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STAND
PUNT.

REDT PIA ONZE  
SOCIALE ZEKERHEID?

Stefaan Decock 
Algemeen Secretaris

 
Met een ongeziene solidariteitsactie werd razendsnel 1,9 mil-
joen euro ingezameld om een waanzinnig dure gentherapie te 
betalen voor baby Pia, die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte. Pia 
lijdt aan SMA 1, een ongeneeslijke genetische spierziekte. Om 
het medicijn, Zolgensma, te laten terugbetalen door de sociale 
zekerheid moet het officieel worden erkend en daartoe moeten 
tal van procedures worden doorlopen.
 
Het geneesmiddel wordt door farmabedrijf AveXis, een doch-
ter van Novartis, in de VS op de markt gebracht tegen de prijs 
van 1,9 miljoen euro.
 
De reddingsactie heeft veel commotie veroorzaakt en vooral 
veel debat opgeleverd. Hoe komt het dat een farmabedrijf zoveel 
geld kan vragen voor een geneesmiddel? Hoe komt het dat er in 
Wallonië wel wordt gescreend, en in Vlaanderen niet? Waarom 
wordt de behandeling niet terugbetaald? Wat met alle andere 
kinderen die niet kunnen worden gered? Zijn zulke drama’s 
nodig om ‘solidariteit’ als basiswaarde van onze sociale zeker-
heid weer ‘sexy’ te maken?
 
Het verhaal illustreert pijnlijk scherp het belang van een goed 
gefinancierde (en federale!) sociale zekerheid. Je snapt meteen 
hoe onhaalbaar en onbetaalbaar geneeskundige verzorging 
zou zijn zonder onze solidaire sociale zekerheid. Dat systeem 
betalen we met inhoudingen op het loon; een stuk komt van de 
werknemers, een ander stuk van de werkgevers. Het levert een 
leefbaar vervangingsinkomen bij verlies van werk, bij ziekte, bij 
pensionering en het betaalt deels je medische kosten terug. In 
veel andere landen kunnen ze daar alleen maar van dromen.
 
Vreemd genoeg werd tijdens de jongste verkiezingscampagne 
weinig gepraat over de sociale zekerheid. Terwijl het sys-
teem voortdurend onder druk wordt gezet door werkgevers 
en bewindslieden. De regering-Michel haalde de financiering 
van het stelsel zwaar onderuit. Er is sprake van 6 miljard euro 
tekort. De uitgaven stijgen, de inkomsten dalen. Oorzaken? Een 
verkeerd opgevatte ‘taxshift’, een ongedekte verlaging van de 
werkgeversbijdragen, nieuwe loonvormen met weinig of geen 
RSZ-heffingen. Loonoptimaliseringen en ‘hippe’ cafetariaplan-
nen lijken misschien fijn op korte termijn maar ze ondermijnen 
wel zeer gevoelig de sociale zekerheid.
 
Eind 2020 wil de overheid niet langer de tekorten bijpassen. 
Mogelijk gevolg: de sociale partners dreigen te worden gedwon-
gen om zelf naar besparingen te zoeken. Anders gezegd: de soci-
ale partners mogen de puinhoop opruimen die te wijten is aan 

‘het primaat van de politiek’ en desastreus beleid.
 
Deze gang van zaken moet hoog op de politieke agenda. We 
moeten niet voort besparen in de sociale zekerheid maar er juist 
meer in investeren. Of denken we heel het stelsel overeind te 
houden via ‘crowdfunding’ bij de bevolking?   |
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Denis Bouwen

De bankverzekeraar KBC wil, 
gespreid over drie jaar, 1.400 jobs 
laten verdwijnen in België en 400 
contracten van ‘externen’ – vooral 
IT’ers en mensen met een interimcon-
tract –stopzetten. Bij de Tsjechische 
dochter CSOB sneuvelen zo’n 750 
banen. Dit alles zonder gedwon-
gen ontslagen. Vic Van Kerrebroeck 
en Dirk De Backere leggen uit wat 
er precies aan de hand is bij KBC.

VIC VAN KERREBROECK, VAKBONDSSECRE-

TARIS VAN ACV PULS: “Deze reorganisatie is 
op zich niet zo verbazingwekkend. Een bank 
als ING zette in 2016 de toon met de aankon-
diging van een drastische herstructurering, 
die deels te maken had met de digitalisering 
in de sector. KBC is onderhevig aan dezelfde 
trends. Ook zij hebben te veel personeel en 
hebben deels anders skills nodig. En ook bij 
KBC werd het mes duchtig gezet in het kan-
torennet”.

DIRK DE BACKERE, HOOFDAFGEVAARDIGDE 

VAN ACV PULS BIJ KBC: “Much ado about 
nothing, was een reactie die ik van veel col-
lega’s bij de bank hoorde. Ons bedrijf is al 

langer in een permanente staat van reorga-
nisatie, en dat proces loopt gewoon voort. 
KBC plakt er nu wel precieze aantallen op, 
wat vroeger minder gebeurde”.

“De bank moest uiteindelijk wel iets zeg-
gen want de geruchten begonnen enorme 
proporties aan te nemen. ING zette inder-
daad de maatstaf met zijn reorganisatie 
van enkele jaren geleden. Wellicht hoopten 
sommige KBC’ers dat het bedrijf veel geld 
zou uittrekken om mensen thuis te laten zit-
ten. Dat is niet gebeurd”.

INGEWIKKELDE REALITEIT

VIC: “De realiteit is wel ingewikkeld. 
Sommige werknemers zien het niet zitten 
om nog elders aan de slag te gaan. Anderen 
hebben geen zin meer. Nog anderen willen 
wel iets anders proberen als ze een goeie 
begeleiding krijgen”.

DIRK: “Mentale fitheid is ook van groot 
belang. Ik heb nog altijd de mentale fitheid 
van een dertiger, ook al ben ik een stuk 
ouder. Je moet ervoor openstaan om voort-
durend bij te blijven, zo blijf je intern inzet-
baar. Uiteraard zijn er collega’s die snakken 
naar een goede eindeloopbaanregeling, ik 
versta dat perfect. Maar we moeten ons ook 
afvragen hoe we anderen zo goed mogelijk 
aan het werk kunnen houden”.

“Wie lang bij KBC heeft gewerkt, lijdt soms 
aan het goudenkooisyndroom. Zulke werk-
nemers hebben heel wat opgebouwd aan 
voordelen. Weggaan is dan niet altijd zo 
makkelijk. Het Minervaplan van KBC geeft 
werknemers de kans om binnen en zelfs bui-
ten de bank iets anders te gaan doen. Sinds 
kort wordt dit nog aangevuld met het sec-
torproject rond ‘talentmobiliteit’. Ook KBC 
doet daaraan mee om werknemers met de 
nodige ondersteuning optimale kansen te 
geven om in andere sectoren aan de slag te 
gaan”.

ONS RECHT: Ceo Johan Thijs schermt met het 
KBC Jobcenter, dat werknemers die hun job 
verliezen moet helpen om intern iets anders 
te gaan doen of elders werk te vinden. Maar 
dat Jobcenter is eigenlijk al verzadigd, zegt 
de liberale vakbond?

DIRK: “Het is totaal onjuist dat het Jobcenter 
verzadigd zou zijn. Er zaten nog nooit zo 
weinig collega’s bij dat Jobcenter. Maar dat 
zal wel veranderen met de aangekondigde 
reorganisatie. Het ACLVB maakt de mensen 
gewoon bang”.

KRITIEK VAN POLITIEK

ONS RECHT: Een deel van de politiek rea-
geerde erg kritisch op de reorganisatie bij 

JOBVERLIES BIJ KBC 
“Welzijn van alle werknemers 
moet centraal staan”
 “WIJ ZIJN IN PERMANENTE STAAT VAN REORGANISATIE”
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KBC. Met de bedenking dat het allemaal 
weer draait om de aandeelhoudersbelangen. 
Bovendien is KBC nu al bij de winstgevendste 
banken in Europa, met een rendement op het 
eigen vermogen van circa 16%?

VIC: “We moeten niet flauw doen. KBC 
is inderdaad bij de rendabelste banken. 
Johan Thijs heeft sommige dingen heel 
goed gedaan, bijvoorbeeld het al genoemde 
Minervaplan; hij maakte vooral de bank 
klaar voor de toekomst. Maar als vak-
bond maken we ons uiteraard zorgen om 
de dalende tewerkstelling en de stijgende 
werkdruk. En natuurlijk zijn we niet tevre-
den als er jobs worden verschoven naar 
lageloonlanden als Bulgarije en Tsjechië. 
Een goed rendement halen is belangrijk, 
maar hoe ver moet een bedrijf daarin gaan? 
Wat is wenselijk, en wat is nog maatschap-
pelijk aanvaardbaar?”

DIRK: “Ooit zei onze directie dat ze niet 
langer Belgische lonen wilde betalen voor 
gewone routinejobs. Positief is wel dat KBC 
werk zoveel mogelijk binnen de eigen groep 
houdt, zij het dan in lageloonlanden. Het is 
alleszins goed dat het bedrijf zich voorbe-
reidt op de toekomst”.

“Met de vakbond moeten we nu de werkne-
mers begeleiden die hun werk kwijtspelen. 

We moeten ook denken aan wie buiten de 
operatie blijft. Het kan niet de bedoeling 
zijn om het aantal burn-outs de pan te zien 
uit swingen”.

ERGERNIS BIJ KLANTEN

ONS RECHT: Bij veel klanten werkt de aan-
pak van de banken danig op de zenuwen. 
Jarenlang zijn ze gepusht om aan digitaal 
bankieren te gaan doen, het aantal kantoren 
gaat pijlsnel naar beneden, geldautomaten 
vind je veel minder dan vroeger. Hebben jul-
lie begrip voor de ergernis bij het cliënteel?

DIRK: “Ik versta die ergernis, maar vaak kla-
gen klanten over het sluiten van een kan-
toor waar ze sowieso niet meer passeren. 
Sommige automaten zijn niet te handha-
ven als daar te weinig klanten opduiken. 
Vroeger had KBC heel veel kleine kantoor-
tjes die niet altijd de juiste service konden 
geven”.

VIC: “De technologische evolutie maakt ban-
kieren makkelijker, maar je moet dan wel 
méé zijn. Ik zie een tweedeling in de maat-
schappij: voor de grote massa geven banken 
een doe-het-zelf digitaal basispakket, klan-
ten met grote vermogens worden bijzonder 
in de watten gelegd door persoonlijke advi-
seurs, mensen dus die permanent beschik-
baar zijn. Als we praten over het sluiten 
van kantoren, is er natuurlijk ook de kwes-
tie van de maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid van een bank”.

ONS RECHT: “Wij willen niet het Nokia van 
de banken worden”, zei topman Thijs ooit. 
Wat bedoelde hij daarmee?

DIRK: “Het Finse Nokia was gedurende vele 
jaren dé referentie voor gsm’s. Maar de 
concurrentie nam sterk toe en Nokia was 
niet alert genoeg. Het bedrijf werd zo van 
het veld gespeeld. In de financiële sector 
beweegt er ook van alles. De traditionele 
banken krijgen af te rekenen met Google, 
Amazon, Facebook of Apple, met online-
winkels à la Alibaba, met pure onlineban-
ken én met technologiebedrijven die zich in 
de financiële sector wagen. Thijs is vooruit-
ziend omdat hij beseft dat KBC mee moet 
evolueren en genoeg slagkracht moet ont-
wikkelen, ondanks zijn grote dimensies en 
de zware regels”.

PRIJS VAN DIENSTVERLENING

ONS RECHT: De lage rentes spelen de banken 
veel parten, om nog te zwijgen van de klan-
ten die voor hun spaargeld niet meer worden 

beloond? En de banken proberen hun tarie-
ven op te trekken?

DIRK: “Ik heb nooit begrepen waarom ban-
ken geen geld zouden mogen vragen voor 
hun dienstverlening. Is 3 euro kosten per 
maand écht zo duur? Er is wel een probleem 
langs de inkomstenkant: de banken boeken 
te weinig inkomsten, ze zitten op vele mil-
jarden euro’s deposito’s maar kunnen er 
vaak niks productiefs mee doen. En veel 
consumenten klampen zich vast aan hun 
spaarboekjes, we krijgen ze niet meer aan 
het beleggen”.

“Door de nieuwe Europese richtlijn voor 
betaaldiensten (‘PSD2’) krijgt een hoop spe-
lers toegang tot financiële gegevens, voor 
zover de klanten daarmee akkoord gaan. 
Dat is ook een bedreiging voor de traditio-
nele banken. Noodgedwongen zullen ze bij-
komende diensten ontwikkelen: de verkoop 
van trein- of bustickets, het versturen van 
een aangetekende e-mail, parkeerdiensten, 
het huren van deelfietsen. Ze zullen een 
heel ecosysteem van diensten moeten uit-
bouwen om zo de klant maximaal aan zich 
te binden. KBC en Belfius staan op dat vlak 
het verst”.

BEDRIJFSCAO

ONS RECHT: Eind dit jaar loopt de bedrijfs-
cao bij KBC af. Jullie moeten dus onderhan-
delen over een nieuwe cao. Er is speculatie 
dat de directie een (soort) tewerkstellingsga-
rantie zal koppelen aan meer flexibiliteit bij 
de werknemers?

VIC EN DIRK: “Wij willen de huidige cao 
actualiseren. Dan praat je bijvoorbeeld over 
een goed kader voor blijvers en vertrekkers 
en een goed evenwicht tussen werk en pri-
véleven. Of nog, over goede eindeloopbaan-
regelingen. Als vakbond willen we zoveel 
mogelijk invloed hebben op alle begelei-
dingsmaatregelen”.

“Op het vlak van flexibiliteit wil KBC op 
kleine schaal experimenteren met zondag-
werk. Om bijvoorbeeld te achterhalen in 
welke mate er ook op zondagen woning-
kredieten kunnen worden verkocht aan 
klanten”.

ONS RECHT: Welke boodschap hebben wij 
als vakbond voor de werknemers van KBC, 
zowel de vertrekkers als de blijvers?

DIRK: “Voor beide groepen willen we zo gun-
stig mogelijke afspraken uit de brand slepen. 
Cao’s zijn bij KBC de normaalste zaak van 
de wereld geworden, onder meer door het 
solide werk van ACV Puls. Het is belangrijk 
om dat te beseffen. Als er geen sterke vak-
bond meer zou zijn, zouden velen hun ogen 
wijd opentrekken”.   |

Net als andere ondernemingen willen banken graag 
(veel) geld verdienen. De vraag is alleen: hoe ver moet je 
daarin gaan? Wat is wenselijk, en wat is nog maatschap-
pelijk aanvaardbaar?

JOBVERLIES BIJ KBC 
“Welzijn van alle werknemers 
moet centraal staan”
 “WIJ ZIJN IN PERMANENTE STAAT VAN REORGANISATIE”
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SNAPSHOTS

CALIFORNIË DROPT 
BOM OP TECHNOLOGIE
PLATFORMEN 

Technologieplatformen zoals Uber en 
Deliveroo zijn wereldwijd niet meer uit het 
straatbeeld weg te denken. Hun opkomst 
gaat samen met wat ze noemen de ‘gig-eco-
nomie’: een economie waarin werknemers 
geen vast dienstverband hebben maar wer-
ken in kortstondige dienstverbanden. Ze zijn 
geen werknemer van deze platformen maar 
freelancers, consultants, zelfstandigen.
In Californië oordeelde de rechtbank vorig 
jaar dat werknemers uit de gig-economie 
dezelfde rechten moeten krijgen als andere 
werknemers (minimumloon, uitbetaling 
overuren, ziekteverzekering en dergelijke). 
Kortom, platformen zijn wel degelijk werk-
gevers. 
Om deze rechten effectief te verzekeren 
keurde de Californische Senaat op 10 sep-
tember 2019 een wet goed. Aan de hand 
van drie criteria moet makkelijker een 
onderscheid worden gemaakt tussen zelf-
standigen en schijnzelfstandigen. Als een 
bedrijf een beroep doet op een onderaan-
nemer moet het op basis van drie criteria 
aantonen dat die niet volledig afhankelijk 
is van hen. De activiteit die de aannemer 
verricht, valt niet onder de volledige con-
trole van hun bedrijf; het behoort ook niet 
tot hun eigen kernactiviteiten; en tenslotte 

moet de onderaannemer een onafhankelijk 
bedrijf hebben in de sector. Als ze niet aan 
al deze criteria voldoen, dan gaat het om 
werknemers. 
Al maandenlang lobbyt Uber om de wetge-
ving tegen te houden. Volgens hen behoren 
de activiteiten van Uber-chauffeurs ook niet 
tot de kerntaak van hun platform. Experts 
schatten dat het Uber 20 tot 30 procent 
extra zou kosten als deze chauffeurs werk-
nemers worden. 
De jongste maanden heeft het bedrijf al 800 
eigen werknemers moeten ontslaan. 
Als dit wetgevend kader effectief afdwing-
baar wordt, kan dit wel eens de doodsteek 
worden. Alex Rosenblat, onderzoekster en 
schrijfster van het boek Uberland, beweert 
dat dit wetgevend kader een symbolische 
en opmerkelijke shift is naar aansprakelijk-
heid en verantwoordelijkheid op het vlak 
van  arbeid en technologie. 

VAKBOND VRAAGT 
ONDERZOEK NAAR 
ULTRAFIJN STOF OP 
LUCHTHAVEN

Het ACV wil dat er wetenschappelijk onder-
zoek komt naar de uitstoot van ultrafijn stof 
op Brussels Airport, de luchthaven van 
Zaventem. Studies in het buitenland lever-
den alvast verontrustende resultaten op. En 
de gezondheidsrisico’s blijken navenant.
Aanleiding voor de bezorgdheid van het 
ACV is een studie van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 
Nederland, berichtte de openbare omroep 
VRT. Daaruit blijkt dat mensen die in de 
buurt van de luchthaven van Schiphol 
wonen, regelmatig worden blootgesteld aan 
ultrafijne stofdeeltjes. En zij hebben ook een 
hoger risico op long- en hartaandoeningen.
Ultrafijn stof zijn deeltjes in de lucht 
die kleiner zijn dan 0,1 micrometer. Het 
lichaam krijgt die deeltjes moeilijker weg 
uit de longen dan grotere deeltjes fijn stof, 
waardoor ze ook in de bloedsomloop en in 
andere organen kunnen belanden.
Ook in ons land staan er meetstations 
in Evere, Diegem, Steenokkerzeel en 
Kampenhout. En die tonen: hoe dichter je 
bij de luchthaven komt, des te meer ultrafijn 
stof. Maar op de luchthaven zelf staan geen 
meetpunten. Nochtans wees Deens onder-
zoek in 2012 al op alarmerend hoge waarden 
ultrafijn stof op het tarmac van de luchtha-
vens van Kopenhagen en Aalborg.
Het ACV wil dat er ook in Zaventem meet-
punten komen én dat de Vlaamse overheid 
grenswaarden vastlegt. “Je kunt wel meten, 
maar als je niet begint te onderzoeken op 
welk punt er risico is, is het heel moeilijk 
om in discussie te gaan met de luchthaven 
en de bedrijven die daar actief zijn”, stelt 
secretaris Hans Elsen van ACV Puls.
In afwachting van de resultaten van het 
onderzoek wil de vakbond dat er op z’n 
minst voorzorgsmaatregelen worden geno-
men om de gezondheidsrisico’s voor de 
werknemers van de luchthaven te beperken. 

WERKNEMERS IN NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN 
ONTEVREDEN OVER ARBEIDSVOORWAARDEN

De Nederlandse vakbond FNV deed een 
enquête bij 1.150 werknemers van zieken-
huizen. Uit dit onderzoek blijkt dat ruim 8 
op de 10 medewerkers vinden dat hun loon 
te laag is. Ruim 74% overweegt wel eens om 
de sector te verlaten. De belangrijkste ver-
trekredenen zijn de werkdruk, het loon en 
de combinatie werk en gezin. 63% kan het 
werk niet loslaten in de vrije tijd. Ruim 82% 
zegt dat er in hun ziekenhuis te weinig men-
sen zijn om het werk te doen.
Verpleegkundige Anique getuigt: ‘Bij ons 
worden zelfs minder patiënten opgeno-
men dan wij aan capaciteit hebben omdat 
er domweg niet genoeg mensen zijn om 
het werk te doen. Dat verlicht onze werk-
druk overigens bijna niet omdat de patiën-
ten die wel worden opgenomen, vaak meer 
zorg nodig hebben dan normaal.” 
De enquête kwam er nadat de onder-
handelingen tussen werkgevers en vak-
bonden over een nieuwe collectieve 

arbeidsovereenkomst waren afsprongen. 
Sinds maart van dit jaar werd er onderhan-
deld om tot goede afspraken te komen voor 
de 200.000 ziekenhuiswerknemers, op het 
vlak van loonsverhoging, loontoeslagen en 
werkdruk. De onderhandelingen sprongen 
af omdat de werkgevers op geen enkele 
manier tegemoet kwamen aan de verzuch-
tingen van hun werknemers. 
De werkgevers wilden sommige vergoedin-
gen afschaffen, weigerden 5% loonsverho-
ging, wilden de verplaatsingsvergoedin-
gen niet optrekken en wilden voltijdsen en 
deeltijdsen niet gelijk behandelen voor de 
betaling van overuren. Gevolg: de vakbon-
den zeiden neen tegen het finale aanbod 
van de werkgeversorganisatie. In de zomer 
informeerden de vakbonden hun achterban. 
Daaruit bleek snel dat de actiebereidheid 
groot was. Vanaf midden september start-
ten in diverse ziekenhuizen tal van acties 
om het ongenoegen kenbaar te maken.©
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SUITSUPPLY ZET ZICH IN 
VOOR EERLIJKE KLEDING

Eerlijke kleding, gemaakt in fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden, daar zijn veel 
consumenten gevoelig voor. Zulke kle-
ren vinden is niet makkelijk. Suitsupply is 
één van de 130 merken die bij de Fair Wear 
Foundation (FWF) zijn aangesloten om dit 
na te streven in het hele productieproces. 
Al sinds 2007 is het bedrijf ermee akkoord 
om jaarlijks een ‘brand performance check’ 
door FWF te laten doen. Een hulpmiddel om 
na te gaan hoe ze problemen met hun leve-
ranciers inschatten, identificeren en oplos-
sen. Het resultaat wordt publiek gemaakt. 
Voor het bedrijf helpt dit te bepalen op 
welke punten ze goed bezig zijn en waar ze 
nog kans hebben om een verbetering te rea-
liseren. 
Daarnaast  laat  Suitsupply lokale 
onderzoeks teams van FWF binnen in de 
productiebedrijven. Dat helpt om te begrij-
pen wat er op de werkvloer gebeurt. Het 
resultaat dient niet om certificaten uit te 
reiken maar om problemen op te lossen die 
worden vastgesteld.  
Via de FWF-klachtenlijn voor textielwerkne-
mers kwamen er in 2018 drie klachten bin-
nen uit productiebedrijven van Suitsupply 
over het niet respecteren van hun rechten. 
Deze klachten werden ernstig genomen en 
de gemelde problemen zijn opgelost. Ook 
hierover is FWF transparant. De klachten 
zijn openlijk te consulteren. 
Dit alles zorgde ervoor dat Suitsupply voor 
het jaar 2018 een erg positief rapport kreeg. 
FWF wil daarmee niet zeggen dat alles in 
de toeleveringsketen compleet fair verloopt. 
Perfectie bestaat volgens hen niet. De 130 
merken die bij FWF aangesloten zijn, zetten 
wel de nodige stappen vooruit om eerlijke 
arbeidsomstandigheden in hun keten na te 
streven. Kortom, ze gebruiken hun invloed 
om veranderingen mogelijk te maken. 

Bezoek www.fairwear.org om te zien welke 
scores andere kledingmerken krijgen. 

VLAAMSE BESPARINGSDRANG  
MAAKT MIDDENVELD ANGSTIG

In een open brief hebben 78 organisaties 
uit het middenveld de vrees uitgedrukt om 
buitenspel te worden gezet door de nieuwe 
Vlaamse regering. De ondertekenaars vre-
zen het slachtoffer te zullen worden van 
besparingen. 
Aanleiding tot de open brief was de moge-
lijke financiële drooglegging van het 
Minderhedenforum en gelijkaardige orga-
nisaties. In de N-VA-onderhandelingsnota 
over integratie en inburgering, uitgelekt in 
de krant De Morgen, stond dat organisaties 

‘gebaseerd op herkomst of levensbeschou-
wing’ niet langer ondersteund mochten wor-
den door de Vlaamse overheid. Zo kwam het 
Minderhedenforum onder vuur te liggen.
Vakbonden, een holebi-koepel, Femma, 

Chirojeugd Vlaanderen en Okra behoren 
allemaal tot de middenveldorganisaties 
die hun bezorgdheid uitten. Het midden-
veld kan juist drempels verlagen tussen 
burger en overheid en biedt kanalen, zeker 
aan mensen in een zwakke positie, om hun 
stem te laten horen.
De N-VA zou ook kijken naar de sector van 
de armoedebestrijding, die ook zou moe-
ten worden ‘gestroomlijnd’. Eerder werden 
in het Vlaamse landsdeel al diverse vzw’s 
uit inburgering en integratie gedwongen 
tot een grote fusieoperatie. Zij moesten 
opgaan in een zelfstandig Vlaams agent-
schap. Critici merken terecht op dat een 
stuk middenveld zo is weggeveegd en het 
zwijgen werd opgelegd.

COÖPERATIE NEWB VERSTERKT HAAR KAPITAAL

De coöperatie NewB is bezig met een grote 
campagne om haar kapitaal te versterken. 
Een heel belangrijke stap om een banklicen-
tie binnen te halen.
NewB, dat al acht jaar bestaat, wil een 
nieuwe ethische bank lanceren. Ten laatste 
eind februari 2020 zullen de toezichthou-
ders een beslissing nemen over het dossier 
van meer dan 3.000 pagina’s, berichtte de 
krant De Tijd in september.
De coöperatie moet garanderen dat ze 
vooruitgang boekt met het opzetten van 
IT-systemen, het uitbouwen van haar orga-
nisatie en het invoeren van ‘compliance’-
regels.
De grootste uitdaging wordt een kapitaal-
verhoging. NewB haalde de afgelopen jaren 
15 miljoen euro op bij zijn coöperanten en 
150 middenveldorganisaties. Twee derde 
van dat bedrag werd wel toegestopt door de 
Franse verzekeraar Monceau. Maar door de 
kosten van de voorbije jaren bleef begin dit 

jaar nog maar 5 miljoen over.
NewB heeft zijn coöperanten opgeroepen 
om vrienden, familie en collega’s warm te 
maken voor het project. Er zijn ook publieke 
figuren gezocht die het project willen steu-
nen.
www.newb.coop 
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KLEMTOON OP KOOPKRACHT 
en werkbaar werk in voedingsindustrie
Karin Schaerlaekens

Na maanden van onderhande-
len werd op 1 juli 2019 een nieuw 
sectorakkoord ondertekend voor 
de bedienden in de voedingsin-
dustrie. De klemtoon lag op koop-
kracht, maar ook op duurzaam en 
werkbaar werk. Het is nu aan de 
bedrijven om dit akkoord nog beter 
in te vullen, met name daar waar 
er vakbondsafgevaardigden zijn.

LOON 

Er is 1,1% loonmarge voor onderhande-
lingen op ondernemingsvlak. Als er op 
bedrijfsvlak geen akkoord (cao) wordt 
bereikt tegen 15 december 2019, geldt een 
algemene regeling: de werknemers krijgen 

dan vóór 25 december 2019 een (bruto) pre-
mie van 400 euro, en de effectieve lonen 
moeten op 1 januari 2020 worden verhoogd 
met 1,1%.

VERVOERSKOSTEN

De tussenkomst in de vervoerskosten met 
openbaar vervoer wordt opgetrokken naar 
80%. En de fietsvergoeding wordt verhoogd 
naar 0,24 euro per effectief afgelegde km, 
dit met ingang vanaf 1 januari 2020.

EINDELOOPBAAN

De mogelijkheden voor SWT en landings-
baan worden in de sector maximaal inge-
vuld. De premie bij een halftijdse landings-
baan wordt vanaf 1 juli 2019 verhoogd naar 
97 euro. Vanaf januari 2020 komt er ook een 
premie voor een 4/5 landingsbaan.

Het systeem van eindeloopbaandagen 
wordt vanaf 1 juli 2019 verbeterd (als er 
minstens 10 jaar anciënniteit is). Vanaf de 
leeftijd van 55 komt er één dag extra bij. En 
de bestaande dagen – maximaal 6 – worden 
vervroegd van 60 naar 59 jaar.

Er wordt ook vanaf 2020 een tussenkomst 
voorzien voor kinderopvang. Het gaat om 2 
euro per dag en maximaal 460 euro per jaar.

Tegen juni 2020 moeten alle bedrijven met 
een vakbondsafvaardiging een cao over 
werkbaar werk hebben. Bestaande cao’s 
worden geëvalueerd. Als de gevraagde cao 
er niet op tijd komt, is een sanctie mogelijk 
vanaf 2021.   |

De hele tekst van de cao in de voedings-

industrie vind je op www.acv-puls.be
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Geen 
verlaagde 
jongeren
lonen in 
non-ferro
Philippe Bervoets

Na moeilijke onderhandelin-
gen hebben we eind juni toch 
een sectorakkoord voor de 
bedienden uit de non-ferro 
kunnen tekenen. Een verho-
ging van de koopkracht en 
betere verlofregelingen zijn 
de belangrijkste punten.
Op 1 mei 2019 zijn de lonen, het 
gewaarborgd minimumloon en 
de sectorale loonschalen met 1,1% 
naar omhoog gegaan. In de onder-
nemingen kan worden onderhan-
deld over een andere besteding. 
De ROCE-bonusschalen stijgen in 
2020 met 0,1%. En de harmonisa-
tiepremie van 100 euro wordt ver-
lengd.
De werkgevers engageren zich om 
geen gebruik te maken van de ver-
laagde jongerenlonen. De fietsver-
goeding stijgt vanaf 1 juli 2019 tot 
150% van de prijs van een maand-
treinkaart.
Bij overlijden van een kind heb je 
voortaan recht op 5 dagen betaald 

‘rouwverlof’. Vanaf 60 jaar komt er 
1 dag per jaar extralegaal loopbaan-
verlof bij. Bovenop 1 dag vanaf 55 
jaar en 1 dag vanaf 58 jaar.
Het recht op voltijds of halftijds 
tijdskrediet wordt uitgebreid naar 
36 maanden voor opleiding en 51 
maanden met zorgmotief. Een 
landingsbaan met 1/5 loopbaan-
vermindering kan vanaf 55 jaar, 
met loopbaanvermindering tot 1/2 
vanaf 57 jaar. Vanaf 50 jaar en na 
28 jaar beroepsloopbaan kan ook 
nog, maar dan zonder onderbre-
kingsuitkering.
Tot 30 juni 2021 kan je nog vanaf 59 
jaar en binnen de wettelijke loop-
baanvoorwaarden met SWT (brug-
pensioen) gaan.
De werkgevers engageren zich om 
vanaf 2019 gemiddeld 4 dagen per 
jaar en per voltijdse werknemer te 
besteden aan beroepsopleiding.
Kaderleden blijven wel uitgeslo-
ten van alle sectorakkoorden! Een 
onaanvaardbare discriminatie. Er 
is dus nog werk aan de vakbonds-
winkel.   |

Akkoord voor 67.400 
bedienden uit metaalsector
Philippe Bervoets

Begin juli hebben de werkgeversor-
ganisatie Agoria en de bediendebon-
den een nieuw sectorakkoord geslo-
ten voor de 67.400 bedienden uit de 
metaal. Een maximale invulling van 
de weliswaar te beperkte loonmarge 
van 1,1%, betere mobiliteitsvergoe-
dingen, eindeloopbaanregelingen en 
een volwaardig sociaal overleg voor 
kaderleden zijn de speerpunten.

Op 1 juli 2019 zijn de lonen met 1,1% omhoog 
gegaan. De sectorale minimum maandlonen 
stijgen met 52,25 euro. In de ondernemingen 
kan worden onderhandeld over een andere 
invulling van de koopkrachtverhoging.
Voor kaderleden die tot nog toe de sectorale 
koopkrachtverhoging niet krijgen, kan de 
lokale vakbondsafvaardiging met de werkgever 
onderhandelen om dit wel te doen en afspra-
ken maken over de manier waarop. Een primeur 
voor de metaalsector!
Een nieuw en beter systeem van sectorale mobi-
liteitsvergoedingen bij gebruik van privé ver-
voermiddelen – auto, motorfiets, fiets –  komt 
er vanaf 1 januari 2020. Dan zullen alle werk-
nemers van de metaal recht hebben op dezelfde 
werkgeverstussenkomst. Voor zover hun bruto 
maandloon niet hoger is dan 4.960 euro.

Het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet 
wordt uitgebreid naar 36 maanden voor oplei-
ding en 51 maanden met zorgmotief. Een lan-
dingsbaan met 1/5 loopbaanvermindering 
kan vanaf 55 jaar. Met loopbaanvermindering 
tot 1/2 vanaf 57 jaar. Op voorwaarde dat je 35 
jaar beroepsloopbaan hebt of een tijdlang een 

‘zwaar beroep’ hebt gehad. Vanaf 50 jaar en na 
28 jaar beroepsloopbaan kan ook nog, maar dan 
zonder onderbrekingsuitkering want dat is door 
de regering afgeschaft!
Tot 30 juni 2021 kan je nog vanaf 59 jaar en bin-
nen de wettelijke loopbaanvoorwaarden met 
SWT (brugpensioen) gaan.
De werkgevers engageren zich om vanaf 2020 
gemiddeld 5 dagen per jaar en per voltijdse 
werknemer te besteden aan beroepsopleiding. 
En je individueel opleidingsrecht wordt opge-
trokken van 1 naar 2 dagen per jaar.
Een aantal bedrijven sluit kaderleden nog altijd 
uit van het recht op collectief onderhandelen 
via de vakbondsafvaardiging. Tegen eind juni 
2020 willen we hiervoor op sectorvlak een ade-
quate oplossing vinden.
Tot slot gaan we een project uitwerken om 
werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid 
voor arbeiders, bedienden en kaderleden te 
bevorderen.   |

Meer info lees je op www.acv-puls.be 

(sectoren – metaal)
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KEVIN KIGGEN  37 JAAR, IT-CONSULTANT BIJ EEN BANK 
(OUTSOURCING VIA GETRONICS), 4 JAAR VAKBONDSMILITANT
 
Onrechtvaardigheid bij collega’s, dat was 
voor Kevin de trigger om zich kandidaat te 
stellen als vakbondsmilitant bij de sociale 
verkiezingen in 2016. “De loonverschillen 
tussen collega’s waren vrij groot, en ook de 
functieclassificaties klopten niet. Ik vond 
absoluut dat daar iets moest aan worden 
gedaan”, vertelt Kevin.
 
ONS RECHT: Wat spreekt jou aan in vak-
bondswerk?
KEVIN: “Er heerst een enorm samenho-
righeidsgevoel tussen de militanten van 
Getronics, maar ook met de ACV Puls-
collega’s uit andere bedrijven in onze sector. 
Samen dingen verwezenlijken, zowel indivi-
dueel als collectief, die de werkomstandig-
heden van het personeel beter maken, dat 
spreekt me enorm aan. Ik wilde eigenlijk 
al veel eerder militant worden, maar door 
bouwplannen had ik net iets te weinig tijd 
om me volledig te smijten in het vakbonds-
werk.” 
 
ONS RECHT: Komt het vakbondswerk over-
een met wat je verwachtte?
KEVIN: “Zeker en vast. Behalve mensen 
helpen, wilde ik ook kennis opdoen over 

wetgeving, leren onderhandelen en cao’s 
afsluiten. Da’s enorm boeiend. Doordat ik 
een korte lijn heb naar de directie, merk ik 
dat collega’s almaar vaker een beroep doen 
op mij als ze een probleem of vraag hebben. 
Ondertussen hebben we al verschillende 
cao’s afgesloten, en ook het probleem van 
de functieclassificatie is van de baan. De col-
lega’s zijn ons daar oprecht dankbaar voor.”
 
ONS RECHT: Vakbondsmilitant zijn is niet 
altijd even gemakkelijk. Wat vind je minder 
vanzelfsprekend?
KEVIN: “Een compromis sluiten waarin elke 
collega zich in kan vinden, dat vind ik het 
moeilijkste. Ik heb moeten leren dat je bijna 
nooit iedereen voor 100 procent tevreden 
kan stellen. Daarom is praten zo belangrijk. 
Elk dossier proberen we zowel individueel 
als in groep zo goed mogelijk uit te leggen. 
Die gesprekken zijn cruciaal. Pas dan kan 
je uitleggen waarom bepaalde beslissingen 
op de langere termijn beter zijn dan andere.”
 
ONS RECHT: Kruipt er veel tijd in je vakbonds-
werk?
KEVIN: “Eerlijk gezegd komt er inderdaad 
wel wat werk bij, bovenop je dagelijkse 

taken in je job. Maar als je het militan-
tenwerk goed verdeelt onder collega’s en 
onderling goede afspraken maakt, dan is dat 
extra werk goed te doen. Als je een aantal 
successen behaalt, vergeet je gauw hoeveel 
tijd en moeite je in bepaalde dossiers hebt 
gestoken. Je krijgt er veel voor terug.”
 
ONS RECHT: Stel je je opnieuw kandidaat 
voor de sociale verkiezingen in 2020?
KEVIN: “Je weet nooit wat de toekomst 
brengt, maar momenteel ben ik inderdaad 
van plan om mij opnieuw kandidaat te stel-
len. Aan motivatie ontbreekt het me niet. 
Bovendien neem ik mijn mandaat in het 
EVV (Europees Vakverbond) ook opnieuw 
op.”
 
ONS RECHT: Raad je anderen aan om zich 
kandidaat te stellen?
KEVIN: “Zonder enige twijfel. Het is een 
goede, misschien wel de beste manier om 
voor jezelf en je collega’s de beste werkom-
standigheden te creëren. Bovendien doe je 
veel kennis op, ontwikkel je een netwerk en 
kijk je veel verder dan je eigen werkvloer.”   |

Tom Van Aken

SOCIALE 
VERKIEZINGEN 

Een vierjaarlijkse mijlpaal in 
onze organisatie. In mei 2020 is 
het weer zover, dan zijn opnieuw 
honderden gepassioneerde 
werknemers kandidaat om jou 
en je collega’s op de best moge-
lijke manier te vertegenwoordi-
gen, om voor jou de best moge-
lijke werkomstandigheden te 
creëren en om voor jou de vinger 
aan de pols te houden bij de 
werkgever. Misschien ben jij wel 
de geknipte ACV Puls-militant? 
Laat je in deze eerste aflevering 
van ‘Militantenwerk mensen-
werk’ inspireren door onze mili-
tanten van nu, en stel je ook kan-
didaat. Maak mee het verschil.  

“Mijn collega’s 
zijn me oprecht 
dankbaar voor 
mijn werk als 
militant. Daar 
doe ik het voor”

MILITANTENWERK | MENSENWERK1

“We hebben verschillende cao’s 
afgesloten, en ook het probleem 
van de functieclassificatie is van 
de baan”, zegt Kevin.
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VERA CLIJSTERS  36 JAAR, PROGRAMMAMAKER 
BIJ DE BUREN, 4 JAAR VAKBONDSMILITANTE

ONS RECHT: Waarom heb je je kandidaat 
gesteld bij de vorige verkiezingen?
VERA: “Het was de eerste kans voor ons om 
vakbondsmilitant te worden. De Buren is 
een jong bedrijf, pas vier jaar geleden opge-
richt. Het was allemaal nieuw voor ons. Ik 
wilde me wel meteen kandidaat stellen, van-
uit een motivatie om een beetje de luis in 
de pels te zijn. Loopt alles hier wel goed? 
Verloopt alles zoals het moet? Met die vra-
gen wilde ik me bezighouden, want vier jaar 
geleden zijn diverse regionale tv-zenders 
opgegaan in De Buren, en het personeel zat 
toen met heel wat vragen. Ik wilde hen een 
antwoord kunnen geven.”

ONS RECHT: Wat sprak je aan in het vak-
bondswerk?
VERA: “Ik ben wat allergisch aan onrecht, en 
ik zag hier en daar onrechtvaardige situa-
ties ontstaan. Mensen moeten rechtvaardig 
worden behandeld, en ik was er niet altijd 
van overtuigd dat dat ook gebeurde. Het 
doel was om mee te worden betrokken bij 
bedrijfsbeslissingen.” 

ONS RECHT: Was het meteen duidelijk dat je 
ACV Puls-militante wilde zijn?
VERA: “Mijn partner was bij het ACV 

aangesloten. Zij heeft in het verleden een 
beroep moeten doen op de deskundigheid 
van ACV Puls, en ze werd toen heel goed 
ondersteund en geholpen. Daar heb ik ont-
dekt dat een vakbond echt wel z’n nut heeft. 
Het was voor mij dus vanzelfsprekend om 
een ‘groene militante’ te worden.”

ONS RECHT: Wat waren je verwachtingen 
van het vakbondswerk?
VERA: “Mee kunnen wegen op het beleid, 
dat vooral. En ook de brug slaan tussen 
collega-werknemers en de werkgever. De 
voelsprieten van de werkvloer zijn, zeg 
maar. Natuurlijk verwachtte ik om echt wel 
dingen te kunnen veranderen, daar wilde ik 
heel hard voor gaan. In de loop van die vier 
jaar heb ik wel geleerd dat sommige dingen 
tijd nodig hebben om te kunnen worden 
gerealiseerd. Maar ook dat je moet volhou-
den en dan kom je er wel.”

ONS RECHT: Heb je daar een voorbeeld van?
VERA: “Ik ben er bijvoorbeeld fier op dat we 
rond mobiliteit goeie voorstellen hebben 
kunnen verwezenlijken. Het beleid rond 
de ‘poolwagen’ hebben we beter kunnen 
onderhandelen. En voor de cameramen-
sen bij ATV hebben we een bakfiets kunnen 

regelen. Dat zijn misschien kleine punten, 
maar het maakt de werkomstandigheden 
voor die mensen echt wel beter.”

ONS RECHT: Wat vind je moeilijk aan vak-
bondswerk?
VERA: “Het is best moeilijk om genoeg 
tijd vrij te maken om op de best mogelijke 
manier aan vakbondswerk te doen. Ik zou 
me graag nog veel meer verdiepen in tal 
van problemen en thema’s, om nog sterker 
aan de onderhandelingstafel te komen. We 
moeten nu als het ware al knokken voor de 
tijd die we aan vakbondswerk willen beste-
den. Zo wil ik vooral meer doen rond burn-
out. Dat is volgens mij een van de groot-
ste uitdagingen waar we voor staan, ook 
in onze sector. Naar mijn aanvoelen is het 
management in ons bedrijf hier nog redelijk 
blind voor. Ik zie stress en hoge werkdruk 
opduiken bij collega’s. En dan vind ik het 
enorm frustrerend om hen geen pasklaar 
antwoord te kunnen bieden.”

“Maar ik heb het gevoel dat de directie niet 
genoeg mee is met het burn-outthema, en te 
weinig voeling heeft met de problemen die 
een hoge werkdruk met zich kunnen mee-
brengen. Volgens mij wijten zij burn-outs te 
snel aan het drukke privéleven. Ik kan daar 
heel boos en gefrustreerd om worden, want 
zo ontkennen ze hun eigen aandeel”. 

ONS RECHT: Wat geeft jou veel voldoening 
als werknemersafgevaardigde?
VERA: “Als mensen vragen hebben waarop ik 
of collega-militanten snel een pasklaar ant-
woord kunnen geven, dan word ik oprecht 
gelukkig. Vooral omdat we die mensen snel 
en degelijk hebben kunnen helpen. Ik haal 
ook een stuk zingeving uit mijn vakbonds-
werk. Het zorgt absoluut voor een verrijking 
in mijn werkleven, en nog het meeste als 
we collectief iets kunnen verwezenlijken. 
Ook de cursussen die we kunnen volgen 
zijn heel interessant. In die vier jaar heb ik 
enorm veel bijgeleerd door de opleidingen 
van de ACV Puls-vormingsdienst. Ja, ik ben 
enorm gegroeid.”

ONS RECHT: Moedig je anderen aan om mili-
tant te worden?
VERA: “Absoluut. Vakbondswerk is zeer zin-
vol en maakt je leven rijker. Naast je ‘gewone’ 
werk, is militantenwerk enorm zinvol, en 
krijg je er ook veel voor terug. Collega’s zijn 
heel dankbaar wanneer je hen kan helpen. 
De erkenning die je krijgt doet wel wat met 
een mens. We hebben elkaar immers veel 
meer nodig dan we denken. Wie twijfelt om 
zich kandidaat te stellen, moet het gewoon 
doen. Zonder zich zorgen te maken over de 
tijd of de moeite die ze in vakbondswerk 
kunnen steken. Als je taken goed kan ver-
delen, is het zeker haalbaar. Nieuwkomers 
zullen er in geen geval spijt van krijgen. Ik 
toch niet, alleszins. En ik doe zeker voort, de 
komende jaren. Zeker weten!”   |

MILITANTENWERK | MENSENWERK1

“Ik ben als persoon 
enorm gegroeid tij-
dens mijn jaren als 
militante”

Vera: “Ik haal ook een stuk zingeving uit 
mijn vakbondswerk”.
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Sociale verkiezingen 
in de distributie

Ook de distributiesector maakt zich op voor de sociale 
verkiezingen 2020. Met een erg uitnodigende cam-
pagne wil ACV Puls ook in deze sector inspelen op de 
specifieke noden voor het winkelpersoneel. 

“We willen leden en potentiële leden uitnodigen om 
met ons mee te denken”, vertelt Frederik Vermeulen, 
communicatieverantwoordelijke voor de sector. “Waar 
denk jij aan als je betere werkomstandigheden wil? 
Van daaruit begint alles. In een volgende stap nodigen 

we mensen uit om met ons samen te werken om van 
die noden een werkelijkheid te maken. Door goede, 
geëngageerde kandidaten naar vorente schuiven met 
de sociale verkiezingen willen we in élke winkel ervoor 
zorgen dat het personeel nooit alleen werkt. Zo kunnen 
ze samen, met de ondersteuning van ACV Puls, aan een 
sterk verhaal bouwen en daar wordt iedereen beter van.” 
In de distributie ontbreekt het niet aan ambitie, zoveel 
is duidelijk. En er komt nog meer aan.



Ons Recht | 123ste jaargang | OKTOBER 2019  |  13

Sanering bij Smatch/Match 
is harde noot om te kraken
INVESTERINGSPLAN EN EENSGEZINDHEID VAKBONDEN GEVEN WEL HOOP

Sven De Scheemaeker

De winkelketen Smatch/Match 
kondigde begin september aan wat 
velen al een tijdje zagen aankomen: 
een collectief ontslag, met de slui-
ting van 16 weinig rendabele win-
kels, zowel in het noorden als in het 
zuiden des lands. Het verlies van 
210 jobs was allerminst een donder-
slag bij heldere hemel. Maar voor 
de betrokken werknemers was het 
wel een harde noot om te kraken.

Deze twee dochters van de Group Louis 
Delhaize hangen al sinds 2013 aan het 
infuus, met als absoluut dieptepunt de 
bloedrode cijfers van 2018. In dat jaar werd 
een verlies van maar liefst 22 miljoen euro 
opgetekend.
De buurtwinkels van Smatch (ex-Profi) lig-
gen vooral in het noorden des lands. De 
hypermarkten van Match zijn vooral in het 
zuiden te vinden. In beide gevallen zijn er 
ernstige problemen.
Een erg negatief prijsimago ligt zeker mee 
aan de basis van de dalende omzetten. In 
het klassement van Test-Aankoop horen 
Smatch en Match bij de duursten. Het ver-
ouderde uitzicht van de winkels helpt ook 
niet om klanten te lokken.

De vakbond merkt niet alleen een gebrek 
aan investeringen maar ook een kloof tus-
sen de visie van het management en de 
reële noden op de winkelvloer. In de voor-
bije jaren werd veel geld gestoken in hyper-
markten in Ronse, Brussel (Docks) en Eupen 
en een ultramoderne Smatch in Kortrijk. 
Werknemers en vakbondsafgevaardigden 
waarschuwden unisono dat deze projecten 
weinig kans op succes maakten. Helaas 
bleek die bezorgdheid zo goed als altijd 
terecht. Al die winkels draaiden uit op een 
fiasco en werden gesloten. Ook bij deze 
onderneming was het niet slecht geweest 
als de werknemersvertegenwoordigers mee 
hadden kunnen beslissen over zulke inves-
teringsdossiers.
Uiteraard zijn er ook externe factoren die 
spelen. De Europese wetgeving laat een 
ongebreidelde stijging van het aantal win-
kels toe, met een moordende concurrentie 
als gevolg. De komst van Nederlandse prijs-
brekers à la Jumbo voorspelt in dit opzicht 
weinig goeds. Ook hier zou de overheid 
rechtstreeks moeten ingrijpen. Een vrije 
markt zonder sterk regulerende overheden 
is een jungle, waarbij de zwakste altijd de 
hoogste prijs betaalt. 

LICHTPUNTEN

Maar er zijn ook lichtpunten. Smatch/
Match wil niet alleen drastisch besparen 
maar legt ook een gedetailleerd commer-
cieel plan op tafel, met daarin plannen om 
meer dan 39 miljoen euro te investeren. 
Het management schuift prioriteiten naar 
voren: een correcte prijszetting, investerin-
gen in winkels, de uitbouw van e-commerce, 
een vernieuwde promotie-aanpak, meer bij-
scholing voor de werknemers en een nieuw 
assortiment met de klemtoon op lokaal, bio 
en vers.
Last but not least stemt ook de uitstekende 
verstandhouding tussen de vakbonden opti-
mistisch. De sociale dialoog verloopt kri-
tisch maar constructief. En de bonden doen 
er alles aan om de belangen van de werkne-
mers met hand en tand te verdedigen.   |

Een vrije markt zonder sterk regulerende over-
heden is een jungle, waarbij de zwakste altijd 
de hoogste prijs betaalt.
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Beleid rond integratie & inburgering, 
kiezen tussen succes of sabotage
MAATSCHAPPELIJK DEBAT LAAT VEEL TE WENSEN OVER

Sofie Ostyn

Samenleven is een keuze. Onze poli-
tici kunnen maatregelen bedenken 
die de kans op succes vergroten, of 
keuzes maken die het samenleven 
saboteren. In de voorbije weken stond 
het thema integratie & inburgering 
op de agenda bij de partijen die een 
nieuwe Vlaamse regering willen 
vormen, N-VA, CD&V en Open VLD. 
Welke afspraken zullen zij maken, 
en welke bril zetten zij daarbij op?

De vraag hoe we omgaan met nieuwkomers 
en hoe deze mensen hun plaats kunnen vin-
den in België, verdient veel meer aandacht 
dan alleen maar een regeringsnota. Tot nu 
toe is er geen echt publiek debat hierover. 
De ideeën ontmoeten elkaar niet.

Hoe kijken we zelf naar onze buurman 
Hicham? Hij komt oorspronkelijk uit Syrië, 
maar er is geen enkele goede reden waarom 
hij voor eeuwig en drie dagen een ‘vreemde-
ling’ zou moeten blijven.

Enkele brillen die je kan opzetten om na te 
denken over het onderwerp.

BEGRIPPEN

Integratie of inburgering, voor de meeste 
mensen betekenen die twee woorden 
gewoon hetzelfde. Ook al lijken ze op elkaar, 
toch is er een belangrijk verschil: het ver-
trekpunt. Inburgering vertrekt vanuit de 
nieuwkomer: wat kan de nieuwkomer als 
persoon doen om een plaats te vinden tus-
sen andere burgers? Integratie vertrekt van-
uit de samenleving: wat kunnen we geza-
menlijk doen om mensen op te nemen in 
onze samenleving?

Het is op zich niet verkeerd dat mensen 
van buiten de EU verplicht een programma 
moeten volgen, dat ze de spelregels van 
onze maatschappij onder de knie moeten 
krijgen. We mogen best een inspanning ver-
wachten zodat nieuwkomers goed mee zijn. 
De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij 
de ontvangende samenleving, maar als 
samenleving moeten ook wij ons deel doen.

Waarom zou Hicham naar hier zijn geko-
men? Eén feit staat vast: mensen verla-
ten hun thuis niet zonder grondige reden. 

Wanneer zouden wij zelf vertrekken? Als 
Hicham geen Nederlands of Frans kan, is 
babbelen met de buren niet gemakkelijk. 
En wat ook meespeelt, zijn vooroordelen.

Maar waarom zouden we Hicham anders 
behandelen dan onze andere buur, Peter? 
Is het zo moeilijk om ons in te beelden dat 
Hicham ook niets liever wil dan een goede 
job en een fatsoenlijke woning om in te 
wonen?

Inburgering: Hicham doet zijn best om 
Nederlands en/of Frans te leren. Integratie: 
wij zetten best tolken in zodat Hicham zijn 
weg vindt bij de diensten voor arbeidsbe-
middeling zoals de VDAB, Forem of Actiris.

SOCIALE TOLKEN

Mensen die een belangrijke schakel zijn 
om elkaar goed te begrijpen zijn tolken. 
Een sociaal tolk is er voor ‘sociale’ situaties. 
Dat zijn momenten waarbij het belangrijk 
is om goed te communiceren: op school om 

een leerstoornis uit te leggen, in een zieken-
huis om te praten over een hartaanval, bij de 
VDAB, Forem of Actiris om werk te vinden, 
bij het CAW, bij Kind en Gezin, centra voor 
geestelijke gezondheidszorg, de gemeente-
lijke ambtenaar, ga zo maar door.

Sociaal tolken zijn hard nodig om te kúnnen 
communiceren en dat op de juiste manier te 
doen. Ze slaan een brug tussen de nieuwko-
mer en hulpverlener. Dat maakt een soci-
aal tolk cruciaal en essentieel om mensen te 
laten functioneren in onze samenleving. Zij 
zijn de personen die allerlei organisaties en 
voorzieningen toegankelijk maken.

De tolken werken in levende lijve of via de 
telefoon. De vorige Vlaamse regering - die 
niet veel zal verschillen van de huidige - 
wilde dat de dienst of instelling die een 
professionele tolk inschakelt, daar ook voor 
betaalt. Maar nu zou ze erover denken om 
de factuur naar de nieuwkomer te sturen.

Als dat zo is, dan keren we heel ver terug in 
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de tijd. 2/3 van de nieuwkomers heeft geen 
inkomen uit reguliere arbeid. Wie zal er nog 
een professionele tolk betalen als een ken-
nis of kind ook enkele woorden Nederlands 
kan? Je kunt je al inbeelden wat voor situ-
aties zo zullen ontstaan. Het zal hetzelfde 
effect hebben als wanneer je van een Jenga-
toren helemaal onderaan opeens vier blok-
jes wegneemt.

Ook al weten we maar al te goed dat nieuw-
komers de centen niet hebben, toch zouden 
we verwachten dat ze ook beginnen beta-
len voor hun opgelegde verplichte cursus, 
hun tolk en bijkomende boetes bij een slecht 
examen. Als die lijn wordt uitgetekend, dan 
zijn we niet aan het bouwen aan een samen-
leving. Dan zijn we bezig met sabotage.

EMANCIPEREN

Nieuwkomers moeten er ook het beste 
van kúnnen maken. Hoe zorg je ervoor dat 
Hicham met goede moed een inburgerings-
programma volgt en Nederlands leert? Een 
aantal politici zou hem, zoals gezegd, willen 
laten betalen voor zijn ‘inburgeringstraject’. 
Ze zouden zelfs boetes willen opleggen als 
hij buist voor zijn examen Nederlands.

Maar wie denkt zo succes te kunnen boe-
ken, is het noorden kwijt. Want het kan 
natuurlijk anders en beter. Als Hicham 

zijn best doet om een hele cursus te volgen 
over de Belgische samenleving, de regels, 
wetten, waarden en gewoontes, kunnen we 
hem dan niet beter belonen? Peter heeft op 
school meer gehad aan een bemoedigende 
leerkracht dan aan de slag van de richel op 
zijn handen.

Er bestaan belangrijke middenveldorgani-
saties die voortdurend bezig zijn met het 
wegwerken van barrières om te kunnen 
samenleven. Dat zijn organisaties die ook 
een stem kunnen geven aan migranten.

Volgens sommige politici zou de Vlaamse 
overheid zelfs geen subsidies meer mogen 
geven aan de organisaties die zich inzetten 
voor mensen met een bepaalde afkomst of 
religie. Dit idee in de praktijk brengen wil 
zeggen dat we de stem van nieuwkomers 
en mensen uit de migratie nog veel min-
der zullen horen. We horen ze nu al amper. 
Stel nu eens dat we die toer zouden opgaan: 
waarom zouden we dan nog subsidies geven 
aan andere belangenorganisaties, die het 
opnemen voor bepaalde bevolkingsgroe-
pen?

Mensen kunnen sterker worden en groeien 
met de ondersteuning van organisaties en 
structuren. Organisaties die hun stem ver-
tolken en hun belangen verdedigen. Dat 
geldt voor werknemers en werkzoeken-
den, jongeren, gepensioneerden, holebi’s, 
migranten, personen met een handicap, you 
name it. Als we niet langer investeren in die 
organisaties, zetten we elke emanciperende 
beweging een hak.

DENK AAN DE TOEKOMST

We gaan onze eigen samenleving toch niet 
saboteren? Het klopt, subsidies voor het 
middenveld, professionele tolken inscha-
kelen, inburgeringscursussen organiseren, 
dat kost allemaal geld. Maar dat geld brengt 
op. Dat heet investeren.
Investeren betekent denken aan de toe-
komst. Het is daarom zo belangrijk om na 
te denken over uitdagingen die ons te wach-
ten staan. Een gemakkelijk voorbeeld is de 
werkvloer. Werkgevers hebben handen te 
kort en schreeuwen in de media om meer 
mensen. De horeca, de zorg, bedrijven met 
technische profielen en ingenieurs, we 
kunnen elk paar extra handen gebruiken. 
Hebben onze politici daar al eens bij stilge-
staan?

Er klinken nu al stemmen die zeggen dat 
buitenlandse en internationale onderzoe-
kers, ingenieurs en professoren Vlaanderen 
en België steeds minder aantrekkelijk vin-
den. Ze hebben last van de nieuwe proce-
dures voor verblijfsvergunningen, merken 
rechtsonzekerheid. Willen we ook de hoog-
opgeleiden wegjagen?

De kosten van integratie zouden we met 
een andere bril kunnen bekijken, name-
lijk als een investering die op termijn enkel 
opbrengt voor de samenleving. Want wan-
neer mensen werken, betalen ze sociale 
zekerheidsbijdragen en belastingen zoals 
iedere Belg.

ZIJN NIEUWKOMERS ‘HET 
PROBLEEM’?

In heel België is het nog niet zo lang ver-
plicht voor nieuwkomers van buiten de EU 
om een inburgeringsprogramma te volgen 
(Brussel verplicht dit vanaf 2020). Eigenlijk 
is er dus al een systeem voor hen. Waarom 
moeten we ons dan zo sterk blijven blind-
staren op deze groep?

Waarom buigen onze politici zich niet meer 
over mensen die hier al veel langer zijn? 
Medeburgers van de tweede, derde of vierde 
generatie migranten, die ouders en voorou-
ders hebben die nooit een cursus hebben 
gevolgd, maar misschien wel nog altijd wor-
den uitgesloten of te kampen hebben met 
vooroordelen? Een ‘vreemde’ naam hebben 
doet al op voorhand je kansen slinken als 
je wil solliciteren of een woning wil huren.

Moet het niet eerder de voornaamste uit-
daging zijn om racisme en discriminatie 
op àlle mogelijke vlakken aan te pakken 
en terug te dringen? Om ons af te vragen 
welke inspanningen mogelijk zijn bij diege-
nen die worden uitgesloten én bij autochto-
nen? Lastige vragen waarvoor we de input 
van experts goed kunnen gebruiken. Maar 
die vragen aanpakken kan veel succes ople-
veren.

KIEZEN

Het is een kwestie van twee keer nadenken 
en kiezen. Van streng zijn én vooral recht-
vaardig.  Van alle mensen hun plek onder 
de zon gunnen. Van bewust niet kiezen voor 
sabotage. Partijen die voor hun bestaan 
teren op verdeeldheid, die hebben belang 
bij sabotage. Maar een samenleving heeft 
daar niets bij te winnen.

Een trajectbegeleidster en werknemersaf-
gevaardigde bij het Agentschap Integratie 
en Inburgering zegt het zo: “Laten we niet 
vergeten dat we met mensen bezig zijn. 
Mensen met een verhaal, met bagage, waar 
we rekening mee moeten houden om te 
proberen van hun integratie een succes-
verhaal te maken. Wij willen als eerste-
lijnsmedewerkers geen dossierbeheerders 
worden. We willen waken over de kwaliteit, 
de toegang tot het onderwijs, de arbeids-
markt en culturele activiteiten. Dat is nodig. 
Samenhorigheid is de basis.”   |
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Bedenkelijke overnemers doen 
Corelio Printing de das om
KOPER MODERNA PRINTING CHOQUEERT DOOR TERUG TE KRABBELEN

Denis Bouwen

De drukkerij Corelio Printing (Erpe-
Mere) is in augustus failliet ver-
klaard en werd uiteindelijk overge-
nomen door concurrent Moderna 
Printing (Beringen-Paal). Maar 
Moderna zorgde voor een uitermate 
bittere ‘verrassing’ door de over-
name af te blazen. Ontgoocheling 
alom, niet in het minst bij de over-
gebleven werknemers. Een dege-
lijke onderneming gaat ter ziele als 
gevolg van bedenkelijke praktijken.
Corelio Printing drukte onder meer DS 
Magazine en de Vlaamse Elle maar ook Paris 
Match en Nederlandse bladen als Linda en 
Vrij Nederland. Ook ACV-magazines zoals 
Ons Recht en Vakbeweging werden er 
gemaakt. Het septembernummer van Ons 
Recht rolde nog op de valreep van de persen.

“De gebeurtenissen bij Corelio Printing zijn 
een schoolvoorbeeld van hoe een degelijk 
bedrijf met bekwaam en gemotiveerd per-
soneel en goede producten kan worden ver-
knoeid door mismanagement”, bevestigt 

Ann Verhelst, vakbondssecretaris bij ACV 
BIE. Ook zij is geschokt door het afhaken 
van Moderna Printing. “Dit is ongezien”, is 
de teneur in vakbondskringen.

HET VOLK

De handelsdrukkerij werd in 1994, 
samen met de krant Het Volk, door 
het ACV verkocht aan de Vlaamse 
Uitgeversmaatschappij (VUM), die later 
haar naam veranderde in Corelio. De ver-
koop was een verlies voor de christelijke 
arbeidersbeweging. In 2008 verdween de 
titel Het Volk uit het Vlaamse krantenland-
schap. Maar de handelsdrukkerij bestond 
nog steeds, onder de naam Corelio Printing. 

“De VUM verwachtte niet al te veel van de 
handelsdrukkerij, maar uiteindelijk bleek 
die meer dan behoorlijk te presteren”, ver-
telt Ann. “Dat leidde op zeker ogenblik toch 
tot de nodige investeringen”.
In oktober 2008 legde Corelio de hand op 
Nevada-Nimifi, een handelsdrukkerij in 
Anderlecht. Het duurde niet lang of er werd 
gereorganiseerd bij die drukkerij. “Voor de 
werknemers die daar weg moesten, konden 
de vakbonden een schitterend sociaal plan 

sluiten”, herinnert Ann zich. “Maar Corelio 
Printing moest dat sociaal plan wel finan-
cieren, en werd nog met andere schulden 
opgezadeld. De twee drukkerijen hadden 
verschillende bedrijfsculturen, en ook de 
syndicale culturen en de loon- en arbeids-
voorwaarden waren niet dezelfde. Na ver-
loop van tijd werden alle activiteiten samen-
getrokken in Erpe-Mere”.

CIRCLE MEDIA GROUP

In maart 2018 werd Corelio Printing door 
Corelio (nu Mediahuis) verkocht aan de 
Circle Media Group. Maar al gauw bleek die 
deal een miskleun van formaat.
ANN VERHELST: “Niemand moet mij wijs-
maken dat het faillissement van Corelio 
Printing te wijten is aan de krimpende 
volumes in de grafische sector. Dat is hele-
maal niet de oorzaak, want er was op zich 
werk genoeg. Er zijn diverse redenen voor 
de financiële ademnood die het bedrijf 
ondervond. Om te beginnen werd er een 
tijdlang veel volume binnengehaald zonder 
genoeg te letten op het betaalgedrag van de 
nieuwe klanten. Heel wat van die klanten 
waren Franse bedrijven die te laat betaalden. 
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Gevolg: er werden veel kosten gemaakt, 
maar daar stonden te weinig inkomsten 
tegenover. Op zeker moment wilde Corelio 
van de drukkerij in Erpe-Mere vanaf, en 
werd een deal gesloten met Circle Media 
Group; achteraf bekeken was dat de dood-
steek. CMG werd gerund door een Grieks-
Cyprioot die zich gedroeg als een crimineel. 
De man is nu met de noorderzon verdwenen, 
volgens de geruchten zou hij naar Thailand 
zijn gevlucht”.
Circle Media Group overkoepelde druk-
kerijen in Nederland, België, Duitsland, 
Spanje, Engeland, Finland. Ondertussen 
is voor een aantal van die drukkerijen het 
doek gevallen. Ook bijvoorbeeld voor Hélio 
in Charleroi, dat begin dit jaar failliet ging. 

“In Europese vakbondskringen heerste het 
nodige wantrouwen tegenover CMG”, weet 
Ann. “De groep deed heel wat overnames 
maar beschikte over weinig cash. Toen een 
Spaanse drukkerij in geldnood kwam, werd 
Corelio Printing gedwongen om een zware 
factuur te betalen van dat zusterbedrijf. Van 
dat bedrag kwam maar een fractie terug 
naar de Belgische drukkerij”.

VERBETERVOORSTELLEN

In Erpe-Mere wilde CMG het personeel 
inkrimpen en de loonkosten verminderen. 
Die ambitie leidde logischerwijze tot onder-
handelingen met de vakbonden. “Eigenlijk 
waren dat heel bizarre onderhandelingen”, 
herinnert Ann zich. “CMG stelde zich wei-
nig ernstig op. In de afgelopen drie tot vier 
jaar formuleerden de arbeiders een hele 

reeks verbetervoorstellen maar de direc-
tie luisterde daar amper of niet naar. Dat 
maakte het wantrouwen en de verbittering 
bij de werknemers alleen maar groter.”
De zeer stroeve onderhandelingen resul-
teerden nooit in een akkoord over een 
besparingsplan. Corelio Printing bleef dus 
voort roeien met de riemen die het had. 
Een aantal personeelsleden zocht uit eigen 
beweging ander werk. Ook de plant manager 
hield het voor bekeken. En bij het personeel 
liepen de frustraties hoog op. Wat moesten 
ze denken van zo’n roekeloze aandeelhou-
der?
Uiteindelijk moest Corelio Printing de 
boeken neerleggen. Na erg spannende en 
beproevende weken leek het bedrijf te wor-
den gered door Moderna Printing, de druk-
kerij van de Limburgse familie Bongaerts. 
De overnemer wilde slechts 90 van de 167 
jobs redden (in totaal waren er zo’n 200 
werknemers, langdurig zieken meegeteld, 
nvdr). Er leek weer wat hoop te zijn, maar 
Moderna Printing verbaasde iedereen zeer 
onaangenaam door de deal alsnog te annu-
leren.

GANGSTERPRAKTIJKEN

In het hele Circle Media Group-verhaal is 
enorm veel geld in rook opgegaan. Insiders 
bij de drukkerij spreken zonder aarzeling 
van gangsterpraktijken. Zal er nog veel 
geld worden teruggevonden? Ann Verhelst 
is nuchter: “Ongetwijfeld zijn er allerlei con-
structies bedacht door de vroegere aandeel-
houders. Zij zullen alles in het werk stellen 

om de dans te ontspringen en niet te wor-
den aangesproken op hun rol. Het is nu aan 
de curatoren om zoveel mogelijk uit te zoe-
ken wat er allemaal is mispeuterd”.

“Pijnlijk voor de werknemers die hun werk 
verliezen is dat sommigen financiële schade 
zullen lijden omdat het Fonds voor Sluiting 
van de Ondernemingen de achterstallige 
vergoedingen en opzegvergoedingen maar 
tot een bepaald plafond uitbetaalt. En er 
is niet alleen de financiële kant. De werk-
nemers spelen ook een stuk familie kwijt, 
een deel van hun identiteit. Ze voelden 
zich sterk betrokken bij het wel en wee van 
de drukkerij. Ze deden allerlei voorstellen 
om de situatie te verbeteren maar werden 
meestal genegeerd. Heel frustrerend”.
De Limburgse overnemer wilde Corelio 
Printing voortzetten onder de naam 
Rothoma. Maar dat feest ging dus niet door: 
de familie Bongaerts krabbelde terug. Grote 
verbijstering bij werknemers, vakbonden, 
klanten, leveranciers.
Volgens de familie Bongaerts haakten de 
banken en ‘enkele sleutelfiguren’ in de 
drukkerij af. Maar vakbondskringen zeggen 
dat sommige klanten het vertrouwen waren 
kwijtgespeeld en dat Moderna Printing 
‘onrealistische prijsstijgingen’ wilde opleg-
gen.
De curatoren van Corelio Printing, Marga 
Pieters en Adriaan Dauwe, zijn not amused 
over het hallucinante gedrag van Moderna 
Printing. Zij houden vol dat de overname 
was ondertekend en dat de Limburgers hun 
verplichtingen moeten nakomen.   |
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Winkelketen Lidl blokkeert 
e-mailverkeer tussen bepaalde uren
‘BREDER BELEID NODIG OM WERKDRUK TE VERLICHTEN’

Wouter Parmentier

De werknemers bij de supermark-
ten van Lidl krijgen sinds 1 septem-
ber 2019 geen e-mails meer tussen 
zes uur avonds en zeven uur ‘s och-
tends. De maatregel kwam er ‘om 
de privétijd van de werknemers nog 
meer te respecteren en zo een goede 
work-life balance te bevorderen’, 
verklaarde de woordvoerder van Lidl 
in het dagblad Het Laatste Nieuws. 

“Een goede maatregel als dit past in 
een totaalbeleid om de werkdruk te 

verminderen en de work-life balance te ver-
beteren, maar daar wringt het schoentje”, 
reageert de ACV Puls-kaderwerking bij Lidl. 

“Je wordt ’s avonds niet om de oren geslagen 
met e-mails van het werk, een goede zaak”, 
zegt ACV Puls-kadermilitante Vera Van den 
Broeck. “Maar de totale hoeveelheid e-mails 
vermindert niet. De werkdruk blijft gelijk. 
Om zeven uur ‘s ochtends vallen dezelfde 
scherpe deadlines in je mailbox.”
 
Johan Dejonckheere is regioverantwoor-
delijke in West-Vlaanderen en ook kader-
militant van ACV Puls. Hij deelt de mening 
van Vera: “Na zes uur ’s avonds ontvang ik 
veel meer berichten via WhatsApp. In mijn 
geval kan je dus moeilijk spreken van een 

veel lichtere werkdruk na 18.00u. De geno-
men maatregel kan zinvol zijn maar moet 
inderdaad passeren in een ruimer beleid 
dat de werkdruk vermindert en een beter 
evenwicht tussen job en privéleven moge-
lijk maakt”.

“Genoeg personeel regelen voor de veelheid 
aan taken is uiteindelijk de beste manier 
om werknemers mentale rust te gunnen”, 
besluit de kaderwerking van ACV Puls. “Op 
dat gebied is er bij Lidl zeker nog ruimte 
voor verbetering”.   |

Genoeg personeel regelen voor de veelheid aan taken is uiteindelijk de beste manier om werknemers mentale rust te gunnen, zegt ACV Puls.
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Actie voor maximumfactuur in 
secundair onderwijs loopt voort
Nele Schroyen en Peter Heirman

Tot 17 oktober, de Werelddag van 
Verzet tegen Armoede, voert het 
Netwerk tegen Armoede, samen met 
zijn 59 verenigingen waar armen het 
woord nemen, nog altijd actie voor 
een maximumfactuur in het secun-
dair onderwijs. Met een petitie, een 
actie voor het langste schoolbord 
en tal van lokale acties op en rond 
17 oktober. Omdat elk talent telt. 

Al  te vaak kiezen jongeren uit kwetsbare 
gezinnen in het middelbaar een richting in 
functie van de schoolkosten en niet in func-
tie van hun talenten. Een onaanvaardbare 
verspilling van talent én een van de grote 
oorzaken van latere kansarmoede wanneer 
deze jongeren de schoolbanken verlaten. 
Het basisonderwijs werkt al langer met 
een maximumfactuur, met positief effect. 
De kosten in het secundair onderwijs lopen 
dan weer sterk uit elkaar en zijn ‘school-
afhankelijk’, maar vanaf het 3de  leerjaar 
ook afhankelijk van de studierichting. 
 
De resultaten van de studiekostenmonitor 
(eerste graad secundair onderwijs) werden 
dit voorjaar bekendgemaakt. Daaruit blij-
ken enorme verschillen tussen scholen in 
de kosten die ze doorrekenen. Sommige 
scholen maken werk van een kostenbe-
heersend beleid, maar lang niet allemaal. 
Een maximumfactuur wordt ook door de 
onderzoekers gezien als een manier om 
scholen ertoe aan te zetten hun kostenbe-
leid onder de loep te nemen. Bovendien 
is dit een maatregel die alle ouders ten 
goede komt, dus niet alleen gezinnen 
in armoede, en  die duidelijkheid biedt 
over de totale kosten van een schooljaar. 
 
Uiteraard kosten sommige studierichtingen, 
vanaf de tweede graad, meer dan andere. 
Het Netwerk tegen Armoede pleit dan ook 
niet voor één vast bedrag voor alle leerjaren 
en studierichtingen, maar voor een gediffe-
rentieerde maximumfactuur.  In de eerste 
graad moet één bedrag dan weer wél kun-
nen.

Nu we weten hoeveel een schooljaar gemid-
deld kost, wordt duidelijk dat de schooltoe-
lagen die kosten allesbehalve dekken. Zelfs 
de maximale toelage – waar slechts weinig 
leerlingen recht op hebben –  ligt nog enkele 
honderden euro’s onder de gemiddelde 
studiekosten. Hoog tijd om die bedragen 
te herbekijken. Ook hier is de vraag dat er 
aangepaste bedragen komen volgens de stu-
dierichting, zodat de kostprijs geen drem-
pel is voor jongeren om hun droomjob na te 

jagen. Of ga jij hen vertellen dat hun droom-
job onbetaalbaar is?   |

Omdat elk 
talent telt

Alle info over de campagne 

‘Elk talent telt’ vind je 

op www.elktalent.be. 

Teken de petitie op 

www.netwerktegenarmoede.be/
petitie.
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Valse verwachtingen 
op de arbeidsmarkt
AMBITIES OPGEVEN IS VAAK NET ZO’N OPLUCHTING ALS ZE BEREIKEN
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Peter Bakema

Je bent jong en je wil wat. Nu alleen 
nog weten wat je wil en de wereld ligt 
aan je voeten. Het lijkt wel verliefd-
heid: vol dromen en verwachtingen 
vlieg je de arbeidsmarkt op. Na een 
paar jaar werken komt meestal de 
ontnuchtering, zo’n droomjob als 
die waarop je hoopte, kreeg je niet 
en iets beters vinden valt niet mee. 
Waar je vol verlangen naar uit-
keek, maakt plaats voor routine. 

Vaak is de eerste job even ontnuchterend 
als wakker worden na een nachtje uitgaan. 
Op den duur word je realistischer over jezelf 
en de boze wereld. Hoe komt het dat je car-
rière vaak tegenvalt als je erop terugkijkt? 
Volgens filosoof Søren Kierkegaard is het 
een kwestie van perspectief: het leven wordt 
voorwaarts geleefd, maar achterwaarts 
begrepen.

Je weet wanneer je honger hebt, maar je 
weet niet zomaar wat je wil. Hoe kom je 
daar achter? Meestal ga je na wat je graag 
en spontaan doet. Niet altijd levert dit veel 
zinnigs op, meestal van alles en nog wat: 
bergwandelen, gamen, voetballen, zonne-
baden. Activiteiten zonder directe aanslui-
ting op een studie of de arbeidsmarkt.

Als je op je 18de een studie of beroep moet 
kiezen, weet je weinig van de consequenties 
van je keuze. Je kunt kiezen uit honderden 
studies en je kiest er één die je iets lijkt of 
die je niet al te zeer tegenstaat. De keuze die 
je dan maakt, bepaalt in hoge mate je eer-
ste job. 

Koen ging Germaanse filologie studeren, hij 
las van jongs af aan graag en gulzig. En wat 
bleek? Tijdens z’n studie viel de letterkunde 
nogal tegen, het analyseren van de vertel-
perspectieven van romans ging ten koste 
van zijn passie. Tot zijn verbazing spraken 
taalkunde en grammatica hem veel meer 
aan, vakken die hij op de middelbare school 
niet had. Na z’n studie werd hij leraar, het 
voor de hand liggende beroep. Maar na een 
paar jaar had hij genoeg van de tijdelijke 
aanstellingen in verschillende ver uit elkaar 
liggende scholen en de eindeloze lesvoorbe-
reidingen. Gelukkig zag hij een uitweg: hij 
was een erg goede student geweest en kreeg 
een doctoraatsbeurs.

Moeilijk wordt het als je een passie hebt 
waar de arbeidsmarkt geen boodschap aan 
heeft. Neem nu Bart, een vlotte jongen op 
flashy fluoschoenen die sinds z’n 16de niets 
liever doet dan uitgaan, dansen, party’s 
organiseren, dj zijn en muziek maken. Met 
centen van vakantiejobs heeft hij zelfs zijn 
kamer kunnen ombouwen tot een geluids-
dichte studio, waar hij componeert en mixt 
tot hij de juiste dansmuziek te pakken heeft. 
Muziek is leven, vindt hij en z’n studie ligt 
voor de hand: audiovisuele kunsten. Nu 
hij 21 is en zijn studie heeft afgerond, moet 
hij werk zoeken. Al spoedig blijkt dat de 
arbeidsmarkt alleen op die enkele uitblin-
ker in zijn vak zit te wachten. Hoe kun je met 
trancemuziek je pensioen halen? Hij weet 
het niet meer, zou hij niet gewoon mee-
doen aan de selectieproeven voor politie-
inspecteur? Uiteindelijk is hij als logistiek 

medewerker bij een fabriek van hogedruk-
reinigers aan de slag gegaan. En zo beland 
je vaak heel ergens anders dan waar je pas-
sie naar uitgaat.

VERVREEMDING

Het bekende opleidings- en loopbaanad-
vies om toch vooral je passie te volgen leidt 
dus tot nogal onvoorspelbare uitkomsten, 
waarvan je je kunt afvragen of ze nu wel de 
realisatie van die passie zijn. Als dit niet of 
maar beperkt zo is, vervreemd je van jezelf 
en krijg je een gevoel van teleurstelling. Je 
moet vooral jezelf goed kennen en dat kost 
tijd. Zoek en kies iets wat aansluit bij je inte-
resse of passie, maar wees niet blind voor 
de gevolgen. Niet willen wat je niet kunt 
waarmaken. 

We leven nu eenmaal in een samenleving 
die zich laat voorstaan op gelijke kansen 
voor iedereen en waarin succes als een 
keuze (en plicht) wordt gezien. Anders 
ben je een loser. Wie durft er rond voor 
uit te komen niet ambitieus te zijn? Maar 
je loopbaan hangt niet alleen van jezelf af, 
het leven is geen menu waaruit je maar 
kunt kiezen. In werkelijkheid spelen toe-
val, geluk en volharding een veel grotere 
rol. In de woorden van de filosoof Niccolo 
Machiavelli: het lot heeft de helft van onze 
zaken in handen en wij de andere helft. Zo 
zijn er diverse succesfactoren waar je geen 
enkele invloed op hebt, zoals de conjunc-
tuur en de managementcultuur.

Veel ambitie is niet meer dan een blinde wil om op te 
klimmen omdat familie, vrienden en onze cultuur dit 
verwachten. Het is aangepraat en levert geen blijvende 
bevrediging op.
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CONJUNCTUUR

In de jaren 1960-1970 beleefde de economie 
een puberteit, ze groeide (vaak) zo hard dat 
veel werknemers automatisch meegroei-
den. Niet alleen de bomen groeiden tot in 
de hemel. Het aantal studenten nam expo-
nentieel toe en wie een doctoraat had, werd 
hoogleraar. Koen kan dat nu rustig vergeten. 
Er waren zelfs werknemers te kort, vooral in 
de minder fijne sectoren zoals de industrie 
en de mijnbouw. België ging arbeidskrach-
ten ‘importeren’ uit Marokko en Turkije. De 
overheidsinkomsten namen in deze periode 
sterk toe waardoor de sociale zekerheid kon 
worden uitgebouwd en de staat steeds meer 
taken en ambtenaren op zich nam. 

Wel een heel ander beeld dan in de jaren 
1980-1990 toen zowel bedrijven als de staat 
in de ban kwamen van een radicaal bezui-
nigingsbeleid omdat begrotingen dreigden 
te ontsporen. Alles moest worden ontvet en 
gesaneerd en het resultaat is anorexia: met 
zo min mogelijk mensen zo veel mogelijk 
doen. Sindsdien is men niet meer op een 
ander idee gekomen. En dus groeien de 
werkdruk, het aantal burn-outs en de groep 
werknemers met langdurig ziekteverlof. 
Wie de tijd mee heeft, maakt dan ook meer 
kans om z’n carrièredromen waar te maken.

MANAGEMENT VOOR DUMMIES

Hoe zit het met de kansen binnen een orga-
nisatie? Je zou denken dat wie het best pres-
teert, vroeg of laat komt bovendrijven. Maar 
met prestaties dwing je niets af en veel lijkt 
op willekeur en toeval te berusten. Je kunt 

wel manager willen worden, maar er moet 
net plaats zijn. Je mag er vanuit gaan dat je 
niet de enige bent met die ambitie. We zijn 
ook ijdel genoeg om onszelf te overschatten, 
denk dus niet dat je vanzelfsprekend beter 
bent dan de concurrenten. Trouwens, wat is 
beter? Sommigen hebben misschien andere 
kwaliteiten dan jij. Ze komen beter over of 
ze hebben een ‘beter’ gevoel voor sociale en 
machtsverhoudingen. 

Gelukkig kunnen minder kwaliteiten juist 
een voordeel zijn! Ga maar na: collega-
managers kunnen vanuit het principe ‘soort 
zoekt soort’ een zwakke manager steunen, 
omdat ze zelf niet zo sterk zijn (‘hij past 
perfect in het beleidsteam’) of omdat ze 
de macht zo min mogelijk willen delen. 
Medewerkers kunnen een zwakke manager 
verkiezen omdat ze zo autonoom mogelijk 
willen werken. En de ‘ceo’ benoemt graag 
een slappe manager omdat die altijd loyaal 
en van hem afhankelijk zal zijn. Een tassen-
drager is altijd bruikbaar! Zo krijgen we dan 
een bedrijfscultuur volgens het principe 
‘hoe lichter je bent, des te hoger je stijgt’. 
Wie in zo’n organisatie werkt, mag zichzelf 
gelukwensen met een promotie, hij is gewo-
gen en licht genoeg bevonden. 

AMBITIE

Ambitie is goed te begrijpen. De reclame 
verleidt je met alle lekkers dat in de wereld 
te koop is en een hoge functie verzekert je 
van respect, eerbied en erkenning, de liefde 
van de wereld. Sommigen komen ook aan 
zelfontplooiing toe.

Veel ambitie is niet meer dan een blinde wil 
om op te klimmen omdat familie, vrienden 
en onze cultuur dit verwachten. Het is aan-
gepraat en levert geen blijvende bevredi-
ging op. De filosoof Alain de Botton verge-
lijkt in ‘Statusangst’ (2004) ambitie met het 
beklimmen van een berg. We denken dat we 
op een hoogvlakte van geluk aankomen als 
we de top bereiken, maar in werkelijkheid 
kunnen we die toestand niet volhouden en 
dus dalen we maar weer af naar het dal der 
plichten. Na verloop van tijd krijgen we 
vanzelf behoefte aan een nieuwe uitdaging, 
willen we andere horizonnen verkennen en 
start de cyclus opnieuw.

Wie ambitieus is, is bovendien afhanke-
lijk van het oordeel van anderen: zij moe-
ten je prestaties zien en bereid zijn om 
die te erkennen. Het maakt je kwetsbaar 
als je erop hoopt de haver te krijgen die 
je denkt te verdienen. De filosoof Arthur 
Schopenhauer waarschuwde al dat je je 
levensgeluk niet in de hoofden van anderen 
moet situeren. Wie dat wel doet, onderschat 
de mist en onzin die daar heersen. Het is 
beter om je verwachtingen en ambities in de 
loop van de tijd bij te stellen. Rekening hou-
dend met je capaciteiten, interesses, energie 
en behoeften moet je jezelf niet overvragen. 
Je kunt wel dromen van een baan als pro-
fessor, maar heb je daar werkelijk alles voor 
over? 

Hoe veeleisender je bent, des te moeilijker 
het is om alles waar te maken. Je zult altijd 
moeten inleveren: alles inzetten om een 
bepaald beroep of doel te bereiken, leidt 
tot verlies op andere terreinen. Vandaar 

dat het opgeven van ambi-
ties vaak net zo’n opluch-
ting is als het bereiken 
ervan. Je moet je zien te 
verzoenen met je wensen 
en mogelijkheden. Voor 
alles wat hierboven uit-
gaat, betaal je een (hoge) 
prijs, maar die ligt voor 
iedereen anders. Als je 
je droombaan niet krijgt, 
kun je altijd denken: wie 
weet waar ik aan ontko-
men ben. Wie met min-
der genoegen neemt, kan 
zich laten inspireren door 
de dichter J.C. Bloem: alles 
is veel voor wie niet veel 
verwacht.   |
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ACTIVITEITENKALENDER

‘ZIJ HADDEN WEL HUN 
REDENEN – OP DE VLUCHT 
VOOR HET VNV’

Een gespreksavond met auteur Danny 
Carleer. 

e	Robijnzaal Kaleidoscoop, Molenstraat 
50, 2640 Mortsel.

r	Woensdag 6 november 2019, deuren 
open 19.30u, start om 20.00u.

 Entree is gratis.

Een avond georganiseerd door ‘The coa-
lition of the willing’, een fijne samenwer-
king tussen ACV en Masereelfonds. 

In zijn nieuwe boek ‘Zij hadden wel hun 
redenen’ vertelt Kortenbergs auteur 
Danny Carleer hoe zijn ouders de Tweede 
Wereldoorlog hebben beleefd. Vader 
René vluchtte na de Duitse inval in 1940 
met een vriend via Calais naar Londen. 
Wanneer hij daar aankomt is hij bijna 
blut; hij besluit naar Afrika te vertrekken 
met het Vreemdelingenlegioen.

Vader Carleer overleeft de mislukte lan-
ding van de Vrije Fransen bij Dakar en 
komt via Kameroen en Belgisch-Congo 
in Abessinië terecht. Daar levert hij in 
1941 met de Belgisch-Congolese ‘Force 
Publique’ slag tegen de Italiaanse bezet-
ters. In 1942 kan hij met een Belgisch 
vrachtschip terugkeren naar Engeland. In 
Londen trouwt hij met de Engelse Violet.

Violet is ook militair en werkt bij de 
bloedbank van het leger. René gaat 
aan de slag bij de Veiligheidsdienst 
van het Belgische ministerie van 
Landsverdediging. Daar ziet hij hoe de 
Belgische regering in ballingschap er 
alles aan doet om vooral het communis-
tische verzet na de bevrijding buitenspel 
te zetten.

Danny kadert het verhaal van zijn ouders 
in het bredere oorlogsgebeuren. In 
een apart hoofdstuk, ‘Ondertussen in 
Kortenberg’, heeft hij het over de gevol-
gen van de bezetting en de strijd tussen 
collaboratie en verzet in het Leuvense.

Meer info: andre@masereelfonds.be  

INFOMOMENTEN 
LOOPBAANBEGELEIDING

Er zijn infomomenten loopbaan-
begeleiding van het Centrum voor 
Loopbaanontwikkeling (CLO) in Aalst 
(donderdag 7 november), Antwerpen 
(vrijdag 8 november), Hasselt (woens-
dag 20 november), Herentals (woens-
dag 16 oktober), Herk-de-Stad (vrijdag 18 
oktober), Mechelen (dinsdag 15 oktober), 
Leuven (woensdag 16 oktober), Roeselare 
(woensdag 23 oktober), Turnhout (woens-
dag 6 november).

INFOSESSIE EN 
HERSTELTRAJECT BURN-OUT

Het infomoment is bedoeld voor wie 
meer wil weten over burn-out, voor zich-
zelf, voor iemand uit zijn/haar omgeving 
of voor zijn/haar werkvloer. Dit vindt 
plaats in Kortrijk op maandag 7 okto-
ber. Je kan daarna deelnemen aan het 
hersteltraject op woensdagen 6, 20 en 27 
november. Deze driedaagse richt zich tot 
werknemers die aan het herstellen zijn 
van burn-out. Heb je al enkele stappen 
gezet op weg naar herstel maar ben je 
nog niet toe aan werk hervatten? Dan kan 
je deze workshop volgen om de volgende 
stappen te realiseren.

GROEPSLOOPBAANBEGELEIDING 
(DRIEDAAGSE)

In deze loopbaandriedaagse kan je met 
alle thema’s uit loopbaanbegeleiding 
aan de slag. Je doet aan uitwisseling met 
andere groepsleden die ook beter willen 
omgaan met hun werksituatie. In Hasselt 
op vrijdagen 22 en 29 november en 13 
december.
 

WORKSHOP CV EN 
BEGELEIDENDE BRIEF

Een goed cv is het halve werk. Het ver-
groot aanzienlijk je kansen om te wor-
den uitgenodigd voor een sollicitatie-
gesprek. Deze workshop vindt plaats in 
Antwerpen op dinsdag 8 oktober.
 

WORKSHOP 
SOLLICITATIEGESPREK

Een sollicitatiegesprek gaat vaak gepaard 
met onzekerheden, stress, angst voor het 
onbekende. Uiteraard leren we je dan 
ook hoe je je hierop voorbereidt. Deze 
workshop vind je in Antwerpen op don-
derdag 17 oktober.
 

WORKSHOP ‘VISIBILITY’

Hoe zichtbaar ben jij op het werk? Ben 
jij ook op zoek naar manieren om jouw 
talenten te tonen of beter aan bod te 
laten komen? Dan is deze workshop iets 
voor jou, hij vindt plaats in Antwerpen op 
vrijdag 25 oktober.
 
Gratis voor leden van het ACV.
 

Inschrijven / meer info:

www.jeloopbaan.be 

03 / 220 89 50

loopbaancentrum.acv-puls@acv-csc.be
Meer info op

www.loopbaanontwikkeling.be 

www.acv-puls.be
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VRAAG VAN DE MAAND

Bram Van Goethem

Een collega komt vaak te laat, een 
andere heeft zich schuldig gemaakt 
aan pesterijen of is dronken op de 
werkvloer opgedoken. Werkgevers 
willen in zulke situaties soms streng 
optreden en aan de betrokken 
werknemer een tuchtsanctie opleg-
gen. Kan dit eigenlijk zomaar? 

ARBEIDSREGLEMENT 

Belangrijk is dat de werkgever alleen 
tuchtsancties kan opleggen als het arbeids-
reglement dit uitdrukkelijk bepaalt. In het 
arbeidsreglement moet worden opgenomen 
welke gedragingen of tekortkomingen kun-
nen worden gestraft; er moet ook in staan 
welke sancties kunnen worden opgelegd.
Het arbeidsreglement moet verder ter 
kennis gebracht zijn aan de werknemer. 
Anders kan het niet worden ingeroepen 
tegen de werknemer en kunnen er ook geen 
tuchtsancties worden opgelegd.

PROCEDURE

De wet voorziet in een procedure die de 
werkgever moet respecteren. De straffen 
moeten immers uiterlijk op de eerste werk-
dag na die waarop de tekortkoming is vast-
gesteld, door de werkgever ter kennis wor-
den gebracht van de werknemer. 
De werkgever moet de opgelegde straf 
inschrijven in een register waarin naast de 
naam van de betrokken werknemer, ook de 
datum, de reden en de straf worden vermeld.
Verder moet ook een beroepsprocedure 
worden voorzien voor werknemers die 
opmerkingen wensen te formuleren of die 
de opgelegde sanctie willen betwisten.

SANCTIES

In het arbeidsreglement kunnen verschil-
lende sancties worden opgenomen: zowel 
sancties met een moreel karakter (bij-
voorbeeld een verwittiging, hoewel dat 
ook mogelijk is zonder vermelding in het 
arbeidsreglement) als sancties met een meer 
geldelijk karakter (bijvoorbeeld geldboetes 

of schorsing met loonverlies). 
Sommige sancties zijn op zich te verregaand 
en vormen in feite een verboden wijziging 
van de loon- en arbeidsvoorwaarden. Dat 
kan uiteraard niet, zelfs als ze uitdrukkelijk 
in het arbeidsreglement staan. Denk maar 
aan een lange periode van schorsing met 
loonverlies, een degradatie van de werkne-
mer (wijziging van functie) of een overplaat-
sing (wijziging van plaats tewerkstelling). 
Belangrijk is nog dat de sanctie die wordt 
opgelegd in redelijke verhouding staat tot 
de tekortkoming. Ook moet de werkgever in 
gelijke situaties op dezelfde manier optre-
den en mag er geen sprake zijn van een ver-
boden discriminatie.
Bij het opleggen van geldboetes gelden ten-
slotte bijzondere regels. Zo mag het totaal 
van de per dag opgelegde boeten één vijfde 
van het dagloon niet overschrijden. De 
opbrengst van deze geldboeten moet wor-
den gebruikt ten voordele van de werkne-
mers. Als er een ondernemingsraad is, moet 
de bestemming na overleg worden vastge-
legd.   |

Kan je werkgever 
tuchtsancties 
opleggen?

©
 F

OT
O:

 A
DO

BE
ST

OC
K



Ons Recht | 123ste jaargang | OKTOBER 2019  |  25

Krimpende vraag kost banen 
bij Punch Powertrain 
ELEKTRISCHE VERSNELLINGSBAK MOET OP TERMIJN UITKOMST BIEDEN

Johan Lamers

Bij Punch Powertrain, de fabri-
kant van automatische versnel-
lingsbakken in Sint-Truiden, 
dreigen meer dan 300 jobs te 
sneuvelen. ACV Puls onderzoekt 
samen met de andere vakbon-
den wat er kan gebeuren om 
het sociaal leed bij de onderne-
ming maximaal te beperken.

In de voorbije jaren is Punch Powertrain 
duizelingwekkend snel gegroeid. Een jaar 
of tien terug werd het verkocht door de 
Duitse multinational ZF. De beruchte West-
Vlaamse ondernemer Guido Dumarey was 
er een tijdje eigenaar van. Nu heeft Punch 
Powertrain een Chinese hoofdaandeelhou-
der.
Van een bedrijf met 160 personeelsleden is 
Punch Powertrain uitgegroeid tot een orga-
nisatie met 1.100 werknemers, onder wie 
zo’n 600 bedienden, vooral actief in onder-
zoek & ontwikkeling en ondersteunende 
diensten. Er werden ook filialen geopend 
in landen als Nederland, Duitsland en 
Frankrijk.

ASSEMBLAGE IN CHINA

Het bedrijf maakt in Sint-Truiden onder-
delen voor klassieke automatische ver-
snellingsbakken of CVT’s. De assemblage 
gebeurt in de PP-fabriek in China. Punch 
Powertrain zet nu zwaar in op de ontwik-
keling van een nieuw type versnellingsbak, 
waar ook in Europa vraag naar is, de DCT 
in vakjargon.
Het geluk kon niet op toen de Franse auto-
bouwer PSA interesse toonde in de elektri-
sche versnellingsbak, met een contract voor 
600.000 stuks per jaar als resultaat. Ook 
andere Europese autobouwers zijn geïnte-
resseerd.
Maar helaas kreeg de autosector zware 
klappen te verduren in Azië en op het 
Amerikaanse continent. De vijandigheid 
van de Amerikaanse president Donald 
Trump tegenover China hielp ook al niet.
In Azië zakte de jaarlijkse vraag van 700.000 
eenheden naar minder dan 400.000 stuks. 
PP, ondertussen overgenomen door de 
Chinese investeerder Yinyi, komt niet meer 
zo vlot met centen over de brug. In China 
zelf komt Yinyi, vooral actief in mijnbouw 
en vastgoed, financieel in nauwe schoentjes. 
Maar dat zou geen invloed hebben op Punch 
Powertrain, houden de Chinezen vol.
De vraag naar CVT’s blijft dalen. En de pro-
ductie voor PSA zal pas starten in 2021. 

Punch Powertrain moet dus een kloof van 
twee jaar overbruggen.

OMVORMING

Begin september volgde dan de onheilstij-
ding. Op een speciale ondernemingsraad 
werd aankondigd dat het bedrijf zich moest 
aanpassen aan de krimpende vraag. Dat zal 
vooral jobs kosten in de productie. Maar ook 
in O&O en in de ondersteunende diensten 
zullen werknemers hun werk verliezen.
Punch Powertrain moet zich omvormen 
tot een fabriek voor elektrische versnel-
lingsbakken. Het maken van de klassieke 
versnellingsbakken wordt compleet naar 
China verschoven.
In Sint-Truiden hopen ze de kloof van twee 
dicht te rijden en dan vol in te zetten op 
de nieuwe projecten die al lopen. Als de 
autosector wereldwijd en meer bepaald in 
Europa en China blijft krimpen, worden het 
wel hachelijke tijden.
Nog genoeg vraagtekens dus. De infor-
matie en consultatie in het kader van de 
Wet Renault zijn ondertussen van start 
gegaan.   |

Aanvankelijk was het verlies van 188 jobs 

aangekondigd. Ondertussen staan in 0&0 

en ondersteunende diensten nog eens 

120 banen op de tocht.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
19 44 3 45 24 8 14 2

B
35 43 4 9

C
6 23 12

D
5 41 36

E
38 1 25 37 22

F
30

G
10 46 31 42

H
26 32 40 33 21

I
15 7 27

J
11 28 34

K
20 13 39 16 29 17 18

VRIJE TIJD

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘De 
Griekse goden wonen op de berg Olympos.’ S.C. uit 
Aalter werd door loting uit de juiste antwoorden 
getrokken en wint een boekenbon van 20 euro. 
Proficiat!

We konden ook gratis exemplaren wegschenken 
van de boeken ‘Niemand wil ze hebben. Europa en 
zijn vluchtelingen’ (Linda Polman, Uitgeverij Jurgen 

Maas), ‘Er is nog werk. De toekomst van waardig werk 
in de wereld’ (Luc Cortebeeck, Uitgeverij Lannoo) en 

‘Mijn Congo’ (Bart Demyttenaere, Uitgeverij EPO). De 
onschuldige hand hielp ons opnieuw. Exemplaren 
van ‘Niemand wil ze hebben’ zijn gewonnen door L.L. 
uit Deurne, N.D. uit Kortrijk en W.L. uit Weerde. ‘Er is 
nog werk’ wordt op gestuurd naar R.C. uit Ruiselede, 
W.V.H. uit Schilde, L.J. uit Sint-Amandsberg, P.D.S. 
uit Oostende en E.M. uit Stabroek. En ‘Mijn Congo’ 
belandt in de bus bij M.D. uit Roeselare, J.B. uit 
Langdorp en S.S. uit Lokeren.

Veel leesplezier!

Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraad-
sel naar puzzelonsrecht@acv-csc.be, ten laatste 
op 21 oktober 2019. Of stuur een briefje met de 
oplossing, naam, adres en lidnummer naar Ons 
Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. De 
winnaar ontvangt een boekenbon van Standaard 
Boekhandel ter waarde van 20 euro.

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

horizontaal
A. Afschrijven; rivier in Noord-Holland
B.  Oosterse vorst; elke werknemer heeft een 

... nodig
C.  Vrouwelijke voornaam; ander woord voor 

jood
D.  Iets wat wordt gebruikt door een schoen-

maker
E.  Torhout-Werchter; hoogste
F.  Valutacode van de euro
G.  Medaille; Nieuw Testament
H.  Medicijnflesje
I.  Stelsel van Werkloosheid met 

Bedrijfstoeslag; vrouwelijke voornaam
J.  Weg; iets wat je op een dak kan vinden
K.  Reeds; stof van gedroogde eieren 

verticaal
1.  Zesde naamval in het Latijn; voornaamste 

zonnegod van het Oude Egypte
2.  Vrouwelijke sprookjesfiguur die kan tove-

ren; afvoerbuis
3.  Er zit een ... in de kabel; volgens sommi-

gen verdient de ... van Proximus nog niet 
genoeg

4.  Vorm van tossen
5.  Rooms-katholiek; terrein om te spelen
6.  Dreumes
7.  Ontharen; wetenschappelijk onderwijs
8.  Dichter
9.  Soort boom; ... is belangrijk maar het kan 

ook veel kapot maken
10.  Industriezone GST (afk.); vrouwelijk hert
11.  Jij; de derde plaats innemend

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 26 27

M

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

H E T E H G O G O ?

Win een 
topboek!
Het boek ‘Kleine mensen, grote oorlogen’, 
geschreven door Jan Reyniers, gaat over doorsnee-
Belgen uit de Rupelstreek en de kuststreek. Op de 
vluchtelingenroutes, in de loopgrachten en lazaretten 
van de Eerste Wereldoorlog, in het verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. ‘Kleine mensen, grote oorlogen’ 
beschrijft hoe mensen klem geraken door de eisen 
die het leven en de wereld hen stellen. Een boek 
over bakkerszonen, metaalarbeiders en vissers, over 
verzetslui en vluchtelingen. Over een garenwinkeltje, 
een oorlogsverpleegster, een grote liefde en een man 
van tweede garnituur. Over wie welke keuzes maakte, 
en waarom. Auteur Jan Reyniers was hoofdredacteur 
van het magazine VOX. 

Interesse in dit boek, uitgegeven bij EPO? Stuur dan 
je naam en adres naar communicatiedienst.acv-
puls@acv-csc.be en schrijf in je e-mail dat je graag 
kans maakt op één van de drie te verloten exemplaren. 
Mail ons niet later dan 18 oktober 2019 aub.

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

In films als ‘The Big Short’, 
‘The Wolf of Wall Street’, 
‘Margin Call’konden we 
ons verkneukelen over de 
mannenbastions die in Wall 
Street miljarden dollars 

‘verwerken’. In de periferie 
van die centenschuivers 
maakten we zonder 
uitzondering ook kennis 
met de meisjes die het 
lucratieve maar voorts 
kennelijk lege bestaan 
van deze gladjakkers 
plegen op te fleuren: 
callgirls, lapdancers, 
paaldanseressen, strippers 
enzovoort. Meisjes kortom 
die we vroeger bimbo’s 
noemden (of nog minder 
fraaie termen), maar die 
tegenwoordig feministisch 
heten, Cardi B-style 
dan. In Lorene Scafaria’s 

‘Hustlers’ maken precies die 
opfleurende meisjes, die net 
zomin als hun graaiende 
klanten het pluimen 
kunnen laten, de dienst uit...

We schrijven 2006. De jonge 
Destiny stelt beteuterd vast dat 
de dollars die zij bijeensprokkelt 
aan de paal in een New Yorkse 

‘gentlemen’s club’ gedecimeerd 
zijn zodra zij de plakhanden van 
eigenaar, DJ’s, buitenwippers en 
nog een stuk of wat mansvolk 
gepasseerd zijn. Met andere 
woorden: veel blijft er niet over.

Enter Ramona. De oudere ster 
aan het stripclubfirmament 
neemt de ingénue onder de vleu-
gels en leert haar hoe ze het geile, 
rijke manvolk kan inpakken, aan 
de paal en in de knusse privéka-
mertjes. Daar komt veel atletisch 
vermogen en zo min mogelijk 
sekswerk aan te pas. Maar wan-
neer twee jaar later de financiële 
crash toeslaat en het Wall Street-
cliënteel het laat afweten, moe-
ten Ramona en de haren met 
zwaardere - lees: illegale - mid-
delen uitpakken om hun potje te 
spijzen...
Scafaria’s film mag dan drama-
tisch af en toe redelijk stotte-
ren, hij is gelukkig beter dan 
het melige relaas over de échte 
hustlers dat journaliste Jessica 
Pressler in New York Magazine 
optekende, en dat als inspiratie-
bron diende.

‘Hustlers’ valt uiteen in episodes 
die al te netjes zijn opgehangen 
aan Presslers langdradige stuk, 
en Constance Wu neigt iets te 
veel naar Bambi om stevig in 
haar stiletto’s te staan. Maar 
Jennifer Lopez, twintig jaar gele-
den al dapper, cool en sexy tege-
lijk naast George Clooney in ‘Out 
of Sight’, zet dit treintje met een 
spectaculaire entree op de spo-
ren, houdt de boel bijeen en jak-
kert haar medespeelsters enkele 
vermakelijke scènes in. De wim-
pers wegen zwaarder dan de 
moraal in dit klatergouden klei-
nood, maar voor zover ‘Hustlers’ 
zich niet anders wil voordoen 
dan dat, hoeft niemand daarover 
te vallen.   |

‘Hustlers’ komt op 16 oktober in de 
Belgische cinema’s.

UITGAANSTIP

FILM

MIGRATIEMUSEUMMIGRATION

De Brusselse vzw Foyer opent op 12 oktober 2019 
het MigratieMuseumMigration. Brussel, 184 
nationaliteiten, eens zoveel verhalen om te delen. 
Het museum vertelt niet hét verhaal van de migratie 
in Brussel maar eert de vele migranten die Brussel 
mee hebben gevormd.

Het museum is een ontdekkingstocht door het leven 
van velen. Het is een ontdekkingstocht door je eigen 
leven. Het museum toont souvenirs uit vele levens.

Waar?
Werkhuizenstraat 17, 
1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel)

Meer info?
Tel. 02 411 74 95 
E-mail museum@foyer.be 
www.migratiemuseummigration.be 

Stelen van rijke en zielige venten en geven aan ... zichzelf (Constance Wu en Jennifer Lopez).
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‘Duo for a job’ koppelt jongeren 
met migratieachtergrond 
aan ervaren 50-plussers
“ZONDER BERT WAS EEN JOB VINDEN VEEL MOEILIJKER GEWEEST”

Jan Deceunynck

Voor jongeren met een 
migratieachtergrond die in ons land 
toekomen is werk een belangrijke 
hefboom, zo niet de belangrijkste. 
Helaas verloopt de zoektocht naar 
een job niet altijd vlekkeloos. Al vijf 
jaar probeert de vzw ‘Duo for a job’ 
het pad te effenen. Hun aanpak? 
Breng een jongere samen met een 

‘oudere’ mentor, die zijn of haar 
(beroeps)ervaring en kennis inzet om 
hem/haar aan een job te helpen. 

Het opzet is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. 
En vooral succesvol! De voorbije vijf jaar 
startten bij de social start-up in België 
al meer dan 2.100 duo’s in Brussel, 
Antwerpen, Gent en Luik. Ook in Parijs 
is ‘Duo for a job’ onlangs gelanceerd. En 
in andere buitenlandse steden wordt met 
geïnteresseerde ogen naar de werking 
gekeken. Niet verwonderlijk, want zowat 
3 op 4 jongeren (‘mentees’ volgens ‘Duo 
for a job’) vond binnen de 6 maanden 
een passende, duurzame job, stage of 
beroepsopleiding. Kortom, ze vonden twee 
keer sneller een job.

VERRIJKENDE ERVARING

Bert  Verbeke is  aan zi jn vi jfde 
begeleidingstraject toe. En hij is nog altijd 
even enthousiast als toen hij 3 jaar geleden 
begon aan zijn eerste traject. “Het is een 
enorm verrijkende ervaring,” legt Bert uit. 

“Ik vind het ongelooflijk boeiend om de 
verhalen van de jongeren te horen en te 
merken hoe zij vanuit hun ervaring naar 
de wereld kijken”. Maar Bert vindt het 
minstens even fascinerend om te merken 
dat ‘zijn’ jongeren hier hun weg vinden en 
een mooie start op de arbeidsmarkt maken. 
Abdul Ghafori kwam in 2016 vanuit 
Afghanistan aan in België en werd in 
2017 erkend als vluchteling. Hij leerde 
Nederlands via LBC Onderwijs en hoorde 
via een vriend over ‘Duo for a job’. Abdul 
klopte aan bij de organisatie die hem enkele 
weken later in contact bracht met Bert. Het 
klikte meteen. En zo werd Abdul de derde 
‘mentee’ van Bert. 

ONS RECHT: Wat houdt de begeleiding 
precies in? 
BERT: Een traject loopt een half jaar. Daarbij 
engageert de mentor zich tot een wekelijks 
contact van 1 tot 2 uur met de jongere. Bij 
die wekelijkse gesprekken zoeken ze samen 
naar een geschikt beroep, een welwillende 
werkgever en passende werkaanbiedingen. 
Abdul had in Afghanistan gewerkt in 
een garage en wilde in die richting 
opnieuw aan de slag. Carrossier is hier 
een knelpuntberoep, dus dat viel al mee. 
Uiteraard is er een groot verschil tussen 
carrosseriewerk ginder en hier. Maar 
toch waren er meteen geïnteresseerde 
werkgevers. Abdul is nu al 9 maanden 
aan de slag bij Smart Car Repair in Wilrijk. 
Eerst kreeg hij een IBO-contract (IBO staat 

voor individuele beroepsopleiding, nvdr). 
Maar inmiddels heeft hij een vast contract 
gekregen.” 
ABDUL: Eerst kreeg ik een kans bij een 
bedrijf dat vooral grotere auto’s herstelt, 
maar dat was voor mij niet zo interessant. 
Nu werk ik bij een kleiner bedrijf, waar 
je eigenlijk met alle onderdelen van het 
carrosseriewerk in contact komt. Dat is 
plezanter, vind ik. Ik heb daardoor al enorm 
veel geleerd. Mijn collega’s Steve, Erwin en 
Mounir zijn allemaal specialisten op hun 
terrein en hebben erg veel ervaring. Daar 
heb ik gebruik van kunnen maken. Ik moest 
eigenlijk weer van nul beginnen, want het 
werk is hier helemaal anders. Maar dankzij 
hun begeleiding kan ik nu helemaal mee.”

Bert Verbeke helpt Abdul 
Ghafori om zijn weg te vinden 
op onze arbeidsmarkt. Het 
officiële traject is voorbij 
maar de twee zijn vrienden 
geworden en blijven in 
contact met elkaar.
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NETWERK EN ERVARING

ONS RECHT: Bert, hoe help jij als mentor 
concreet bij het zoeken naar een job? 
BERT: Om te beginnen worden we erg 
goed begeleid door ‘Duo for a job’. Voor je 
start als mentor neem je deel aan een erg 
professionele opleiding over praktische en 
juridische elementen waar je mee te maken 
krijgt als mentor of als werkzoekende 

vluchteling. We kunnen ook altijd bij het 
project terecht als we ergens vast zitten of 
niet meteen weten hoe we moeten omgaan 
met een opduikend probleem. Verder heeft 
iedere mentor zijn eigen netwerk. Ik ben 
journalist voor een medium als Job@t 
en kom dus via mijn werk wel in contact 
met nogal wat bedrijven en potentiële 
werkgevers. Met de groep mentoren kunnen 
we ook altijd bij elkaar terecht. Iedereen 
heeft wel ergens contacten of ervaringen die 
van pas kunnen komen. Zo helpen we elkaar.”
ABDUL: “Ik heb samen met Bert mijn 
cv opgesteld. Dat zou zonder hem veel 
moeilijker geweest zijn, want ik wist niet 
precies hoe ik dat moest aanpakken. We 
hebben samen werkaanbiedingen gezocht 
waarvoor ik in aanmerking zou kunnen 

komen. Bert heeft soms ook het pad geëffend 
door een eerste contact te leggen met een 
mogelijke werkgever. Maar het solliciteren 
heb ik natuurlijk altijd zelf gedaan.” 

ONS RECHT: Leidt een begeleiding altijd naar 
een job?
BERT: In driekwart van de gevallen 
lukt het. Soms is er eerst een stage of 
(beroeps) opleiding nodig, maar ook dat 

is natuurlijk prima. Een Algerijns meisje 
dat ik begeleidde, volgt nu een opleiding 
tot webontwikkelaar, zo vergroot ze haar 
kansen op werk. Maar voor de rest hebben 
mijn jongeren altijd een duurzame job 
gevonden. Wat vooral telt, is dat jongeren 
zelfstandiger worden en hun zelfvertrouwen 
versterken.”

KLIK BINNEN HET DUO

ONS RECHT: Bert, je hebt al 5 jongeren 
begeleid. Wat is volgens jou belangrijk om 
het te laten lukken?
BERT: “Om te beginnen moet het klikken 
binnen het duo. En de mentee moet ook 
geduld hebben. Het gaat niet supersnel. Er 
gaat wat tijd overheen. Abdul heeft geduld. 

We hebben samen stap voor stap naar werk 
gezocht. En nu wil hij graag zelfstandig 
beginnen, maar ook daar heeft hij weer 
geduld voor nodig.”
ABDUL: “Ik zou graag een eigen garage 
beginnen. Maar eerst blijf ik nog bij Smart 
Car Repair. Ik kan daar nog veel leren.” 

BERT: “Om zelfstandige te worden moet 
Abdul ook nog een cursus bedrijfsbeheer 
volgen. Dus ook dat zal dan nog moeten. 
Maar Abdul weet en beseft dat. Hij heeft 
ambitie, maar ook geduld. Plannen maken 
is belangrijk. Niks komt vanzelf. Maar je 
moet ook realistisch blijven. Je moet niet te 
snel willen gaan. Want dan lukt het ook niet.”
ABDUL: “Ook de taal kennen is belangrijk. 
Als je de taal niet spreekt, is het moeilijk om 
een job te vinden. En helaas is Nederlands 
een moeilijke taal.”
BERT: “Gelukkig spreek jij nu op het werk 
Nederlands. Dat is al acht uur training per 
dag.”

HECHTE BAND

ONS RECHT: Jullie staan nog altijd in contact 
met elkaar, ook al is de samenwerking via 

‘Duo for a job’ eigenlijk al voorbij?
BERT: “Klopt. Een traject duurt in principe 
maar een half jaar. Dat is al voorbij. Maar 
Abdul en ik hebben ondertussen een hechte 
band, dus blijven we in contact. Ook met 
een aantal andere vroegere mentees heb ik 
nog contacten. Ze zijn eigenlijk vrienden 
geworden. Met anderen is het contact wél 
verwaterd. Dat is ook geen probleem. Het 
loopt zoals het loopt.”

“Ik wil Abdul de komende jaren met advies 
en begeleiding helpen om die zelfstandige 
garage te realiseren. Ik wil hem graag 
blijven adviseren bij zijn toekomstplannen.” 

ONS RECHT: Wellicht zijn er lezers van dit 
artikel die ook wel zin hebben om mentor te 
worden. Kan dat? 
BERT: “Uiteraard. ‘Duo for a job’ is altijd op 
zoek naar mentoren. Van de 870 bestaande 
mentoren begint meer dan 9 op 10 opnieuw. 
Zo kunnen we almaar meer kwetsbare jonge-
ren nieuwe kansen geven. Dus als er iemand 
zin heeft, laat het dan zeker weten. Als men-
tor geef je het beste van jouw ervaringen, 
maar je krijgt ook zoveel meer terug. Als 
mentor moet je wel ouder dan 50 zijn, 1 tot 
2 uur per week beschikbaar zijn en een vier-
daagse opleiding willen volgen.”   |

Interesse? Lees er meer over 

op www.duoforajob.be

De jongeren 
versterken hun 
zelfvertrouwen
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

REFUGEES WELCOME?
L.V.H. - PER E-MAIL

Ons Recht van september 
publiceerde een verhaal over 
migratie en vluchtelingen, 
gebaseerd op het boek van Linda 
Polman. Op het gevaar af om als 
racist te worden bestempeld, heb 
ik toch bedenkingen.
Het debat over vluchtelingen en 
migratie leeft sterk bij de bevol-
king. Het artikel laat uitschij-
nen dat mensen die zich vragen 
stellen over migratie en integra-
tieproblemen moeten worden 

vergeleken met de nazi’s uit de 
jaren 30 en 40. Zouden veel vak-
bondsleden en -militanten zich 
niet eerder kunnen vinden in 
het ‘Deense model’ van migratie-
beleid?

N.v.d.r.

Het geciteerde artikel wil 
helemaal niet de indruk wek-
ken die u heeft opgedaan. Wel 
wijst Linda Polman, auteur 
van het boek ‘Niemand wil 
ze hebben’, terecht op de 

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: 
communicatiedienst.acv-puls@acv-csc.be.

INDEXAANPASSINGEN 
SEPTEMBER 2019

216.00 PC voor de Notarisbedienden Vorige lonen x 1,0032 (1)  
303.00 PC voor het Filmbedrijf  Vorige lonen x 1,02 (1) 
309.00 PC voor de Beursven-
 nootschappen Vorige lonen x 1,000281 (3)  
310.00 PC voor de Banken Vorige lonen x 1,0003 (2)  

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

RECHT OP OPLEIDING

Ons Recht van september berichtte over het recht op 
opleiding in paritair comité 200. De juiste periode waarin 
bedrijven met 20 of meer werknemers en met een 
vakbondsvertegenwoordiging een opleidingsplan moeten 
indienen bij het Sociaal Fonds is 1 januari – 30 juni 2020. 
Dat is bij deze even rechtgezet.

FOTO’S VAN SANNE WECKX

Bij het artikel over LBC Volwassenenonderwijs (Ons Recht 
september 2019) stonden foto’s van de cursisten Elmira, 
Andrej en Ammar. Die werden gemaakt door Sanne Weckx. 
Dat wilde de redactie graag nog even melden.

gelijkenissen tussen de situ-
atie in de jaren 30 en nu. Net 
als toen worstelt Europa nu 
serieus met de vraag hoe het 
moet omgaan met migran-
ten en vluchtelingen. Net als 
toen horen we een discours 
dat erg afwijzend en stig-
matiserend kan zijn. Feiten 
moeten daarbij vaak wijken 
voor halve waarheden, per-
ceptie en stemmingmakerij. 
Vaak worden in het debat 
ook ‘waarden en normen’ 
ingeroepen, die zeer betrek-
kelijk lijken als het gaat om 
de menswaardigheid van de 
vluchtelingen en om hun 
recht op een fatsoenlijk 
bestaan en veiligheid.

Het Deense beleid rond 
migratie en integratie krijgt 
soms lof, maar er is ook kri-
tiek. Experts uit de Deense 

vluchtelingensector noe-
men dit beleid ‘hardvochtig’ 
en ‘absoluut niet realistisch’. 
Vluchtelingen verkeren er 
in angst omdat ze dreigen te 
worden teruggestuurd ‘na 
een conflict’. Die onzeker-
heid werkt hun integratie 
zeker niet in de hand, inte-
gendeel. De Deense overheid 
wil aan sommigen het recht 
op gezinshereniging ont-
zeggen, maar dat kan eigen-
lijk niet. Aan vluchtelingen 
een lager leefloon geven 
dan aan anderen is discri-
minerend, en dus onwet-
tig. Denemarken wil bij de 
beoordeling van dossiers 
niet meer bekijken hoe goed 
iemand al is geïntegreerd, en 
ook dat is in strijd met inter-
nationale conventies.



“Regering creëerde 
inkomstenprobleem 
in sociale zekerheid”
MARC LEEMANS ZIET VIJF PRIORITEITEN 
VOOR NIEUWE FEDERALE PLOEG

De begroting, loon naar werken, de 
sociale zekerheid, de kwaliteit van werk 
en het klimaat. Dat zijn de vijf prio-
riteiten die de nieuwe federale rege-
ring – die er nog altijd niet is – moet in 
de gaten houden. Zo zei ACV-voorzitter 
Marc Leemans in september in een 
interview met het weekblad Knack.
De begroting vertoont nu al een gat van 12 tot 
13 miljard euro, ondanks heilige beloftes van de 
liberale regering-Michel om sluitende begrotin-
gen te maken. “Dat gat kan je alleen vullen via 
fiscale rechtvaardigheid”, vindt Leemans.
Als het over de lonen gaat, wijst de ACV-
voorzitter erop dat de belastingdruk groot en 
vooral ongelijk verdeeld is. Gewone loontrek-
kenden dragen veel af op wat ze verdienen, ter-
wijl het rechtvaardig belasten van grote for-
tuinen nog altijd een taboe blijkt voor diverse 
politieke partijen.

DIEFSTAL

De sociale zekerheid heeft het moeilijk. 
Leemans: “De regering-Michel heeft een 
inkomstenprobleem gecreëerd in de sociale 
zekerheid. Alexander De Croo (Open VLD) en 
N-VA-voorzitter Bart De Wever heb- ben het 
verklaard in interviews: als 
het probleem in de soci-
ale zekerheid groot 

genoeg wordt, móéten we er wel in snijden. 
Dat hebben ze voor elkaar gekregen. Door de 
werkgeversbijdrage van 33 naar 25 procent te 
verlagen. Dat is diefstal van de gewone men-
sen. Die bijdrage moet dienen voor hun pensi-
oen, werkloosheids- of ziekte-uitkering. Ook de 
systemen waarop geen bijdragen meer worden 
betaald, zoals de flexi-jobs en de indexsprongen, 
zijn funest.”
Volgens het ACV wordt er veel te weinig gedaan 
om werk werkbaar te maken. “Mensen zijn geen 
machines die je almaar langer en harder kunt 
doen werken”.

KLIMAAT

Het klimaat is ook belangrijk. “Ik weet niet wat 
de oplossingen zijn, ik weet alleen dat we die 
samen moeten zoeken én dat ze pijn zullen doen. 
Het gaat verder dan salariswagens: we moeten 
ons hele economische systeem aanpassen. Dat 
soort transitie is nooit eenvoudig, maar wij heb-
ben er expertise in”.
Volgens Leemans hoeft de vakbond niet ‘het 
land te besturen’ maar moet hij wel zijn rol van 

‘tegenmacht’ spelen. “Het middenveld staat 
onder druk omdat het derangeert met harde 
en ongemakkelijke waarheden. Wel, daar moe-
ten politici maar mee leren omgaan. Zo werkt 
democratie”.
Voor het aantreden van Charles Michel (MR) 

als premier hadden we een federale rege-
ring onder leiding van Elio Di Rupo (PS). 

De regering-Michel nam heel wat beslis-
singen die schadelijk waren voor werk-

nemers en voordelig voor anderen. 
Niet dat er geen terechte kritiek was 
op de regering-Di Rupo, maar die 

stond wel meer open voor ver-
zuchtingen uit het middenveld. 
De regering-Michel (MR, Open 

VLD, N-VA en CD&V) bleek veel 
te vaak een club die de werkge-

versorganisaties op hun wenken 
bediende en naar de mond sprak.   | missie van acv puls

acv Puls is een vakbond die als deel van het 
Algemeen Christelijk Vakverbond (acv) opkomt 
voor meer en sterkere rechten voor werknemers 
(m/v). acv Puls is een onafhankelijke demo-
cratische organisatie met leden en militanten, 
die streeft naar solidariteit onder werknemers. 
Nationale en internationale solidariteit is een 
belangrijk doel en bindmiddel. acv Puls staat 
voor een democratische kijk op de samenleving. 
Samen met gelijkgezinde bewegingen wil ze een 
strijdbare tegenmacht zijn.

© FOTO: BELGAIMAGE

ACV PULS: SECRETARIATEN
EN -STEUNPUNTEN

• ACV PULS AALST
Hopmarkt 45

9300 Aalst

T + 32 9 265 43 00

acv-puls.oost-vlaanderen@acv-csc.be 

• ACV PULS ANTWERPEN
Nationalestraat 111

2000 Antwerpen

T + 32 3 222 70 00

acv-puls.antwerpen@acv-csc.be 

• ACV PULS BRUGGE-OOSTENDE
Kan. Dr. L. Colensstraat 7

8400 Oostende

Steunpunt:
Koning Albert I laan 132

8200 Brugge

T + 32 56 23 55 61

acv-puls.west-vlaanderen@acv-csc.be 

• ACV PULS BRUSSEL
Pletinckxstraat 19

1000 Brussel

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brussel@acv-csc.be 

• ACV PULS GENT
Poel 7

9000 Gent

T + 32 9 265 43 00

acv-puls.oost-vlaanderen@acv-csc.be 

• ACV PULS  HALLE
Vanden Eeckhoudtstraat 11

1500 Halle

T + 32 2 557 86 70

acv-puls.halle@acv-csc.be 

• ACV PULS HASSELT
Mgr. Broekxplein 6

3500 Hasselt

T+ 32 11 29 09 61

acv-puls.limburg@acv-csc.be 

• ACV PULS KEMPEN
Korte Begijnenstraat 20

2300 Turnhout

T + 32 14 44 61 55

acv-puls.kempen@acv-csc.be

• ACV PULS KORTRIJK-ROESELARE-IEPER
President Kennedypark 16D

8500 Kortrijk

Steunpunten:
H. Horriestraat 31

8800 Roeselare

Sint-Jacobsstraat 34

8900 Ieper

T + 32 56 23 55 61

acv-puls.west-vlaanderen@acv-csc.be 

• ACV PULS LEUVEN
Martelarenlaan 8

3010 Kessel-Lo

T + 32 16 21 94 30

acv-puls.leuven@acv-csc.be 

• ACV PULS MECHELEN-RUPEL
Onder Den Toren 5

2800 Mechelen

T + 32 15 71 85 00

acv-puls.mechelen@acv-csc.be 

• ACV PULS VILVOORDE
Toekomststraat 17

1800 Vilvoorde

T + 32 2 557 86 80

acv-puls.vilvoorde@acv-csc.be 

• ACV PULS WAAS & DENDER
H. Heymanplein 7

9100 Sint-Niklaas

T + 32 9 265 43 00

acv-puls.oost-vlaanderen@acv-csc.be 

ALGEMEEN SECRETARIAAT

ACV PULS
Sudermanstraat 5
B-2000 Antwerpen
www.acv-puls.be – T + 32 3 220 87 11
F + 32 3 220 89 83 – acv-puls@acv-csc.be 

www.facebook.com/acvpuls/
www.twitter.com/acvpuls
www.instagram.com/acvpuls/
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