.

3. Schrijf een specifiek beleid over de rechten van 
LGBT’ers op de werkvloer. Zorg ervoor dat LGBT-
thema’s duidelijk en zichtbaar aan bod komen in het 
vakbondsbeleid rond gelijke behandeling. Hierbij 
moet er zeker aandacht gaan naar de bestrijding 
van pesterijen en ongewenste intimiteiten.

4. Beslis als vakbond om LGBT’ers te organiseren en 
werven voor de organisatie. LGBT-leden moeten dan 
ook zichtbaar zijn en participeren op alle echelons 
in de vakbond.

5. Maak een LGBT-netwerk en –groep in je vakbond. Op 
deze manier kunnen LGBT’ers overleggen en de vak-
bond helpen om beleid, procedures en praktijken te 
ontwikkelen op het vlak van gelijke behandeling.

6. Voorzie middelen voor een nieuwsbrief, een mai-
linglijst, een website om uit te dragen dat de vak-
bond een rol te spelen heeft in de strijd voor een 
gelijke behandeling van LGBT’ers. Organiseer work-
shops, seminaries en conferenties om voor iedereen 
zichtbaar te maken dat je vakbond hier inspannin-
gen rond doet.

7. De gelijke behandeling van LGBT’ers moet op alle 
gebieden van het vakbondswerk worden mee-
genomen. Ook wanneer er beslissingen worden 
genomen. En bij onderhandelingen over loon- en 
arbeidsvoorwaarden. Bij collectieve onderhande-
lingen moet er op worden toegezien dat homosek-
suele werknemers (m/v) met een relatie of huwelijk 
van dezelfde voordelen en regelingen kunnen genie-
ten.

8. De rechten en gelijke behandeling van LGBT’ers 
moeten aan bod komen in vormingen en trainingen 
van de vakbond. Vakbondsafgevaardigden en vak-
bondsonderhandelaars moeten opleiding krijgen 
over de rechten van LGBT’ers.

9. De situatie van LGBT’ers moet aan bod komen wan-
neer vakbondswerkingen met de werkgever over-
leggen over het thema gelijke behandeling. Om de 
werksituatie van LGBT-werknemers te verbeteren 
moeten werkgevers worden overtuigd om discrimi-
natie en ongewenste intimiteiten aan te pakken.

10. De vakbond kan samenwerken met verenigingen en 
ngo’s uit het LGBT-middenveld. Ze kunnen samen 
ook campagnes organiseren en evenementen orga-
niseren.

Bron: Europees Vakverbond (EVV)

“Iedereen moet zich kunnen thuis voelen bij de vakbond”, zo verklaarde Chris Vanmol op de con-
ferentie die ACV CSC LGBT@Work organiseerde in Brussel.
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ACTIVITEITENKALENDER

WORKSHOP SOLLICITEREN

Op woensdag 16 januari 2019 is er een 
workshop solliciteren in het ACV-gebouw 
in Roeselare, Peter Benoitstraat 15. 
Begin: 9.30u. 
Meer info op www.jeloopbaan.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 u beter 
willen omgaan met hun werksituatie of 
die willen uitzoeken of een andere werk-
situatie hen beter zou liggen. 

e	Gebouw LBC-NVK, Poel 7, 9000 Gent
r	Donderdagen 24 januari, 7 februari 

en 21 februari 2019 (9.30u-16.30u)

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

HERSTELTRAJECT BURN-OUT

Een vierdaagse voor werknemers die aan 
het herstellen zijn van burn-out. 

e	ACV Limburg, Mgr. Broekxplein 6, 
Hasselt

r	Infosessie op woensdag 6 februari 
2019, van 14.00u tot 16.00u

Bijeenkomsten hersteltraject op vrijda-
gen 22 februari, 1 maart en 15 maart, tel-
kens van 13.30u tot 17.00u. Je moet wel 
eerst de infosessie volgen.

gratis voor leden van het ACV
www.jeloopbaan.be 
03 / 220 89 50 
lbc-nvk.loopbaancentrum@acv-csc.be

INFOMOMENTEN

Er zijn infomomenten van het Centrum 
voor Loopbaanontwikkeling (CLO) 
in Antwerpen (vrijdagen 11 januari, 8 
februari en 8 maart), Brussel (vrijdag 15 
februari), Brugge (maandag 28 janu-
ari), Leuven (woensdag 13 maart), Gent 
(maandag 25 februari), Hasselt (woens-
dag 16 januari), Kortrijk (maandag 18 
maart), Mechelen (dinsdag 15 januari), 
Turnhout (woensdag 6 maart) en Sint-
Niklaas (donderdag 17 januari).

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
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Peter Bakema

Waarom werkt de mens? Nogal wie-
des, zal je zeggen, om geld te verdie-
nen. Maar werken is zoveel méér dat 
je je kunt afvragen of we wel zonder 
kunnen. Om te bepalen wat onze 
ideeën over werk waard zijn, kunnen 
we nagaan hoe ze er in andere tijden 
en op andere plaatsen over denken.
 
WERKEN IS VOOR DE DOMMEN

Laten we eens teruggaan naar de klassieke 
oudheid. De Griekse fi losoof Plato schreef 
over van alles: liefde, dood, waarheid, 
natuur, staat, wetten, democratie. Maar we 
vinden géén letter over werk. Blijkbaar geen 
onderwerp om je druk over te maken. De 
oude Grieken die hij beschrijft namen deel 
aan eet- en drinkgelagen en discussieer-
den  met Socrates. Geen van allen was aan 
het werk. En dat hoefde ook niet, want het 
werk werd voor hen gedaan door slaven. Die 
werden door de Grieken geïmporteerd uit 
de veroverde gebieden en verhandeld. Het 
was een slaveneconomie, en slavenwerk 
was geen overdenking waard. Plato zou 
stomverbaasd zijn over wat wij over werk 
denken als hij de rest van deze tekst las.
Ook later hield de bovenlaag zich bij voor-
keur niet met werk bezig. Middeleeuwse 
ridders waren op jacht en legden zich toe op 
toernooien om bij jonkvrouwen in de gunst 

te komen. De econoom Thorstein Veblen 
beschrijft zelfs hoe de bovenlaag altijd en 
overal bezig is met de tijd aangenaam door 
te brengen door opzichtige consumptie en 
zich te amuseren met nutteloze activiteiten, 
zoals de jacht, sport, tuinieren, wetenschap, 
cultuur, reizen en dergelijke. Juist omdat de 
rijken en bevoorrechten zich ermee bezig 
hielden, genieten die activiteiten tot op de 
dag van vandaag veel prestige. 
 
WE WERKEN 
OMDAT WE MOETEN

Met de geleidelijke afschaffi  ng van de sla-
vernij en de voorrechten van de bovenlaag 
moest iedereen wel aan het werk en ont-
stond langzamerhand het arbeidsethos. 
Vaak werd dit door de religie versterkt. In 
de Lage Landen was dit het calvinisme in 
de 16de en 17de eeuw. In de kern gaat het om 
de verspreiding van ideeën als ‘in het zweet 
uws aanschijns zult gij uw brood verdienen’ 
en ‘wie niet werkt zal niet eten’. Een mens 
moet zijn hemel verdienen met hard werken 
op aarde. Ora et labora. En het is deze ideo-
logie die we ons eigen hebben gemaakt en 
die ons denken tot op de dag van vandaag 
bepaalt.
Na het calvinisme heeft het kapitalisme in 
de 19de eeuw ons denken over werk beïn-
vloed. De industrie had gedreven en gedisci-
plineerde arbeidskrachten nodig die bereid 
waren om lange werkdagen te maken. Wie 
in de industrie werkte, moest zich hieraan 

aanpassen. Uitbuiting en onmenselijke wer-
komstandigheden waren de gewoonste zaak 
van de wereld en niet voor niets kwam juist 
in deze tijd de arbeidersbeweging op.
Arbeid is een plicht geworden tegenover 
de samenleving. Wie niet meedoet, hoort 
er niet bij. Vandaar dat het beeld van ‘de 
werkloze in zijn hangmat’ altijd op bij-
val kan rekenen en dat politici steevast de 
‘hardwerkende Vlaming’ de hemel in prij-
zen. Maar dit is nog lang niet genoeg: de 
hangmat is veel te comfortabel, uitkerings-
gerechtigden ‘kunnen best met minder toe’. 
En de werkenden? Zij moeten méér en lan-
ger werken. Anders kunnen we de pensioe-
nen niet betalen en de internationale con-
currentie niet aan. Je vraagt je af waar de 
grens ergens zou moeten liggen. Moeten de 
uitkeringen zo laag worden dat je gegaran-
deerd in de misère zit? Gaan we zo hard en 
lang werken ten koste van gezondheid en 
welzijn?
 
WE WERKEN 
OM GELD TE VERDIENEN

We kunnen niet alles zelf voortbrengen: we 
hebben anderen nodig om in onze behoef-
ten te voorzien. De lijst is eindeloos: eten, 
drinken, elektriciteit, verwarming, gezond-
heidszorg. Om maar te zwijgen van alle pro-
ducten die ons leven veraangenamen: auto, 
wasmachine, televisie, smartphone enzo-
voort. We hebben geld nodig omdat we 
anderen nodig hebben.

Waarom werken we?
OF HOE HET MENSELIJKE DENKEN HIEROVER IS GEËVOLUEERD
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Er zijn wel pogingen gedaan door kleine 
groepen mensen om zich aan het systeem te 
onttrekken. Zij gaan op een afgelegen plek 
wonen en proberen zichzelf te redden. Om 
hun afh ankelijkheid te verkleinen, leven ze 
zo sober mogelijk en doen ze zoveel moge-
lijk afstand van comfort en spullen. Maar 
weinigen slagen hierin, het vraagt immers 
veel moed en volharding om tegen de maat-
schappelijke conventies in een primitief 
leven vol te houden. Zeker als je de mate-
riële voordelen en gemakken van het wes-
terse leven gewend bent.
De econoom John Maynard Keynes voor-
spelde dat de technologische vooruitgang 
tegen 2030 een werkweek van 15 uur moge-
lijk zou maken en de levensstandaard in 
het Westen zou verviervoudigen. De mens 
zou bevrijd zijn van de nood om te werken, 
maar Keynes waarschuwde ook voor een 
toekomst vol vrije tijd en overvloed. Keynes 
zag wel over het hoofd dat onze behoeften 
onbeperkt en onverzadigbaar zijn. We heb-
ben de stijging van de productiviteit totaal 
omgezet in welvaart en consumptie.
De westerse levensstijl veronderstelt een 
goed inkomen, want hoe meer we willen 
consumeren, des te meer geld we nodig heb-
ben. Voor de fi losoof Arthur Schopenhauer 
is geld de menselijke behoefte in abstracto. 
Je kunt immers iedere denkbare behoefte 
met geld bevredigen. Vandaar ook dat we 
er zo belust op zijn en er nooit genoeg van 
hebben. Hij raadt ons aan om geregeld in 
etalages van winkels te kijken en je nu eens 

niet de vraag te stellen ‘wat als ik dit moois 
allemaal zou kopen?’. Maar wel om de vraag 
om te draaien: wat als ik dit allemaal niet 
zou hebben? Schopenhauer denkt dat we 
niet veel zullen missen.
 
IK WERK, DUS IK BEN

Als iemand je vraagt wie je bent, is de kans 
groot dat je eerst je naam zegt en dan je 
beroep. Mensen identificeren zich sterk 
met hun werk: je bent wat je doet. Een job 
geeft status en wie werkloos wordt, verliest 
zijn identiteit en prestige. Dit geldt des te 
meer naarmate je job veeleisender is en je 
er alles voor over hebt. Werklozen voelen 
zich afgewezen en afgeschreven. Werkloos 
worden heeft zelfs een grotere impact dan 
scheiden! Volgens fi losoof Alain de Botton 
hebben mensen statusangst: ze vrezen ver-
lies van hun positie te midden van anderen, 
wat hun zelfb eeld aantast.
Aan de andere kant, de band tussen ik en 
werk is niet altijd zo hecht. Sommigen 
hebben in hun leven van alles en nog wat 
gedaan, waar al dan niet evenveel lijn in zit. 
Is dit nu een uitdrukking van hun identi-
teit? Bovendien zijn veel jobs nu ook niet 
zo boeiend dat je je sterk kan identifi ceren 
met wat je doet. Soms heb je geen keus en 
moet je de job aannemen die zich aandient 
omdat je het geld nodig hebt of omdat je iets 
wilt doen (‘Als ik thuisblijf, loop ik tegen de 
muren op’).

Werken leidt tot zelfontplooiing; je kunt 
je vaardigheden ontwikkelen. Je voelt je 
nuttig want je levert een bijdrage aan de 
samenleving. Maar het is de vraag of we 
daar alleen werk voor nodig hebben en of 
werk ons niet tevens beperkt in onze zelf-
ontplooiing. Vaak vergt werken zoveel tijd 
en energie dat we aan iets anders niet toe-
komen en we hobby’s en vrienden verwaar-
lozen. We worden door werken eendimen-
sionale mensen, zoals de socioloog Herbert 
Marcuse schreef.
Maar liefst 37% van de werknemers vindt 
dat hij of zij een zinloze baan heeft. Volgens 
de antropoloog David Graeber zijn zulke 
bullshitjobs vooral in de dienstensector 
te vinden: middenmanagers, lobbyisten, 
telemarketeers, kwaliteitsbewakers, noem 
maar op. Graeber meent zelfs dat er in onze 
maatschappij een algemene regel bestaat: 

hoe nuttiger je werk voor anderen is, des te 
minder je ervoor wordt betaald. Banen die 
niets concreets om het lijf hebben, maken 
werknemers ongelukkig.
 
WERK IS GEZONDER DAN 
WERKLOOSHEID

Werken maakt ziek en leidt tot stress, 
velen zijn depressief, overspannen en een 
burn-out nabij. Maar niet werken maakt 
nog zieker, zoals blijkt uit onderzoek van 
sociologe Marie Jahoda die de psychol-
ogische impact van massawerkloosheid 
bestudeerde. Op alle aspecten van welzijn – 
angst, irritatie, tevredenheid, geluk – scoren 
werklozen slechter dan werkenden. Ook 
hun gezondheid is er slechter aan toe. Hoe 
komt dit?
Sommige functies van werk worden pas dui-
delijk als het werk wegvalt. Een baan struc-
tureert ons leven, ze geeft orde en regel-
maat. Een baan biedt afwisseling, terwijl 
voor werklozen eentonigheid dreigt. We 
ontmoeten mensen op ons werk en de weg 
erheen, terwijl werklozen vaker eenzaam 
en geïsoleerd zijn. Om dat te begrijpen, 
moet je Kristel leren kennen. Ze werkte bij 
de Vlaamse overheid, deed lang over haar 
werk en het resultaat was meestal onbruik-
baar. Ze had dagelijks ruzie met haar collega 
Geert die het niet kon laten om zich op haar 
kap te amuseren. Toch bekende Kristel dat 
ze opzag tegen haar pensioen, want ze was 
alleen en had weinig kennissen.
 
KUNNEN WE ZONDER WERK?

Bijna alle studies verwachten dat de digita-
lisering in de komende tien jaar zeer veel 
jobs zal kosten in de westerse landen. Er zal 
voor velen geen werk meer zijn en vakbon-
den pleiten al langer voor kortere werkwe-
ken. Er zijn ook aanhangers van een basisin-
komen, waarbij iedereen onvoorwaardelijk 
een vast inkomen krijgt. 
Volgens de filosoof Philippe Van Parijs 
emancipeert het basisinkomen de werkne-
mer: het dwingt mensen niet om te werken, 
maar stelt hen ertoe in staat. Anders dan nu 
kan je fl exibel kiezen of je werkt, een oplei-
ding volgt, een andere baan zoekt, vrijwil-
ligerswerk doet of een rustpauze neemt. 
Mensen kunnen kieskeuriger zijn bij het 
kiezen van hun baan en slecht betaald, onin-
teressant of ongezond werk weigeren.
Maar zou een samenleving zoals Keynes
ze voor ogen had, met meer vrije tijd en 
minder werk, ideaal zijn? Dat is maar de 
vraag, want de aard van het beestje is er niet 
naar. En onze culturele waarden evenmin, 
want we geloven in groei en bekijken met 
afk eer een dalende grafi ek. We zouden onze 
ideeën over werk radicaal moeten verande-
ren. Zolang we ons bestaansrecht aan werk 
ontlenen, voelen we ons schuldig als we niet 
productief zijn.  |

Maar liefst 37% van de 
werknemers vindt zijn 
baan zinloos.
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Zeg mee STOP tegen geweld 
tegen m/v/x, thuis en op het werk!
CIJFERS LEGGEN OMVANG PROBLEEM BLOOT

Jolien Pollet

Wie thuis of op de werkvloer 
geweld meemaakt, draagt 
daar vaak ernstige psycho-
logische gevolgen van. De 
vakbond wil mee een vuist 
maken tegen huiselijk geweld 
en geweld in de werkomge-
ving. Een recente studiedag 
van het ACV in Brussel focuste 
op dit thema en leerde wat 
syndicalisten kunnen onder-
nemen om het probleem aan 
te pakken en in te dijken.

#stopgeweldtegenvrouwen… ook 
op het werk. Dat was de titel van de 
jaarlijkse genderstudiedag van ACV 
Gender en CSC Femmes. Voor de edi-
tie van dit jaar, op 6 december 2018, 
lag het onderwerp voor de hand: de 
Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO) werkt namelijk aan een inter-
nationale conventie over geweld 
dat samenhangt met ‘gender’. Die 
conventie, in combinatie met een 
aanbeveling, zou in juni 2019 rond 
moeten zijn. De deelnemers aan de 
studiedag konden luisteren naar een 
boeiende mix van Belgische en internatio-
nale experts. En er waren ook workshops.

GEVOLGEN OP WERKVLOER

Marijke Weewauters werkt bij het federaal 
steunpunt partnergeweld van het Instituut 
voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 
(IGVM). Zij kwam als eerste deskundige 
aan het woord. Weewauters citeerde een 
aantal resultaten van een enquête over hui-
selijk geweld en de gevolgen daarvan op de 
werkvloer. De cijfers liegen er niet om. Zo 
zijn 1 op 7 vrouwen en 1 op 10 mannen het 
slachtoff er van huiselijk geweld. Elke dag 
lopen bij de politie gemiddeld 106 meldin-
gen binnen over huiselijk geweld in België. 
En elk jaar zijn er gemiddeld 153 moorden 
of pogingen tot doodslag die samenhangen 
met huiselijk geweld.

Er rust nog een groot taboe op deze vorm 
van geweld. Huiselijk geweld houdt ook 
niet vanzelf op. Feiten van deze aard in de 
thuisomgeving hebben ook eff ecten op het 
werk. Slachtoff ers blijven vaak afwezig op 
het werk door de psychologische gevolgen 

van wat ze thuis ondergaan. Meer dan eens 
worden ze ‘gestalkt’ door een geweldda-
dige partner. Zeven procent van de slacht-
offers raakt uiteindelijk zijn of haar job 
kwijt. Daarom pleit het IGVM ervoor om 
de kwestie op de agenda te zetten in de 
onderneming. Mensen weten nog veel te 
weinig dat ze bij een vertrouwenspersoon 
terecht kunnen. Verder wordt aangeraden 
om het noodnummer ‘1712’ te affi  cheren in 
de onderneming. 

Het ACV maakte de nieuwe brochure ‘Mijn 
collega is slachtoff er van seksistisch of sek-
sueel geweld’. Die brochure mikt op vak-
bondsafgevaardigden en moet hen helpen 
om werknemers te begeleiden die thuis of 
op het werk geweld meemaken en onder-
gaan. Belangrijk is dat vakbondsafgevaar-
digden zelf het gevaar niet opzoeken, maar 
vooral een luisterend oor bieden én slacht-
off ers kunnen doorverwijzen naar andere 
instanties. Daarnaast kunnen er ook prak-
tische maatregelen worden genomen: 
iemands werklocatie aanpassen, een tele-
foonnummer doorverbinden enzovoort.

CONVENTIE BIJ IAO

Internationaal valt er ook één en 
ander te zeggen over dit probleem. 
Hoe wil de IAO werk maken van 
een conventie tegen gendergebon-
den geweld? Wat voor problemen 
duiken daarbij op? Hoe is hier-
rond samen te werken? Martine Le 
Garroy van de ACV-centrale CNE, 
Karin Debroey (ACV Internationale 
dienst) en Annemie Janssens 
(Wereldsolidariteit) legden uit hoe 
er over het toekomstige document 
wordt onderhandeld en gediscus-
sieerd. Zij werden bijgesprongen 
door Brenda Modise, een vakbonds-
vrouw uit Zuid-Afrika. In dat land 
zijn de vakbonden heel actief in de 
strijd tegen gendergebonden geweld. 
Modise vestigde ook de aandacht op 
sectoren waarin vaker sprake is van 
zulk soort geweld, zoals het onder-
wijs en de dienstensector. 

Françoise Kemajou van de Europese 
denktank ‘Pour la solidarité’ gaf 
uitleg over CEASE, een project dat 
bedrijven en werkgevers wil aan-
sporen om zich te engageren in de 
strijd tegen gendergebonden geweld 
op de werkvloer. In ons land loopt 

dit project tot op heden alleen in Brussel 
en Wallonië.

IDEEËN VOOR MILITANTEN

Na de bijdragen van diverse experts kon-
den de ACV-militanten aan de slag in work-
shops. In één workshop werd een mogelijke 
gedragscode voor de werkvloer voorgesteld. 
Anderen kregen van LBC-NVK-secretaris 
Ine Hermans te horen hoe de vakbond het 
#metoo-verhaal aanpakt in de cultuursector. 

Er werd ook gediscussieerd over de bevoegd-
heden van de ondernemingsraad, het pre-
ventiecomité (CPBW) en de vakbondsaf-
vaardiging als het gaat over de strijd tegen 
gendergebonden geweld. In één van de 
workshops kon worden ingeoefend hoe je 
moet reageren op seksisme op de werkvloer. 
Reageren? En hoe dan best? 

6 december 2018 bracht dus niet enkel het 
bezoek van Sinterklaas, maar ook heel wat 
do’s & don’ts voor militanten die genderge-
bonden geweld in de werkomgeving willen 
aanpakken.  |

1

Mijn collega is het slachtoffer van seksistisch of seksueel 
geweld: wat is mijn rol als afgevaardigde?
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Slachtoff ers van huiselijk geweld blijven vaak afwezig op het werk door de 
psychologische gevolgen van wat ze thuis ondergaan.
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BNP Paribas Fortis snoeit 
serieus in zijn activiteiten
VAKBONDEN ONDERHANDELEN OVER VERLENGING CLAUSULE WERKZEKERHEID

Patrick Van Holderbeke

BNP Paribas Fortis, de grootste bank 
van ons land, was voor de jaarwis-
seling herhaaldelijk in het nieuws. 
Dat leverde geen grote koppen op 
in het grootste deel van de pers en 
leidde al zeker niet tot grote beroe-
ring. Is er dan geen reden tot onge-
rustheid bij de werknemers?

Om te beginnen was er de melding dat 
BNP Paribas Fortis af zou willen van één 
op de zes kaderleden. “Ongeveer 200 van 
de 1.200 kaderleden kregen in de voorbije 
maanden van de directie een voorstel om 
tussen nu en 2020 vroeger te kunnen ver-
trekken”, schreef de krant De Tijd. Maar 
het krantenartikel sloeg deels de bal mis. 
De beslissing van de directie ging niet over 
kaderpersoneel maar over ‘directiekaders’. 

Vanuit Parijs was beslist dat er moest wor-
den bezuinigd op dat niveau. Directies moe-
ten het voorstaan stellen met één directie-
niveau minder. In het verleden werden al 
gelijkaardige beslissingen genomen.

MINDER KANTOREN

Niet lang daarna werd op een onderne-
mingsraad meegedeeld dat BNP Paribas 
Fortis in 2019 niet minder dan 62 kanto-
ren wil sluiten. Ook dat is niet de eerste 
keer. In 2018 werden ook al zo’n 70 kanto-
ren dichtgedaan. Onder meer het dalende 
bezoek aan de bankkantoren zou de reden 
zijn. Door de digitalisering doen klanten 
veel zaken, waarvoor ze vroeger naar de 
kantoren moesten, online. De impact voor 
de werknemers van het snoeiwerk in het 
kantorennet zou beperkt zijn. Zowat ieder-
een van de betrokken werknemers zou een 
nieuwe baan bij de bank krijgen. 

SOCIAAL 
VERANTWOORDE AANPAK

De directie gaat er prat op dat zij in het ver-
leden haar beleid op een ‘sociaal verant-
woorde’ manier heeft bijgestuurd. Tot op 
heden klopt dat. Maar zal de bank in de 
toekomst die lijn aanhouden? Net als bij 
andere banken moet de digitalisering bij 
BNP Paribas Fortis nog voort worden ‘uitge-
rold’. Sinds september 2018 lopen er onder-
handelingen met de vakbonden. Die gaan 
bijvoorbeeld over de arbeidstijd, telewerk 
en mobiliteit. Op de ‘shortlist’ staat ook 
overleg over de verlenging van een clausule 
over werkzekerheid. Vooral op dat punt zal 
de directie in de nabije toekomst haar kaar-
ten op tafel moeten smijten.
BNP Paribas Fortis verkoopt zichzelf graag 
als ‘een bank voor een wereld in verande-
ring’. We kijken uit naar de invulling die de 
bank daar binnenshuis zelf zal aan geven.  |
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Toekomst van werk: iedereen mee!
ZORGEN VOOR KWALITEITSVOLLE JOBS, RECHTVAARDIGHEID, EEN LEEFBARE PLANEET

Nancy Pauwels en Bram Van Goethem

We hadden in december grote beroe-
ring en zelfs een regeringscrisis over 
het VN-Migratiepact, een niet-bin-
dend document dat de wereldwijde 
migratiestromen beter moet helpen 
te organiseren. Veel minder veront-
waardiging was er in de voorbije 
jaren over de vele fi scale sluiproutes 
en belastingconstructies die wer-
den blootgelegd; denk maar aan 
LuxLeaks of de Panama Papers.

Ook op het vlak van de strijd tegen de kli-
maatverandering toonde onze Belgische 
politiek een beschamend gebrek aan daad-
kracht. Dat bleek weer op de klimaatcon-
ferentie in Katowice: de vier Belgische 
klimaatministers raakten het niet eens, 
ondanks een duidelijk signaal van de bevol-
king die op 2 december 2018 met meer dan 
70.000 mensen haar stem liet horen in 
Brussel.
Aan het begin van de 21ste eeuw worden we 
geconfronteerd met vele uitdagingen. Hoe 
zorgen we ervoor dat ook grote fortuinen 
en ondernemingen hun fair deel bijdragen, 
dat onze kleinkinderen een leefb are planeet 
erven en dat we ook in de toekomst kwali-
teitsvolle jobs hebben met goede loon- en 
arbeidsvoorwaarden en sociale bescher-
ming?
Als klein land kunnen we dit niet alleen. 
Alleen Europese en internationale afspra-
ken kunnen resulteren in degelijk kli-
maatbeleid, een rechtvaardige fiscaliteit, 
een goed georganiseerde globalisering, 
een degelijk omgaan met de wereldwijde 

migratiestromen en met de impact van digi-
talisering en robotisering.

ECOLOGISCHE TRANSITIE

ONS RECHT: Wat is het standpunt van het 
Europees Vakverbond over ecologische tran-
sitie?
LUCA VISENTINI, ALGEMEEN SECRETARIS 

VAN HET EVV: “De klimaatverandering en 
de energieomwenteling hebben een glo-
bale dimensie, maar ze zullen aanzienlijke 
gevolgen hebben op lokaal niveau. Denk 
maar aan het aantal jobs dat zal worden 
vernietigd én  gecreëerd. Het is niet onze 
taak om veranderingen tegen te houden. 
Wel willen we mee bepalen welke vorm van 
transitie er moet komen en hoe we werkne-
mers kunnen beschermen. Het is onze job 
om te garanderen dat niemand achterblijft. 
Zeker op het vlak van klimaatverandering is 
het fundamenteel om een duurzaam groei-
model op poten te zetten dat uiteraard het 
milieu beschermt, maar tegelijkertijd ook 
welvaart en kwaliteitsvolle jobs creëert.”

ONS RECHT: Ook de digitalisering en de robo-
tisering zullen een grote impact hebben, om 
nog maar te zwijgen over artifi ciële intelli-
gentie. Wat is jullie visie daarover?
LUCA: “Hetzelfde geldt in feite voor 
deze technologische ontwikkelingen. 
Technologie is op zich niet goed of slecht. 
Het hangt ervan af hoe we technologie 
inzetten om te garanderen dat het ons leven 
verbetert en dat iedereen er beter van wordt. 
Zelfs in het meest ideale scenario blijft er 
een transitieprobleem voor werknemers: 
denk maar aan mijnen die sluiten, produc-
tiewerknemers die moeten plaatsmaken 
voor robots enzovoort.”

ONS RECHT: Hoe moet we deze omslag aan-
pakken?
LUCA: “We moeten genoeg nieuwe vervan-
gende jobs creëren, want het is onvermij-
delijk dat er jobs zullen worden vernietigd. 
Een eerste zaak is dus om met publieke én 
private investeringen nieuwe jobs te creëren, 
en door bijscholing mensen aan de slag te 
houden. Verder moeten we er ook voor zor-
gen dat werknemers die van de ene job naar 
de andere overstappen, in staat zijn om met 
deze nieuwe job om te gaan.”

ONS RECHT: Wat is er nodig om deze aanpak 
te doen slagen?
LUCA: “Er zijn belangrijke middelen nodig, 
vooral van de overheden, maar ook van vak-
bonden en werkgevers, om te garanderen 
dat ze deze omslag mee beheren, dat ze jobs 
creëren en mensen begeleiden naar nieuwe 
jobs. Het is een beleidskeuze waarbij goed 
bestuur en sociale dialoog centraal staan, 
zodat iedereen aan boord is. Natuurlijk heb 
je ook een economie nodig die goed pres-
teert, een economie die jobs creëert en die 
tewerkstelling kan vervangen die wordt ver-
nietigd. Tegelijkertijd heb je ook een sterke 
sociale bescherming nodig tijdens en na de 
transitie.”

ONS RECHT: Welke rol kan Europa hierin 
spelen?
LUCA: “Niet alle landen hebben genoeg 
middelen of een sterk genoeg presterende 
economie die jobs creëert. Deze landen 
hebben nood aan Europese centen, maar 
ook aan Europese technische hulp in de 
vorm van capaciteitsopbouw. We hebben 
dus centen en tools nodig op de werkvloer 
zodat werknemers en vakbonden deze 
fenomenen beter kunnen managen. We 

EUROPA OP 
DE WERKVLOER, 
IN DE HUISKAMER

3
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EUROPA OP 
DE WERKVLOER, 
IN DE HUISKAMER

3

zijn bijvoorbeeld sterk aan het lobbyen bij 
de Europese Commissie en het Europees 
Parlement: in het kader van toekomstige 
budgetten moet er ruimte vrijkomen voor 
fondsen voor een rechtvaardige transitie.”

SLUIPROUTES

ONS RECHT: We zien dat bedrijven vaak fis-
cale sluiproutes gebruiken en belasting ont-
wijken. Dat ondermijnt overheidsbegrotin-
gen en beperkt de mogelijkheden om zich 
aan te passen aan veranderingen. Wat zijn 
de eisen van het EVV op het gebied van fiscale 
rechtvaardigheid?
LUCA: “Om te beginnen moeten we ervoor 
zorgen dat de belastingen voor bedrijven 
ook op EU-niveau rechtvaardig zijn. Dat 
wil zeggen dat we een minimumniveau 
van vennootschapsbelasting moeten heb-
ben in elke EU-lidstaat. Er zijn al initiatieven 
gelanceerd. Die gaan over de invoering van 
een minimumniveau van vennootschaps-
belasting, maatregelen tegen belastingont-
wijking en fraude meer bepaald van grote 
multinationale ondernemingen, maatrege-
len in de digitale economie. Wij hopen dat 
de EU-Raad deze maatregelen goedkeurt. 
Dat zou een wezenlijke bijdrage leveren tot 
fiscale rechtvaardigheid voor bedrijven en 
ervoor zorgen dat de nationale begrotingen 
en sociale beschermingssystemen degelijk 
gespijsd blijven.”

ONS RECHT: Zijn er nog andere aandachts-
punten op dit vlak?
LUCA: “We moeten het ook hebben over 
fiscale rechtvaardigheid voor burgers. 
Sommige regeringen hebben bijvoorbeeld 
een vlaktaks ingevoerd, een systeem waar-
bij ieder inkomen tegen eenzelfde percen-
tage wordt belast, ongeacht de hoogte ervan. 
Wij vakbonden zijn juist voorstanders van 
progressieve rechtvaardige belastingen, 
waarbij de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen. Wij willen een democrati-
sche belastingheffing, en zoiets als een vlak-
taks is een aanfluiting van die gedachte.”

“Het gaat dus niet alleen over bedrijven, 
maar ook over rechtvaardige belastingen 
voor burgers en werknemers. We kunnen 
niet aanvaarden dat de rijken in verhouding 
minder betalen dan de armen. De vakbon-
den eisen dat de vennootschapsbelasting 
niet onder bepaalde drempels mag zakken 
en dat er werk wordt gemaakt van fiscale en 
democratische rechtvaardigheid.”  |

Een ‘vlaktaks’ is een zeer  
verkeerd idee.

Fiscale sluiproutes en belastingparadijzen brengen onze 
samenleving grote schade toe.
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“RODDELEN richt grote 
schade aan op de werkvloer”
FENOMEEN DOET 25% ARBEIDSTIJD VERLOREN GAAN, 
WAARSCHUWT CONSULTANT NELE VERREZEN
 
Denis Bouwen

Roddelen, stiekem fluisteren, specu-
leren over collega’s of bazen: we doen 
het allemaal wel eens. Of meer dan 
eens. Op zich is dat ook geen halsmis-
drijf. Het is eigen aan de menselijke 
natuur. Maar soms kan roddelen in 
een bedrijf, in een organisatie, op de 
werkvloer dusdanige proporties aan-
nemen dat het erg schadelijke gevol-
gen heeft. En dan moet je ingrijpen. 

 
Consultant Nele Verrezen verdiepte zich 
in de kwestie en weet er alles over. Of toch 
bijna. Nele Verrezen van het adviesbureau 
Marcells Journey studeerde criminologie. 
Ze is al langer geïnteresseerd in de vraag 
waarom mensen bepaalde grenzen opzoe-
ken en overschrijden. In heel wat bedrijven 
en organisaties en ook uiteraard op over-
heidsdiensten wordt er flink wat afgerod-
deld. “De negatieve vorm van roddelen heeft 
een grote impact op werknemers en teams”, 
weet Nele. “Ik wilde me graag verdiepen in 
dit fenomeen. Het is op zich niet zo moeilijk 
om dit een halt toe te roepen.”
Het studiewerk over roddelen resulteerde 
in het boek ‘Gekonkelfoes in organisaties. 
Waarom roddelen niet zo onschuldig is’, uit-
gegeven bij Politeia.
 
ONS RECHT: Waarover gaat je boek precies?
NELE: “Roddelen is een containerbegrip. Je 
hebt positieve en negatieve vormen. Mijn 
boek gaat over de negatieve variant: bewust 
slecht spreken over anderen om er zelf beter 
van te worden. Roddelen kan ook positief 
zijn: soms kan het mensen dichter tot elkaar 
brengen en de groepsbinding in de hand 
werken. In de titel van het boek verwijzen 
we naar ‘gekonkelfoes’ omdat het zo mak-
kelijker is om het thema bespreekbaar te 
maken. We kozen bewust voor dat woord.”
 
ONS RECHT: Mannen en vrouwen roddelen 
allebei, maar wel anders, is jouw stelling?
NELE: “Bij mannen ontploft een situatie, het 
wordt uitgepraat en ze kunnen weer voort. 
Bij vrouwen is het allemaal sluwer en venij-
niger. Als er tussen vrouwen conflicten 
zijn, blijven die vaak voort sluimeren; het 
duurt langer om ze helemaal op te lossen. 
Aanvankelijk kregen wij veel vragen over 
roddelen uit de gezondheidszorg, het onder-
wijs, diensten van steden en gemeenten: 

allemaal plekken waar nogal veel vrouwen 
werkzaam zijn. Naderhand kwamen er ook 
vragen uit productiebedrijven en de wegen-
bouw, waar de mannen domineren.”
 
ONS RECHT: Onderzoek leert dat 25% van de 
arbeidstijd in bedrijven en organisaties ver-
loren gaat aan een negatieve vorm van rod-
delen. Kijk je daarvan op?
NELE: “Toch wel eigenlijk. Voor een werk-
dag van 8 uur praat je dan over 2 uur die 
wordt verspild aan gedoe in het team. En dat 
is maar een gemiddelde. In sommige werk-
omgevingen ligt het percentage dus nog 
hoger. Stel je voor wat voor een economisch 
prijskaartje daaraan vasthangt. Al dat rod-
delen leidt tot conflicten in teams en doet 
veranderprocessen stilvallen of vertragen. 
Werkgevers beseffen dat ze hierop moeten 
inzetten. Al moet ik wel erkennen dat mijn 
klanten doorgaans ondernemingen zijn die 
al beter scoren qua personeelsbeleid.”
 
HET BEGINT ONSCHULDIG
  
ONS RECHT: Kan je het roddelfenomeen 
eens wat beter ontleden? Hoe gaat het in 
zijn werk?
NELE: “Het begint vaak allemaal onschul-
dig. Naarmate meer mensen erbij betrok-
ken raken, wordt het roddelen een groter 
verhaal dat soms gewoon uitmondt in pes-
terijen. Als roddels worden gevoed, wordt 
het alleen maar erger. Naarmate een rod-
del wijder bekend raakt, krijg je een sneeuw-
baleffect. En op een bepaald moment krijg 
je een  self-fulfilling prophecy: het slachtof-
fer begint zelf te geloven wat er over hem 

of haar wordt rondverteld en zal zich hier-
naar gedragen. ‘Zie je wel?!’, zal de rodde-
laar dan opmerken. Typerend is ook dat rod-
delen vaak gebeurt in kleinere groepen van 
maximaal vijf of zes personen.”
 
ONS RECHT: Zonder openheid en vertrouwen 
kan een team of dienst niet goed werken, zeg 
je in het boek?
NELE: “De vorm van roddelen die ik 
beschrijf is een negatief communicatiesys-
teem. Je moet juist ijveren voor een positief 
communicatiesysteem, waarbij vooral posi-
tieve feedback wordt gegeven, met ruimte 
voor kritiek wanneer nodig. Zo’n positief 
communicatiesysteem kan alleen gedijen in 
een klimaat van vertrouwen. Mensen moe-
ten het gevoel hebben dat ze erbij mogen 
horen. In een aantal bedrijven is het ons 
gelukt een cultuur van positieve feedback 
te installeren om het roddelgedrag te laten 
ophouden.”
 
BIJENKONINGIN
 
ONS RECHT: Jij spreekt van een rolverdeling 
in roddelculturen?
NELE: “De roddelaar, een man of vrouw, is 
de bijenkoningin. Daarrond zitten de luci-
fers, de hofhouding, zij die informatie gaan 
halen en terugbrengen. Struisvogels zijn 
collega’s die het allemaal zien gebeuren 
maar niet reageren. Actievoerders zijn col-
lega’s die kunnen ingrijpen, maar dat vergt 
wel enige moed. Het is zaak om actievoer-
ders en struisvogels te activeren zodat het 
roddelen ophoudt. Als je de informatie-
stroom kan droogleggen, stopt het rodde-
len ook.”

“Potentiële actievoerders zijn sterke, mon-
dige mensen. Als zij met een paar uit hun 
pijp komen, kan dat een serieus effect heb-
ben. Leidinggevenden moeten in principe 
reageren, zij mogen zich niet als struisvo-
gels gedragen. Maar soms is een leidingge-
vende zelf een roddelaar, of behoort hij tot 
de hofhouding van een roddelaar.”

"Roddelaars willen maar al te graag dicht 
bij leidinggevenden staan, en in belang-
rijke overlegorganen of werkgroepen wil-
len zitten. Niet omdat ze die erkennen in 
hun rol, wel om als eerste informatie op te 
sporen en ook in de geformaliseerde kaders 
in de organisatie controle te vergaren. Ze 

“Psychopaatjes kan je best aan de deur zetten want ze 
laten een slagveld vol slachtoffers achter”, weet Nele 
Verrezen. “Die genieten daar écht van.”
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krikken hun reputatie op en creëren mist 
door erg behulpzaam en meedenkend te 
zijn. Roddelaars halen erg veel energie uit 
lobbywerk en politieke spelletjes in organi-
saties."
 
MOTIEVEN
 
ONS RECHT: Er zijn blijkbaar uiteenlopende 
motieven om te roddelen?
NELE: “Inderdaad. In een aantal onderne-
mingen willen werknemers liever niet eruit 
springen. De roddelcultuur zit daar als het 
ware achter het behang, en nieuwkomers 
nemen die gewoon over.”

“Maar er zijn ook mensen die roddelen om 
frustraties te uiten. Over collega’s of over 
veranderingen in het bedrijf. Roddelen is in 
zo’n geval een uitlaatklep. Maar het is ook 
gevaarlijk, want je gebruikt anderen om je 
ergernissen te ventileren. Op die manier 
dreigt dat een systeem te worden.”

“Het komt ook voor dat er wordt geroddeld 
om de schijnwerpers op anderen te richten 
en zo eigen fouten weg te moffelen. Net 
zoals het gebeurt dat iemand begint te rod-
delen om in het middelpunt van de belang-
stelling te staan! Probleem is dan wel dat je 
steeds sterkere verhalen moet bedenken om 
aandacht te blijven krijgen. Het wordt dan 
verslavend.”
 
PSYCHOPATEN
 
ONS RECHT: Je schrijft  over het bestaan van 

‘psychopaatjes op de werkvloer’. “Als het goed 
gaat in een team kwijnen die weg. Maar als 
het tij begint te keren, zijn ze in hun sas. Ze 
doen dat vaak bij opeenvolgende werkge-
vers.”
NELE: “Zulke psychopaatjes kan je best aan 
de deur zetten want ze laten een slagveld vol 
slachtoff ers achter. Die genieten daar écht 
van. Als je zulke personen in de organisatie 
hebt, krijg je dat niet opgelost. Psychopaten 

herhalen hun  gedrag bij elke werkgever 
waar ze terechtkomen. Als er gedoe ontstaat 
in een team, krijgen ze daar energie van.”
 
ONS RECHT: Welke factoren of omstandighe-
den werken roddelen in de hand?
NELE: “Een deel van het probleem is te wij-
ten aan individuele factoren. Maar er zijn 
ook omstandigheden die roddelen stimule-
ren. Roddelen komt bijvoorbeeld vaker voor 
in bedrijven die niet investeren in hun men-
sen en die communicatie en teambuilding 
niet belangrijk vinden. Het steekt ook dik-
wijls de kop op wanneer er veranderingen 
zijn in teams. Aan het individu kan je niet 
veel veranderen. Maar aan omstandighe-
den kan je wel sleutelen. Je kan bijvoorbeeld 
investeren in een positieve feedbackcultuur 
en in een sterkere teamgeest.”
 
ONS RECHT: De Nederlandse psychologe 
Aafje Brandt kwam tot de bevinding dat 
wat anderen over jou vertellen een grote 
impact heeft  op wat mensen over je denken. 
Babbelen ze positief over jou, dan zullen 
anderen je aardiger vinden. Maar als ze met 
modder gooien, lijdt je reputatie daaronder.
NELE: “Dat klopt. Wat je over jezelf ver-
telt, weegt minder door dan wat anderen 
over je zeggen. Als iemand anders kwaad-
spreekt over jou, vergt het grote inspannin-
gen om dat zelf weer recht te trekken. Stel 
dat iemand rondbazuint dat Véronique 
geen betrouwbare collega is: dan is het een 
enorme klus voor Véronique om die roddel 
te ontkrachten. Een bijkomend probleem is 
dat collega’s vaak struisvogelgedrag verto-
nen: zij steken hun kop liever in het zand 
en bemoeien zich liever niet als er proble-
men zijn.”
 
ONS RECHT: Wat zijn de eff ecten als er veel 
wordt geroddeld?
NELE: “Soms zijn de eff ecten klein, soms 
gaat dat heel ver. Het is niet denkbeeldig dat 

klanten of patiënten merken dat de bedrijfs-
cultuur is verziekt door roddelgedrag. Soms 
vertrekken klanten, en dan zakken de resul-
taten. In andere gevallen stappen goede 
medewerkers op omdat ze de situatie beu 
zijn, en dan blijven de minder sterke col-
lega’s over. Als er veel wordt geroddeld, 
kan een bedrijf ook een kwalijke reputatie 
krijgen op de arbeidsmarkt, met als gevolg 
dat er veel minder kandidaten reageren op 
werkaanbiedingen.”

“Roddelen kost ook veel arbeidstijd, zoals al 
aangehaald. Werknemers worden ziek of 
vallen uit. Sommige bedrijven, diensten of 
teams gaan kapot aan roddelpraktijken. Het 
gebeurt dat een bedrijf een belangrijk con-
tract of samenwerkingsverband misloopt. 
En ook veranderprocessen lopen averij op 
door een hardnekkige roddelcultuur.”
 
VAKBOND
 
ONS RECHT: Wat kan de vakbond op de werk-
vloer doen?
NELE: “Op zich zou je verwachten dat slacht-
off ers van geroddel gaan praten met een 
vakbondsafgevaardigde, maar dat blijkt 
vaak niet te gebeuren. Ze zullen eerder 
contact opnemen met een preventieadvi-
seur of iemand van de personeelsdienst. En 
dat vind ik een probleem. In dit soort zaken 
zou het preventiecomité (CPBW) juist een 
belangrijke rol moeten spelen.”

“Ik weet dat heel wat vakbondsmilitanten 
prima werk verzetten. Maar soms heb je 
ook afgevaardigden die zelf roddelen of 
anderen de hand boven het hoofd houden. 
Zij voelen zich beschermd door hun statuut. 
Het is belangrijk dat vakbonden daartegen 
optreden en mee een signaal geven. Het zou 
hen veel extra krediet op de werkvloer ople-
veren.”  |
 
Ons Recht kan 3 exemplaren wegschen-

ken van ‘Gekonkelfoes in organisaties. 

Waarom roddelen niet zo onschuldig is’. 

Wil jij dit boek graag winnen? 

Meld je interesse door een mailtje

 te sturen naar 

communicatiedienst.lbc-nvk@acv-csc.be
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VRAAG VAN DE MAAND

Bram Van Goethem

Belangrijk is allereerst de vraag of je 
eff ectief geen recht hebt op de premie 
zoals je werkgever beweert. Check 
dus of er inderdaad geen premie is 
voorzien op sectoraal of onderne-
mingsniveau, bijvoorbeeld in een cao, 
in het arbeidsreglement of in de indi-
viduele arbeidsovereenkomst. Zelfs 
als er geen schrift elijke regeling voor-
handen is, kan de jarenlange uitbe-
taling van de premie erop wijzen dat 
je werkgever zich wel degelijk heeft  
willen verbinden om een premie te 
betalen. Zeker als je collega’s even-
eens de premie ontvangen hebben en 
de berekening van het bedrag min of 
meer duidelijk is. Er is dan eventueel 

sprake van een gebruik of een eenzij-
dige verbintenis (‘verworven recht’).

‘ONVERSCHULDIGDE BETALING’

Als de werkgever zich eff ectief heeft vergist, 
is er sprake van een ‘onverschuldigde beta-
ling’. Volgens het Burgerlijk Wetboek moet 
de persoon die een onverschuldigde beta-
ling heeft ontvangen zulke sommen terug-
betalen. Een onverschuldigde betaling kan 
met andere woorden worden teruggevor-
derd door je werkgever.
In de rechtspraak wordt er vaak vanuit 
gegaan dat het niet aan de werknemer is om 
te controleren of zijn loon correct is betaald. 
Het is aan je werkgever om zo gauw moge-
lijk te reageren. Hij zal niet alleen moeten 
aantonen dat de uitbetaalde sommen niet 
verschuldigd zijn maar ook welke fout of 
vergissing hij precies heeft begaan. Alleen 

in die omstandigheid kan je werkgever de 
sommen terugvorderen.   

GELD INHOUDEN

Je werkgever kan deze bedragen niet een-
zijdig inhouden op het loon van de vol-
gende maanden. De Loonbeschermingswet 
bepaalt immers op limitatieve wijze welke 
eenzijdige inhoudingen de werkgever kan 
doorvoeren op het loon. Het recupereren 
van onverschuldigd betaalde premies valt 
niet onder één van die uitzonderingen. Als 
er geen akkoord kan worden gevonden 
tussen de partijen, zal je werkgever naar de 
rechtbank moeten stappen. Is een akkoord 
wel mogelijk, dan wordt vaak onderling een 
afbetalingsplan afgesproken, waarbij de 
onverschuldigde bedragen gespreid wor-
den terugbetaald.  |

Je werkgever vraagt je om 
een premie terug te betalen 
die hij per vergissing zou 
hebben uitbetaald. Moet je 
dat geld terugstorten?
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Krappe winstmarges nekken 
heel wat kleine zelfstandigen
WINKELPERSONEEL BETAALT MEE HET GELAG

Frederik Vermeulen 

“Zeker, de wederkomst is nabij.” Zo 
klinkt Yeats in zijn bekende gedicht 

‘The Second Coming’. Voor Mark 
Denollet van de Antwerpse muziek-
winkel ‘Strings and Things’ houdt 
het verhaal na 38 jaar op. “Een 
minimale winstmarge zou toch 
moeten worden gegarandeerd.”

Mark Denollet: De hele wereldeconomie 
draait om winst door omzet. Weinig marge, 
grote hoeveelheden. Om nog goede winst-
marges te halen, moet de groothandelaar 
zelf in grote hoeveelheden aankopen. Hij 
probeert natuurlijk de hete aardappel door 
te geven aan de kleinhandel. De detailhan-
del kan geen grote hoeveelheden wegzetten 
en dus loopt het mank. Het veranderende 
koopgedrag en de oneerlijke prijzenoor-
log op internet spelen ook mee. De meeste 
internetbedrijven zijn niet eens winstge-
vend of draaien amper break-even!”

ONS RECHT: Waarom doen ze het dan?
MARK: “Die internetbedrijven staan onder 
druk van aandeelhouders. Hun eerste target 
is marktaandeel winnen. En ze krijgen daar 
de tijd voor. Zodra ze een bepaalde positie 

hebben ingenomen, kunnen ze ‘correcte 
prijzen’ aanrekenen om de aandeelhouders 
meer te laten verdienen. De winst komt er 
niet door de artikelen zelf maar door markt-
aandeel te veroveren, waarbij de waarde van 
aandelen stijgt.”

“Als gevolg van de felle concurrentie verko-
pen ze liever met verlies en lossen ze zo het 
cashflowprobleem op. Het merendeel van 
de artikelen wordt trouwens teruggestuurd! 
Die artikelen worden dan B-stock, die je 
alleen kan verkopen tegen dumpingprijzen. 
En zo concurreren ze eigenlijk met zichzelf! 
Dit gebeurt trouwens in alle sectoren.”
 
MINIMALE MARGES

ONS RECHT: Wat kunnen we hieraan doen?
MARK: “De politiek heeft de verantwoor-
delijkheid om dit te regelen op Europees 
niveau. Er moeten minimale winstmarges 
kunnen worden gewaarborgd.   We ken-
nen de index om de duurte van het leven te 
meten en de lonen aan te passen. Analoog 
zou er een ‘minimale marge garantie coëf-
ficiënt’ moeten bestaan die de duurte meet 
van het produceren en vervoeren van goe-
deren. Economisch perfect te berekenen!”

“Het beweerde vrije verkeer van goederen 
en diensten werkt in de praktijk niet. Je 
moet als handelaar garantie bieden op je 

producten. Om dat te doen moet je bij een 
erkende distributeur kopen die geografisch 
verankerd is. Je hangt dus van hun prijs af. 
Kopen in Hongarije of Polen kan niet.”

“Ik zie de toekomst van de kleinhan-
del somber in. Alles wat duur is, werkt 
heel goed, er waren nog nooit zoveel rij-
ken. Spotgoedkoop werkt ook goed: de 
Euroshops en Primarks doen het goed. 
Maar alles wat ertussen zit, met een nor-
male marge, zal eronder door gaan als er 
geen ernstige correctie komt.”

ONS RECHT: Ook voor winkelpersoneel is dat 
niet gezond?
MARK: “Absoluut niet! Onderschat vooral 
niet wat kleine zelfstandigen aan tewerk-
stelling creëren. Natuurlijk willen die men-
sen graag overleven, maar hoe? Een traditie 
in actievoeren is er niet. Het zou goed zijn 
als daar verandering in komt, want de poli-
tiek ligt er niet van wakker.”

ONS RECHT: Wat mag de toekomst voor jou 
brengen?
MARK: “Ik ga met iets nieuws beginnen, stil-
zitten is niks voor mij. Op mijn 53ste heb ik 
pech want er zijn pas subsidies voor werk-
zoekende 55-plussers. Wie als zelfstandige 
stopt, valt letterlijk terug op zichzelf. Geen 
benijdenswaardige positie.”  |



26  |  JANUARI 2019 | 123ste jaargang | Ons Recht

VRIJE TIJD

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Hoge werkdruk bij bpost’.  
E.V. uit Roeselare werd door loting uit de juiste antwoorden getrokken 
en wint een boekenbon van 20 euro. Profi ciat!
We konden ook 5 exemplaren verloten van het boek ‘100% leven: 
levenslessen van honderdplussers’ (Uitgeverij EPO). De onschuldige 
hand trok een aantal winnaars uit de inzendingen. De winnaars zijn 
P.M. uit Lommel, S.V.L. uit Michelbeke, A.D.M. uit Denderwindeke, V.P. 
uit Kessel-Lo en M.V. uit Lier. Veel leesplezier!

Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar puzze-
lonsrecht@acv-csc.be, ten laatste op 15 januari 2019. Of stuur een 
briefj e met de oplossing, naam, adres en lidnummer naar Ons Recht, 
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. De winnaar ontvangt een boe-
kenbon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

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

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

HORiZOnTaal
A.  Mannelijke geit; harsachtige substantie die wordt 

gebruikt om hout te beschermen; monseigneur
B.  Slee; grootmoedig; zonnegod in de Egyptische 

mythologie
C.  Rooms-katholiek; wedstrijd met cowboys; informa-

tietechnologie
D.  Geen vrouw maar een ... ; uitsparing in de dikte van 

een muur; Interprofessioneel akkoord
E.  Internetcode voor Oostenrijk; Verenigde Naties
F.  Meisjesnaam die ‘liefl ijk’ betekent; kleine hagedis
G.  In afwezigheid; Evangelische Omroep
H.  Dicht; brugpensioen; soort scan
I.  Ego; bouwplaat; reeds
J.  U (ouderwets); in het ... staan; chloor
K.  Afgrijselijk; soort bedrijf; fabelachtig wezen

veRTicaal
1.  Hoort bij de samaritaan
2.  Dier; bruingele verfstof
3.  Land
4.  Nummer; uiting van aarzeling; Bulgarije
5.  Salaris; Arabische markt
6.  Klooster; zijrivier van de Maas in Nederland
7.  Mannelijke voornaam in het noorden; drietal
8.  Stadje in West-Vlaanderen; boerderijdieren; de 

dato
9.  Entree
10.  Houvast; koers
11.  Dooreengestampte kost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

I S H D

Win een 
topboek!

ICO MALY  – 
HEDENDAAGSE 
ANTIVERLICHTING

We leven in digitale tijden, en toch kun-
nen politici maar niet zwijgen over een 
stroming die 300 jaar geleden de wereld 
op zijn kop zette: de Verlichting. Auteur 
Ico Maly, docent digitale media & poli-
tiek aan de Universiteit van Tilburg, ver-
baast zich daarover. Want, zegt hij, veel 
van die zelfverklaarde verlichtingsstrij-
ders horen eigenlijk thuis in de rayon 
van de… antiverlichting, een stroming 
die een hekel heeft aan vrijheid, gelijk-
heid, mensrechten en democratie.

Wil jij graag dit topboek winnen? Ons 
Recht kan 5 exemplaren gratis uitdelen!

Interesse? Stuur dan je naam en adres 
naar lbc-nvk.communicatiedienst@
acv-csc.be en schrijf in je e-mail dat je 
graag kans maakt op één van de te verlo-
ten exemplaren. Mail ons niet later dan 
15 januari 2019 aub.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
9 6 1

B
3 23

C
14

D
4 12

E
10

F
8 17

G
21 24

H
20 16 19 7

I
22

J
25 15 18 13

K
5 11 2
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UITGAANSTIP 1 UITGAANSTIP 2

AFRICAMUSEUM

Na een grondige renovatie heeft  het AfricaMuseum in 
Tervuren in december 2018 zijn deuren heropend voor het 
grote publiek. In de nieuwe permanente tentoonstelling wil 
het museum een beeld geven van het hedendaagse Afrika. 

“We willen niet langer een museum zijn van het koloniale 
Afrika, maar wel van het Afrika van vandaag en het Afrika van 
de toekomst, zonder de gedeelde geschiedenis tussen België 
en de landen van Midden-Afrika te verwaarlozen”, luidt het. 

“Dat wil zeggen dat we ook hedendaagse thema’s behandelen 
zoals de diaspora, biodiversiteit en klimaatverandering, het 
dagelijks leven, talen en muziek en de paradox van de ‘rijk-
dommen’ in Afrika. Enerzijds is Afrika zo ontzettend rijk aan 
grondstoff en en anderzijds is de bevolking zo arm.”

Met de nieuwe aanpak wil het AfricaMuseum ook een veel 
kritischer verhaal brengen over het koloniale verleden en een 

‘lieu de mémoire’ zijn, zowel voor Belgen als voor Congolezen. 
Het wil ook een forum zijn voor debat waarin alle opinies aan 
bod kunnen komen.”

Het museum hoopt een museum van en voor iedereen te 
zijn en mikt op een zeer breed publiek: Belgen en mensen 
van Afrikaanse origine, families, Afrika lovers en de kritische 
meerwaardezoeker. 

Waar vind je het AfricaMuseum?
Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren

Meer info?
www.africamuseum.be 
en info@africamuseum.be 
tel. 02 / 769 52 11

MUSEUM VAN DE MISDAAD

Deze keer hebben we nog een tweede fi jne uitgaanstip voor 
onze lezers, een bezoek aan het Gentse 'Museum van de 
misdaad'. De gerechtelijke politie van Gent bewaart sinds de 
jaren 1930 een bijzondere verzameling. Ze bestaat uit foto’s, 
objecten en dossiers die illustreren hoe misdaden werden 
opgelost. Deze collectie werd door de jaren heen verzameld 
in het zogenaamde 'Museum van de misdaad', alleen toe-
gankelijk voor politiemensen in opleiding of op uitnodiging. 
Speurders werden er aan de hand van schoolvoorbeelden uit 
de politionele praktijk getraind in het zoeken naar relevante 
details, sporen en aanwijzingen om misdrijven zoals vergift i-
ging, valsmunterij en brandkastkraken op te lossen.

Het STAM is met dit materiaal aan de slag gegaan en heeft  
het voor iedereen toegankelijk gemaakt in een tentoonstel-
ling. De gangbare onderzoekstechnieken die destijds leidden 
tot het oplossen van misdrijven worden in kaart gebracht: 
sporenopname, ballistiek, verhoor van getuigen, reconstruc-
tie … inclusief de rol van wetsdokters en andere experts. Deze 
technieken, geïllustreerd met oorspronkelijk bewijsmateri-
aal, loodsen je door de tentoonstelling. Bekende en minder 
bekende moordzaken en diefstallen in de ruime regio rond 
Gent komen aan bod. Deze eigenaardige collectie maakt de 
rechercheur in je wakker.

Waar?
STAM, Stadsmuseum Gent, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent 

Wanneer?  Nog tot 30 april 2019.

Meer info?  info@stamgent.be en www.stamgent.be 
Tel. 09 / 267 14 00 



28  |  JANUARI 2019 | 123ste jaargang | Ons Recht

Dominic Van Oosterwyck

Tristan Cools is een ervaren vakbonds-
militant bij Carrefour. Hij werkt in de 
hypermarkt in Sint-Kruis-Brugge, die 
in het kader van een herstructurering 
wordt omgevormd tot een gewone 
supermarkt. Met 25 jaar vakbonds-
werk op de teller zit Tristan in de 
ondernemingsraad, het preventie-
comité en de vakbondsafvaardiging. 
Hij is ook de voorzitter van de LBC-
NVK-afdeling in Brugge. Zijn sociaal 
engagement kreeg vorm in de jaren 
1980, met de rakettenbetogingen 
en de jongerenmarsen voor werk.
Naast zijn vakbondswerk heeft Tristan nog 
andere passies. Zo heeft hij een stevige inte-
resse in alles wat met de twee wereldoorlo-
gen en met lucht- en ruimtevaart te maken 
heeft. Hij gaat bijvoorbeeld op zoek naar 
restanten van de ‘Atlantikwall’, de construc-
tie die de Duitse bezetter liet bouwen tijdens 
Wereldoorlog II. Deze muur moest de kus-
ten beschermen, helemaal van Noorwegen 

tot aan de Spaanse grens. “De Duitsers wil-
den 15.000 bunkers bouwen, maar uitein-
delijk werden er maar 8.000 gebouwd en 
operationeel gemaakt”, vertelt Tristan. 
In ons land werden heel wat van deze bun-
kers, radarsites en geschutstorens gebouwd 
op de funderingen van de Belgische 
Atlantische muur uit Wereldoorlog I. 
Tristan en zijn 4 gepassioneerde kompa-
nen zoeken nog bestaande bunkers en over-
blijfselen en maken hiervan inventarissen 
en reconstructietekeningen. Soms wordt 
hun werk gepubliceerd in gespecialiseerde 
bladen over Wereldoorlog I en II. 
Hun zoektocht bestrijkt 

de hele Belgische kust en reikt tot Boulogne 
in Frankrijk.

BESCHERMING 

Met zijn passie wil Tristan ook bewerkstel-
ligen dat een aantal sites en overblijfselen 
wordt bewaard voor het nageslacht. “Alles 
beschermen kan niet. Maar je moet wel 
een deel van dit erfgoed bewaren, 
ook al ging het om vrese-
lijke en waanzinnige 
oorlogen. 

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?

Tristan is in de ban van 
‘Atlantikwall’, vliegtuigen en raketten
EERSTE MAANLANDING BRACHT DE BAL AAN HET ROLLEN
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in het kader van een herstructurering 
wordt omgevormd tot een gewone 
supermarkt. Met 25 jaar vakbonds-
werk op de teller zit Tristan in de 
ondernemingsraad, het preventie-
comité en de vakbondsafvaardiging. 
Hij is ook de voorzitter van de LBC-
NVK-afdeling in Brugge. Zijn sociaal NVK-afdeling in Brugge. Zijn sociaal NVK
engagement kreeg vorm in de jaren 
1980, met de rakettenbetogingen 
en de jongerenmarsen voor werk.
Naast zijn vakbondswerk heeft Tristan nog 
andere passies. Zo heeft hij een stevige inte-
resse in alles wat met de twee wereldoorlo-
gen en met lucht- en ruimtevaart te maken 
heeft. Hij gaat bijvoorbeeld op zoek naar 
restanten van de ‘Atlantikwall’, de construc-
tie die de Duitse bezetter liet bouwen tijdens 
Wereldoorlog II. Deze muur moest de kus-
ten beschermen, helemaal van Noorwegen 

kers, radarsites en geschutstorens gebouwd 
op de funderingen van de Belgische 
Atlantische muur uit Wereldoorlog I. 
Tristan en zijn 4 gepassioneerde kompa-
nen zoeken nog bestaande bunkers en over-
blijfselen en maken hiervan inventarissen 
en reconstructietekeningen. Soms wordt 
hun werk gepubliceerd in gespecialiseerde 
bladen over Wereldoorlog I en II. 
Hun zoektocht bestrijkt 

Met zijn passie wil Tristan ook bewerkstel-
ligen dat een aantal sites en overblijfselen 
wordt bewaard voor het nageslacht. “Alles 
beschermen kan niet. Maar je moet wel 
een deel van dit erfgoed bewaren, 
ook al ging het om vrese-
lijke en waanzinnige 
oorlogen. 

4
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Veel bunkers en restanten bevinden zich op 
privégrond die niet altijd toegankelijk is. Af 
en toe krijgen we toch de toestemming om 
een bunker uit te graven, op voorwaarde dat 
we nadien het terrein in de oorspronkelijke 
staat herstellen. Alles wordt opgemeten, 
uitgetekend en geïnventariseerd. Het vergt 
veel tijd om alles te archiveren.”

“Ik vind het zeker een aanrader om mensen 
een bezoek te laten brengen aan het open-
lucht oorlogsmuseum in Raversijde”, sig-
naleert Tristan. “Hetzelfde geldt voor twee 
Duitse steunpunten in Oostende en de bun-
kers in Park Den Brandt in Antwerpen die 
tegenwoordig worden gebruikt als tentoon-
stellingsruimte.”

SPACESHUTTLE
De eerste maanlanding op 20 juli 1969 
door Apollo 11 fascineerde Tristan zoda-
nig dat hij ook een microbe ontwikkelde 
voor alles wat verband houdt met lucht- en 
ruimtevaart. Ook hier is er een link met de 
Wereldoorlogen want de ontwikkeling van 
de gevreesde en gehate V1- en V2-raketten, 
door de Duitser Werner Von Braun, lag mee 
aan de basis van de ruimtevaart. “Een super-

mooie ervaring was mijn aanwezigheid bij 
de lancering van de Spaceshuttle in Florida 
in 1995. Al even mooi was de lancering in 
Kazachstan van een sovjetraket naar het 
internationaal ruimtestation ISS, in 2009. 
Onze landgenoot Frank De Winne was mee 
aan boord van die raket.”

NOOIT MEER OORLOG 

Ooit bezocht Tristan een bunker in 
Middelkerke. Daar werd hij getroff en door 
een boodschap van een Duitse offi  cier die 
de waanzin van de oorlog meer dan beu was. 
‘Niemals mehr Krieg bitte’, had de Duitser 
op de muur van de bunker geschreven. 
Nooit meer oorlog, dus. “Wat aangeeft dat 
ook sommige Duitse soldaten en offi  cieren 
de onzin van de hele oorlog inzagen.”
Op muzikaal vlak houdt Tristan van een 
nummer als ‘Where Is The Love’, gebracht 
door The Black Eyed Peas. “Zeker de moeite 
om naar te luisteren.”  |

Wil je meer weten over de Atlantikwall? 

Surf dan naar www.atlantikwall.be

BIO
Naam: Tristan Cools

Woont in: Brugge

Burgerlijke staat: alleenstaand

Werkt bij: Carrefour Sint-Kruis-
Brugge als verantwoordelijke elektro-
nica

Vrijwilliger bij de vakbond: Tristan is 
eff ectief lid van de ondernemingsraad 
(OR), het comité voor preventie en 
bescherming op het werk (CPBW) en 
de vakbondsafvaardiging. Bovendien 
is hij voorzitter van de LBC-NVK-
afdeling Brugge. 
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Wereldoorlogen want de ontwikkeling van 
de gevreesde en gehate V1- en V2-raketten, 
door de Duitser Werner Von Braun, lag mee 
aan de basis van de ruimtevaart. “Een super-

Wil je meer weten over de Atlantikwall? 

Surf dan naar www.atlantikwall.be

Ook in ons land zijn er nog veel bunkers uit de 
oorlogsjaren.
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

VAKBOND IN 
DE 21STE EEUW
G.V.D.W. - PER E-MAIL

Uit deel 2 van de artikelen over 
de rol van de vakbond in de 
21ste eeuw, verschenen in Ons 
Recht van december 2018, is 
duidelijk gebleken dat we ons 
op een scharnierpunt bevinden. 
Herman De Croo is van oordeel 
dat de reactie van de vakbonden 
op sommigen punten te behouds-
gezind is. Stefaan Decock van de 
LBC-NVK pleit er in zijn reactie 
op deze uitspraak terecht voor 
om 'ongecomplexeerd ouderwets' 
te zijn als het gaat om het opko-
men voor betere werkomstandig-
heden. 

Jinnih Beels stelt terecht dat te 
veel mensen in de illusie leven 
dat wat ze nu hebben voor altijd 
verworven is. Ze herinnert, net 
als Yasmine Kherbache, aan de 
grote uitdaging die voor de deur  
staat: de digitalisering, die vol-
gens allerlei doemscenario’s veel 
jobs zal kosten. De verdere auto-
matisering van de economie zal 
op sociaal vlak pijn doen en de 
vakbond zal hier een essentiële 
rol moeten spelen om dat pro-
ces te begeleiden. Daarnaast 
zal de digitalisering ook nieuwe 
jobs creëren. Maar het is weinig  
waarschijnlijk dat de ene ont-
wikkeling de andere volledig zal 
compenseren. Er zal als gevolg 
van de digitalisering meer vrije 
tijd beschikbaar komen, die zin-
vol moet worden ingevuld, wat 
ook nieuwe jobs kan creëren. 
Desondanks zullen de belasting-
inkomsten uit arbeid dalen, wat 
niet zonder gevolgen zal blijven. 
De vakbond van de toekomst zal 

ook hierover moeten nadenken. 

Welke bronnen moeten worden 
aangeboord om werknemers die 
zijn moeten afvloeien bestaans-
zekerheid te bieden? Moet er een 
belasting komen op bedrijven die 
vooral  produceren dankzij arti-
ficiële intelligentie (AI)? Hoe 
moeten werknemers worden 
beschermd in een bedrijfsleven 
met steeds meer 'AI' waarvan de 
contouren momenteel nog niet 
helemaal duidelijk zijn? En er 
zullen altijd jobs overblijven die 
niet door intelligente machines 
kunnen worden gedaan. Meestal 
zijn dat zware jobs, fysiek of 
emotioneel, van grondwerker 
tot zorgkundige in een woon-
zorgcentrum. 

Zullen als gevolg van de digita-
lisering meer werknemers in die 
richting een job moeten zoeken, 
ten koste van werknemers van 
elders in de EU of daarbuiten? 
De vakbonden zullen zich ook 
over zulke vragen moeten buigen 
in de 21ste eeuw. Ook morgen is 
de vakbond dus broodnodig.

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 DECEMBER 2018

227.00 PC voor de audiovisuele sector  Vorige lonen x 1,02 (1)
315.00 PC voor de luchtvaart-
 maatschappijen Vorige lonen X 1,02 (1)

(1) Aanpassing voor baremalonen en reële lonen

Geslaagde 
actiedag op 14 
december 2018!
De vakbonden hebben op 14 december 2018 een nationale actie-
dag gehouden. Ook de LBC-NVK nam eraan deel. Via plaatselijke 
acties en infomomenten op de werkvloer legden we aan de werk-
nemers uit waarom we in het nationale loonoverleg ruimte willen 
voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden.
We staan opnieuw voor de tweejaarlijkse IPA-onderhandelingen 
voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers 
uit de privésector. Wij creëren allemaal welvaart en verdienen 
daarom ons rechtmatig deel van de koek! In de voorbije jaren 
moesten de werknemers veel bittere pillen slikken: een serieuze 
indexsprong, duurdere facturen, minder koopkracht, meer flexi-
biliteit, een hogere werkdruk, de verhoging van de pensioenleef-
tijd naar 67 jaar, de afbraak van de eindeloopbaanregelingen, 
lagere jongerenlonen, onzekere contracten aan de start. Kortom, 
de ondertussen gevallen regering van Charles Michel bewees de 
werknemers zéér slechte diensten!
De werknemers draaien op voor de rekening, maar voor de werk-
gevers is het nog altijd niet genoeg! Zij zien nauwelijks of geen 
marge voor loonsverhogingen en willen af van onze loonbarema’s.
De werknemers verdienen beter! Wij willen vrije loononderhan-
delingen met respect voor de loonbarema’s; sterk aan de start 
via voltijdse jobs van onbepaalde duur; een zeker perspectief op 
eindeloopbaanregelingen zoals SWT en landingsbanen en moge-
lijkheden om met pensioen te gaan tussen 60 en 65. We willen 
ook werkbare en leefbare arbeidstijden en meer collega’s op de 
werkvloer!



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.

PODIUMKUNSTEN

Met een sectorale vakbondspremie is lid 
zijn van de LBC-NVK een heel pak goedko-
per. Werk je in de podiumkunsten en ben 
je lid van de vakbond? Dan heb je recht op 
een vakbondspremie als je in 2018 recht-
streeks hebt gewerkt voor een gesubsidi-
eerde organisatie in de sector van de podi-
umkunsten.
De vakbondspremie bedraagt 65 euro. 
Dat bedrag wordt bepaald door het aantal 
aanvragen. Wij streven naar een zo hoog 
mogelijke premie. Als je minstens zes 
maanden lid bent op 30 november 2018 
krijg je de volle premie. Ben je minstens 
drie maanden lid, dan ontvang je de helft. 

Je lidmaatschap is een flink stuk goedko-
per maar je krijgt wel de dienstverlening 
en belangenbehartiging voor de volle 
100%.

Als je in 2017 rechtstreeks hebt gewerkt 
voor een organisatie in de sector van 
de podiumkunsten, heb je ondertussen 
een attest ontvangen. Dat moet je inge-
vuld terugsturen naar de LBC-NVK, t.a.v. 
Ingrid Janssen, Sudermanstraat 5, 2000 
Antwerpen. Je kan het ook ingevuld mai-
len naar cultuur.lbc-nvk@acv-csc.be of 
afgeven in je ACV-dienstencentrum of bij 
je lokale LBC-NVK-kantoor.

SOCIOCULTUREEL

In de socioculturele sector (PC 329) 
krijgen de gesyndiceerde werkne-
mers een vakbondspremie van 86,76 
euro uitbetaald als ze de volledige vak-
bondsbijdrage betalen.  Wie de bij-
drage voor deeltijdse werknemers 
betaalt, krijgt een premie van 43,38 euro.   
Om recht te hebben op de premie moet je 
ten laatste op 1 april 2018 bij de vakbond 
aangesloten zijn. Je moet ook minstens 

één dag in de sector gewerkt hebben 
tussen 1 januari 2018 en 31 december 
2018. Uiteraard moet je ook in orde zijn 
met de betaling van de vakbondsbij-
drage op het ogenblik van de uitbetaling.   
De tewerkstellingsattesten die recht geven 
op de premie, moeten ingevuld en onder-
tekend worden terugbezorgd aan uw plaat-
selijke LBC-NVK-secretariaat. De uitbetaal-
periode  loopt tot 31 maart 2019.  

VOEDING

Sinds 3 november 2018 krijgen de gesyn-
diceerde bedienden uit de voeding hun 
vakbondspremie. De premie bedraagt 
maximaal 145 euro. Het precieze bedrag is 
afhankelijk van het aantal gewerkte dagen 
en de duur van het lidmaatschap.
Om recht op de vakbondspremie te heb-
ben, moet aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. Zo moet je tussen 1 april 
2017 en 31 maart 2018 minstens elf dagen 
gewerkt hebben in een onderneming die 
valt onder het paritair comité voor de 
bedienden uit de voeding (PC 220). Ook 

moet je ten laatste op 1 maart 2018 lid zijn 
van het ACV en nog altijd aangesloten zijn 
op het ogenblik van de uitbetaling. In orde 
zijn met de betaling van de ledenbijdrage 
is ook vereist.

De premie wordt gestort op de rekening 
van de rechthebbende. Uitbetaling in spe-
ciën of via circulaire cheque is niet moge-
lijk. De rechthebbende moet zijn of haar 
attest ingevuld en ondertekend terug-
sturen naar het plaatselijke LBC-NVK-
secretariaat. 

UITZENDKRACHTEN

Een uitzendkracht die recht heeft op een 
eindejaarspremie en lid is van een vak-
bond, krijgt ook een vakbondspremie. 

Die bedraagt nu 104 euro per jaar. De vak-
bondspremie wordt samen met de einde-
jaarspremie uitbetaald (einde van het jaar).

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

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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