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De verkiezing van Joe Biden in de Verenigde Staten zorgde voor een zucht van opluchting bij zeer veel 
mensen. Eindelijk is de wereld verlost van Donald Trump die staat voor het aanzetten tot haat, liegen, ra-
cisme, ontkennen van klimaat- en milieuproblemen, het bevoordelen van bedrijven en rijke vrienden, en 
nog veel meer. Hoe groot de opluchting ook mag zijn, toch mogen we vooral niet vergeten dat 74 miljoen 
Amerikanen, 11 miljoen meer dan in 2016, voor Trump stemden. Bijna de helft van de Amerikanen vinden 
een betaalbare gezondheidszorg en een op wetenschappelijke informatie gebaseerd klimaatbeleid – om 
twee van Trumps punten aan te halen – niet belangrijk. De 47% Trump-stemmers zijn niet (alleen) de fameu-
ze 1% rijksten. Het gros zijn doodgewone vrouwen en mannen, zoals u en ik. Vlaanderen is niet gelijk aan 
de Verenigde Staten. Vlaanderen is ook niet het Brazilië van Bolsonaro of Hongarije van Orban. Toch zijn 
de populistische tendensen ook bij ons meer dan ooit aan de orde. Dit is de context waarin we voorstellen 
moeten doen voor een beter klimaat en milieubeleid. Draagvlak vinden bij de bevolking, met brede steun 
van alle werknemers, is cruciaal om enige kans op succes te hebben met de transitie naar een koolstofarme 
samenleving. 

DE KLIMAAT- EN MILIEU-UITDAGING BLIJFT ENORM
Het is niet omdat we keer op keer onze klimaat- en milieudoelstellingen missen en onze beleidsmakers steeds op-
nieuw aankomen met excuses dat het allemaal te veel zal kosten, dat daarom de klimaat- en milieu-uitdaging zou 
verdwijnen. De ogen sluiten voor een probleem is zelden de beste manier om het aan te pakken. Hete zomers, his-
torisch lage grondwaterstanden, gezondheidsproblemen door luchtvervuiling enz. kan je niet onder de mat vegen, 
noch ontkennen omdat het beleid tekortschiet. Zelfs de COVID 19-crisis is in essentie het gevolg van een economisch 
model dat nefast is voor de biodiversiteit gecombineerd met industriële landbouwpraktijken die de rode loper uit-
spreidde voor dit kwalijke virus. Het coronabeleid van vandaag, met zijn focus op het tegengaan van de verspreiding 
en het vinden van een vaccin, hoe noodzakelijk het ook is, is in essentie symptoombestrijding. Morgen worden we 
opnieuw geconfronteerd met een ander virus, als we niet stoppen met de huidige industriële landbouwpraktijken 
en zijn megastallen en gigantische ontbossing, de vervuiling van de oceanen door plastics, de opwarming die jaar 
op jaar kritische drempels overschrijdt.
Er is één les die we alvast kunnen leren uit decennia van klimaatbeleid: wetenschappelijke rapporten met rampscena-
rio’s leiden niet - of alvast onvoldoende - tot aangepast beleid. Er worden stappen vooruit gezet. Soms worden er over-
winningen behaald, zoals in het ozonbeleid of het terugdringen van asbest (in Europa, maar niet in Azië). Toch zien we 
zeer vaak dat wetenschappelijk onderzoek misbruikt wordt door lobbygroepen die noodzakelijke beleidsmaatregelen 
willen tegenhouden. Transparant wetenschappelijk onderzoek, dat door democratische overheden wordt gegaran-
deerd, blijft de eerste stap naar beter beleid. Dit is een noodzakelijke maar jammer genoeg onvoldoende voorwaarde. 

OM EEN BETERE WERELD TE BEKOMEN MOETEN WE HEM EERST KUNNEN DROMEN
Hoe zal Vlaanderen eruitzien in 2030? Het antwoord op deze vraag wordt in belangrijke mate gevoed via onze ver-
beelding. De toekomst die we willen, moeten we ons eerst kunnen inbeelden. Als we zelfs niet meer durven dromen 
van een veilige en duurzame wereld, uit angst om door rechtse populisten weggezet te worden als naïeve gutmen-
sch, hoe kunnen we die betere wereld dan ooit realiseren? We hebben vandaag een crisis van onze verbeelding. 
Via alle vormen van informatie en nieuws, maar ook met ‘alternatieve feiten’ en fake news, wordt onze verbeelding 
vormgegeven. Het belangrijkste instrument hierbij is angst en onzekerheid. Angst voor het onbekende leidt tot ver-
lamming en stilstand. Angst voor de andere leidt tot het ondergraven van solidariteit. Het is net die solidariteit die 
essentieel is om moeilijke veranderingen door te geraken.
Daarom moet een ‘rechtvaardige transitie’ in eerste instantie een verhaal van hoop 
zijn, een garantie dat niemand uit de boot valt, dat er voor iedereen gezorgd zal wor-
den. Zolang dat vertrouwen er niet is, zullen ambitieuze maatregelen die ons naar 
een koolstofarme samenleving moeten brengen niet mogelijk zijn. 

ALS WE VOOR IEDEREEN ZORGEN, KUNNEN WE OOK DE PLANEET REDDEN

Bert De Wel 
expert klimaatbeleid bij het Internationaal Vakverbond
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Een bloeiende basisbaan: betaald werk voor iedereen

Klimaatdoelstellingen, cruciaal voor een leefbare wereld

Ellen Boeren - professor University of Glasgow, Verenigd Koninkrijk



TECHNOLOGIE EN INNOVATIE VOOR EEN DUURZAME SAMENLEVING
Onze huidige samenleving van massaproductie en consumptie werd mogelijk gemaakt door de industriële revolutie 
van de 18e eeuw. Sinds de uitvinding van de Spinning Jenny, het eerste machinaal aangedreven spinnewiel, vormt 
technologische innovatie de drijvende kracht achter de maatschappelijke evolutie die welvaart gebracht heeft bij 
grote lagen van de bevolking in grote delen van de wereld. 
Tegelijkertijd is deze technologische evolutie zeer dubbel. Het massaal gebruik van steenkool en later olie, heeft 
geleid tot de klimaatcrisis die we vandaag kennen. Ook vandaag zien we dat (technologische) innovatie voorgesteld 
wordt als oplossing voor de klimaatproblematiek. Er zijn zeer veel voorbeelden in de energie- en mobiliteitssector 
zoals de waterstofeconomie en de elektrische wagens. Hoe maken we als samenleving de beste keuzes? Hoe kiezen 
we tussen technologieën die gewenst zijn en een concrete bijdrage leveren tot duurzaamheid, en technologieën die 
dat niet doen? Het voorbeeld van de biobrandstoffen (waarbij sommige toepassingen concurrentie veroorzaken 
met voedselproductie en tot industriële landbouw en bijbehorende aantasting van de biodiversiteit leiden) zijn een 
goede les voor de tweede categorie. 
De essentie van een maatschappelijk wenselijke technologische innovatie is een efficiënte overheidssturing. De 
overheid moet op een democratische manier de omstandigheden creëren en het kader scheppen waarbinnen tech-
nologische innovatie kan plaatsvinden. Dit kan niet overgelaten worden aan de vrije markt omdat die slechts een 
kortetermijnperspectief heeft en gericht is op winstmaximalisatie van de eigenaars en aandeelhouders. De uitda-
ging bestaat er vooral in om de lobbykracht te neutraliseren van de bestaande technologieën en sectoren die een 
duurzame transitie in de weg staan. De vakbonden spelen hierbij een cruciale rol. Vaak worden werknemers en hun 
jobs in vervuilende sectoren misbruikt om veranderingen tegen te gaan. Dit is één van de meest delicate evenwicht-
soefeningen van een rechtvaardige transitie: een oplossing organiseren voor werknemers met goed betaalde jobs 
in een vervuilende sector. Visievorming waarbij het algemeen belang van iedereen nagestreefd wordt en solidariteit 
tussen werknemers en hun vakbonden zijn hiervoor cruciaal.  

FISCALE RECHTVAARDIGHEID
Fiscale maatregelen zoals belastingen, heffingen en retributies en overheidsondersteuning zoals subsidies vormen 
sterke instrumenten van de overheid. Ondanks alle klimaatbeloften wordt in de EU sinds meer dan 10 jaar elk jaar 
50 miljard euro besteed aan fossiele brandstoffen. Al meer dan 10 jaar herhalen de G20-leiders dat ze hier een 
einde aan willen maken. Even ter vergelijking, in 2018 werd 16 miljard in windenergie geïnvesteerd en 8 miljard in 
zonne-energie. België staat op de vierde plaats in Europa als we kijken naar het aandeel van subsidies voor fossiele 
brandstoffen in het BBP. Als we kijken naar welke sector deze subsidies gaan, dan zien we dat in geen enkel ander Eu-
ropees land zoveel energiesubsidies gaan naar de industrie. Dit beeld werd bevestigd in een studie uit 2020 over het 
ondersteuningsbeleid voor de energie-intensieve industrie in Vlaanderen. De energie-intensieve industrie ontvangt 
tot een miljard euro per jaar aan compensaties, vrijstellingen en subsidies die gelieerd zijn aan het klimaatbeleid. 
Toch krijgt ze haar CO2-uitstoot niet omlaag. 
Ondertussen werd een eerste stap gezet met een VLAIO-studie die zware industriële sectoren zoals de chemie, staal 
en raffinage moet helpen om hun koolstofuitstoot te doen dalen. Deze studie was hoognodig aangezien Vlaanderen 
achteroploopt. In Nederland en Duitsland worden industriële transitieplannen uitgewerkt waarbij alle partners uit 
het middenveld mee aan tafel zitten. Dit is voorlopig nog niet het geval in Vlaanderen. Het Vlaamse beleid is ook 
zeer erg technologiegericht (welke technologieën uitgebouwd en ondersteund moeten worden) met weinig aandacht 
voor de maatschappelijke visievorming waar we met de industrie naartoe willen in Vlaanderen.
Internationale solidariteit en het verschil tussen arm en rijk
Als we een oplossing willen vinden voor de milieu- en vooral de klimaatproblematiek, dan moet de internationale 
dimensie mee in rekening gebracht worden. Niet met het klassieke excuus dat mijn uitstoot, of die van mijn regio of 
land waar ik woon, toch het verschil niet zal maken met de gigantische uitstoot van China of een ander groot land. Ie-
dereen zal een bijdrage moeten leveren, anders zal het nooit lukken. Toch is het belangrijk voor ogen te houden dat 
het gros van de uitstoot bij een bepaald deel van de bevolking zit. De gecombineerde uitstoot van de rijkste 1% van 
de wereldbevolking is goed voor meer dan twee keer de uitstoot van de armste 50%.  Het zal praktisch en politiek 
onmogelijk zijn om de emissiekloof te dichten als regeringen de koolstofvoetafdruk van de rijken niet aanpakken en 
een einde maken aan de onrechtvaardigheid dat miljoenen mensen nog steeds geen toegang hebben tot stroom of 
hun huizen niet kunnen verwarmen. 
Deze ongelijke situatie bestaat ook in Europa. De emissiereducties die in de EU gerealiseerd werden sinds 1990 
waren het gevolg van een daling van de emissies van Europeanen met een lager en gemiddeld inkomen, terwijl de 
emissies van de rijkste 10% van de Europeanen toenamen. De rijkste 10% in België en Nederland (ca. 3,7 miljoen 
mensen) zijn verantwoordelijk voor hogere emissies in absolute termen dan de totale bevolking van veel andere 
Europese lidstaten, waaronder Hongarije (ca. 9,9 miljoen mensen), Bulgarije (ca. 7,3 miljoen mensen), Griekenland 
(ca. 10,9 miljoen mensen), Denemarken (ca. 5,7 miljoen mensen), Zweden (ca. 9,9 miljoen mensen) en Finland (ca. 5,5 
miljoen mensen). De VN benadrukt dan ook dat de 1% elite hun ecologische voetafdruk met een factor 30 moeten 
verminderen om het klimaatakkoord van Parijs mogelijk te maken. Verdelingsaspecten, internationaal en nationaal, 
zijn een cruciaal onderdeel van elk klimaatbeleid.



COLLECTIEVE ACTIE
Wat is de rol van de vakbonden in deze transitie? Het mee organiseren van werknemers, hun families en leefge-
meenschappen is zonder twijfel één van de machtigste instrumenten om verandering te brengen in de samenleving 
en een antwoord te bieden op de ecologische en sociale uitdagingen. Nationalisme en andere vormen van collectief 
egoïsme ontkennen dat het lot van iedereen met elkaar verbonden is. Een oplossing is pas duurzaam als iedereen 
mee aan boord is. Focussen op individuele actie en verantwoordelijkheid is het beproefde recept waarmee machtige 
economische actoren hun belangen proberen te vrijwaren en hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Denk aan de 
plastiekindustrie die ons wijsmaakt dat wij beter moeten recycleren maar weigert om de enorme plastiekproductie 
aan de bron aan te pakken. Of de werkloze die “geactiveerd” moet worden in plaats van te zorgen voor een economie 
met waardige en aantrekkelijke jobs voor iedereen. 
Werknemers moeten zich meer bewust worden van de rol die ze collectief kunnen en moeten spelen. We kunnen 
inspiratie opdoen bij Bernie Sanders en zijn waarschuwing aan de Democratische partij om over vier jaar te voorko-
men dat er opnieuw een Trump aan de macht komt: 
“Om dat te doen, moeten democraten de moed hebben om de strijd aan te gaan met de machtige belangen die al 
decennia in oorlog zijn met de arbeidersklasse van dit land. Ik heb het over Wall Street, de farmaceutische industrie, 
de ziektekostenverzekeringsindustrie, de fossiele brandstofindustrie, het militaire industriële complex, het industri-
ele complex van privégevangenissen en de vele bedrijven die winst maken maar hun werknemers blijven uitbuiten.”

Een plaats aan de onderhandelingstafel en het voeren van sociale dialoog zijn de instrumenten die we het best 
kennen om veranderingen af te dwingen. Het probleem bestaat erin dat de huidige machtsverhoudingen niet in het 
voordeel van de sociale en ecologische agenda staan. Vlaamse beleidsmakers halen hun neus op voor de werkne-
mers en hun organisaties. Ze sluiten liever deals buiten het sociaal overleg met de werkgevers zonder het midden-
veld en de werknemers te kennen. Daarom moeten complementaire strategieën uitgewerkt worden die het macht-
sevenwicht weer doen kantelen naar de werknemers, burgers en het algemeen belang. Overleg onderstutten met 
activisme, mobilisatie en coalitievorming. De oplossingen zijn bekend, ze zijn niet nieuw, de vakbondsbeweging doet 
dit al meer dan honderd jaar. We moeten er ons alleen meer van bewust worden dat het ook vandaag nog steeds 
enorm belangrijk is. 

5



EEN BLOEIENDE BASISBAAN: BETAALD WERK VOOR IEDEREEN

Monique Kremer 
Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de
Universiteit van Amsterdam 

Een halve eeuw na het invoeren van de bijstand kleeft er nog steeds voor velen een stigma aan, hoewel 
misschien minder dan aan de liefdadigheid waarvoor het in de plaats kwam. Maar belangrijker is dat niet 
financiële steun, maar vooral betaald werk mensen trots maakt en het gevoel geeft erbij te horen. Daarom 
zou nu, vijftig jaar na de invoering, de kern van de bijstand een baan moeten zijn, en niet een banktransfer. 

WAAROM BASISBANEN?
DE WAARDE VAN BETAALD WERK
Uit onderzoek weten we dat werk verschillende functies heeft. Werk verleent in de eerste plaats een inkomen. Daar-
naast zorgt werk voor een gestructureerde dagindeling, ontwikkeling en ontplooiing, sociale contacten en sociale 
ervaringen, de mogelijkheid om een maatschappelijke bijdrage te leveren, en status en identiteit; werk bepaalt 
mede iemands positie in de samenleving. Werk geeft, naast het gezin, mensen het gevoel dat ze niet alleen zijn, maar 
onderdeel van de samenleving. Tot slot verleent werk ook zelfrespect. Onderzoek in Nederland laat zien dat een 
betaalde baan de allerbelangrijkste bron van respect is. En hoe belangrijk ook, het ontvangen van een uitkering kan 
dat niet compenseren. Werklozen, arbeidsongeschikten, gepensioneerden en huisvrouwen en -mannen worstelen 
meer met hun zelfrespect dan werkenden. Met werk voelen mensen zich nuttiger en waardevoller, en zijn zij trotser 
op zichzelf.

KAN VRIJWILLIGERSWERK DE FUNCTIE VAN WERK OVERNEMEN?
Vrijwilligerswerk blijkt over het algemeen goed te zijn voor de gezondheid en het welbevinden van mensen, maar dat 
geldt -minder voor werklozen, vooral als ze jong zijn en een heel leven voor zich hebben. Dat leggen de projecten 
die in de loop van de jaren gedaan zijn om van uitkeringsgerechtigden vrijwilligers te maken ook bloot. Hoewel vrij-
willigerswerk waardevol kan zijn en kan leiden tot meer zelfrespect, toch kan het niet alle functies van betaald werk 
volledig overnemen. Een echte baan met een echte salarisstrook voelt blijkbaar het allerbeste. 
Uit talloze studies blijkt dat betaald werk – mits het goed werk is – positief uitpakt voor het welzijn en de gezondheid 
van mensen. Geen werk hebben heeft veelal grote psychische gevolgen en kan leiden tot ernstige aandoeningen, 
zoals depressie. Wie na een periode van werkloosheid weer aan de slag gaat, boekt enorme gezondheidswinst. Bo-
vendien zijn mensen met werk beter sociaal ingebed, ze hebben bredere netwerken. 

VEELEISENDE ARBEIDSMARKT SLUIT MENSEN UIT
Alleen: de arbeidsmarkt biedt niet vanzelfsprekend voor iedereen werk en komt 
daarmee niet tegemoet aan herverdelende rechtvaardigheid. 
Het is niet zo dat er voor mensen met weinig opleiding geen banen meer zijn. Hoe-
wel veel minder aanbod dan voor hoger opgeleiden, hebben lager opgeleiden nog 
net zoveel kans op werk als rond 1990. Maar de kwaliteit van het werk is slechter: het 
is relatief lager betaald en veel vaker tijdelijk.
De flexibilisering heeft zich vooral genesteld aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 
Wie nu vanuit de bijstand een baan krijgt, heeft een grote kans zich na zes maan-
den weer te moeten melden bij het bijstandsloket. Tijdelijk werk is een structurele 
factor geworden in onze verzorgingsstaat. Dat heeft grote gevolgen voor mensen in 
de bijstand. Mocht er werk in het verschiet liggen, dan is dat vaak na een half jaar 
afgelopen en kan opnieuw een uitkering aangevraagd worden, waarop je weer even 
moet wachten. Je bent inmiddels zekerder van inkomen als je in de uitkering blijft 
dan wanneer je werk accepteert. Het aannemen van werk kan leiden tot een volgen-
de ‘faalervaring’ omdat mensen vaak snel weer op straat komen te staan. 



Daarnaast is de aard en het tempo van het werk veranderd. Sluipenderwijs wordt op het werk steeds meer van 
mensen gevraagd: je moet kunnen multitasken, vaardigheden hebben om met mensen te kunnen omgaan, aan de 
slag kunnen met technologie, probleemoplossend vermogen hebben en continue kunnen leren. Dat is een heel 
rijtje van eisen. Daarbij is veel werk in hoge mate gericht op efficiëntie, waarbij er weinig adempauze is. En in onze 
diensteneconomie is veel werk emotioneel belastend. Deze intensivering van werk zorgt ervoor dat niet iedereen 
gemakkelijk mee kan doen Inclusie op de arbeidsmarkt is daardoor vaak een illusie.

CONTOUREN VAN DE BASISBAAN: VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK
Al eerder pleitten wetenschappers van verschillende disciplines voor het omzetten van uitkeringen in basisbanen. 
Recent kwam de Commissie Regulering van Werk tot de conclusie dat meer ingezet moet worden op het ‘creëren 
van aanvullende werkgelegenheid voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt’ en schreef het Platform 
Toekomst van Arbeid, waar allerlei maatschappelijke organisaties bij zijn aangesloten (werkgevers, werknemers, 
uitvoeringsorganisaties), dat er meerdere typen basisbanen nodig zijn: voor mensen die dicht bij de arbeidsmarkt 
staan zouden dat tijdelijke, verplichte basisbanen moeten zijn, en permanente basisbanen voor mensen die niet 
productief genoeg zullen zijn voor reguliere banen. 

STRUCTUREEL EN VOOR MENSEN VOOR WIE DE REGULIERE ARBEIDSMARKT UIT BEELD IS
De bekendste gesubsidieerde banen waren de 40.000 ‘Melkertbanen’. Om verdringing te voorkomen moesten deze 
banen, tegen 120 procent van het minimumloon, ‘additioneel’ zijn. Het doel was dat mensen na verloop van tijd zou-
den doorstromen naar echte banen, met echte cao-lonen. De helft van deze banen werd gecreëerd in de particuliere 
sector, de andere helft in de collectieve sector – dit zou ook ‘de kwaliteit van de samenleving’ vergroten. ‘Melketiers’, 
zoals ze werden genoemd, werkten bijvoorbeeld als stadswacht of als conciërge op een school. In 1999 werden de 
Melkertbanen omgeruild voor id-banen (instroom- en doorstroombanen), en uiteindelijk zette de rijksoverheid de 
financiering stop.
De door de WRR voorgestelde basisbanen zijn niet helemaal hetzelfde als Melkertbanen: ze zijn niet per se bedoeld 
voor de doorstroom naar regulier werk, al mag en kan dit soms gebeuren. Maar uitstroom is niet het hoofddoel. Ba-
sisbanen zijn er vooral voor mensen die geen perspectief meer hebben op de reguliere arbeidsmarkt en die anders 
langdurig uitkeringsafhankelijk blijven. De basisbanen zijn daarom ook niet tijdelijk: ze zijn juist een antwoord op 
de flexibele, onzekere arbeidsmarkt. Ze beschermen mensen tegen de scherpe kanten van de arbeidsmarkt. Deze 
basisbanen zijn juist bedoeld voor mensen die met die permanente tijdelijkheid van de arbeidsmarkt niet goed uit 
de voeten kunnen.

Zulke basisbanen zijn een vorm van structureel actief arbeidsmarktbeleid, waarbij mensen langdurig aandacht krij-
gen. De meeste mensen in de bijstand zijn niet geholpen met weer een tijdelijk project. Structurele basisbanen 
zijn ook een antwoord op de projectencarrousel waar bijstandsontvangers soms in terecht zijn gekomen. Projecten 
zijn vaak eenmalig en die eenmalige aandacht werkt nog wel eens contraproductief. Of zoals iemand die tijdelijk 
gesubsidieerd werk had in een kringloopwinkel het uitdrukte; ’ze trekken je op de kant, en daarna laten ze je weer 
terugglijden’. Basisbanen moeten een lange adem hebben.

DEMOCRATISCHE BUURTBASISBANEN
Basisbanen moeten aanvullend werk zijn dat niet leidt tot verdringing. Het kan niet de bedoeling zijn dat met ba-
sisbanen werkgevers geholpen worden aan goedkope arbeidskrachten of dat gemeenten eerder wegbezuinigd werk 
terug laten komen in de vorm van een basisbaan. Omdat basisbanen bedoeld zijn voor mensen met ‘weinig kansen 
op de arbeidsmarkt’ ligt verdringing minder op de loer. Het gaat immers juist om mensen die op de reguliere ar-
beidsmarkt geen kans hebben. De kans dat zij anderen ‘verdringen’ is dan ook miniem.
Basisbanen moeten wel waardevol werk zijn, zodat veel van de functies van werk die hiervoor beschreven zijn inge-
lost kunnen worden. Goede basisbanen passen bij de kwaliteiten en wensen van mensen zelf.

IS ER EEN BASIS VOOR BASISBANEN? 
Basisbanen zijn niet dé oplossing voor alle bijstandsontvangers. Basisbanen passen binnen een breder repertoire 
aan actief arbeidsmarktbeleid, waar training, werkervaringsplaatsen, scholing, professionele Nederlandse taalles 
weer tot de mogelijkheid gaan behoren. Dat betekent persoonlijke aandacht en maatwerk. Sommigen hebben vooral 
training en scholing nodig. Anderen hebben nood aan korte ‘on-the-job trainingen’ en werkervaringsplaatsen, waar 
ook werkgevers zich meer voor moeten inzetten. Weer anderen moeten geholpen worden met gezondheidsproble-
men of met mantelzorgtaken. 
Basisbanen kunnen gecreëerd worden in zowel de private als in de publieke sector. Er is op veel terreinen waardevol 
werk te verrichten, denk aan de vergroening van de economie, het levend houden van sportverenigingen, of aan een-
zaamheidsbestrijding. Voorbeelden van basisbanen hebben vaak het karakter van assistentie, zoals assistent-tram-
conducteur of assistent-verkoper. 
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Een interessant idee is dat voor de invulling van basisbanen burgers inspraak zouden kunnen krijgen. Dat zou het 
best kunnen op het niveau van de buurt. Er zijn veel stadsbuurten die er de laatste decennia niet op vooruit zijn 
gegaan, ondanks de economische voorspoed. Daar is sprake van cumulatie van problemen, variërend van laagge-
letterdheid, schulden tot criminaliteit. In deze wijken, waar eveneens relatief veel bijstandsgerechtigden wonen, 
zouden buurtbasisbanen twee vliegen in één klap kunnen slaan: mensen krijgen weer zinvolle bezigheden én de 
buurt wordt leefbaarder. Of misschien zelfs drie, want als buurtbewoners mogen meebeslissen wat zij zien als de 
waardevolste investering in hun wijk – een moestuin beheren of eenzaamheid bestrijden - voelen ze zichzelf meer 
betrokken bij de buurt en de basisbanen. Met deze ‘democratische basisbaan’ wordt gegarandeerd dat wat mensen 
doen als waardevol wordt gezien. Maar het belangrijkste blijft dat de basisbaan aansluit bij de kwaliteiten en be-
hoeften van de bijstandsgerechtigde, want om hem of haar gaat het uiteindelijk. 

LESSEN LEREN UIT DE HUIDIGE PRAKTIJK
In Den Haag bijvoorbeeld bestaan sinds 2017 de STiP- banen, Sociaal Traject in Perspectief, banen voor bijstandsont-
vangers voor maximaal drie jaar. Deze banen, in 2020 bijna 1000 in totaal op een uitkeringsbestand van 25.000, zijn 
te vinden bij allerhande organisaties, zoals sportverenigingen en culturele instellingen. 
In Amsterdam bestaat sinds enkele jaren de Werkbrigade waarbij mensen tot maximaal twee jaar in dienst zijn, voor-
al om het publieke groen netjes en de straten schoon te houden. Mensen ontvangen daarvoor het minimumloon. Het 
gaat om in totaal bijna 500 mensen (op een bestand van 40.000), vooral oudere werkzoekenden die lang (meer dan 
vier jaar) werkloos waren. Als mensen binnen twee jaar de basisbaan verlaten voor een 'echte' baan krijgen ze een 
premie van 1250 euro netto, een onorthodoxe maatregel om de uitstroom te vergroten.
In Rotterdam, tot slot, zijn plannen om eind 2020 te beginnen met wijkbasisbanen. Mensen in de bijstand kunnen 
dan aan de slag als wijkconciërge, ouderenconsulent of jongerencoach, schrijft de gemeente op haar website. Wo-
ningcorporaties, zorgverzekeraars en, bedrijventerreinen kunnen basisbanen aanbieden, de gemeente betaalt de 
uitkering, de werkgever vult aan tot een minimumloon. Het idee is dat wijkbasisbanen werk aanbieden dat bewoners 
van een wijk van waarde vinden. Zo heb je draagvlak.



HOE OMGAAN MET PERSONEN- EN GOEDERENVERVOER IN 
AANLOOP NAAR 2030?

Cathy Macharis 
Professor Duurzame logistiek en stedelijke mobiliteit 
aan de VUB en auteur van “Met een factor 8 naar de 
mobiliteit van de toekomst”  
(Stichting Kunstboek, 2020)

Ik heb met heel veel mensen te doen. De coronacrisis treft iedereen. Mensen verloren hun werk, werden 
ziek, moesten thuiswerk combineren met de opvang van hun kinderen, mensen hebben hun sector onderuit 
zien gaan of hebben al maanden geen bezoek ontvangen… En ik heb ook te doen met vakbondsmensen. 
Want hoe verdedig je de rechten van de werknemers als de grond onder ieders voeten wegzakt? En hoe 
ga je om met verschillende, mogelijk tegengestelde belangen binnen de steeds heterogenere groep van 
werknemers? 

Laten we eens kijken naar mobiliteit en logistiek. Die sector staat voor een enorme uitdaging. De CO2-uitstoot van 
de niet-ETS-sector (transport, gebouwen, landbouw, afval) moet met 55% omlaag tegen 2030 als Europa de klimaat-
crisis serieus wil aanpakken. In Vlaanderen staat er in het klimaatplan een vermindering van 23% tegen 2030 voor de 
transportsector. Dat betekent voor de mobiliteit van personen -42% uitstoot en voor de goederenvervoersector -3%. 
Dat laatste lijkt misschien laag, maar als we niets doen blijft die sector stijgen met 18%. Bovendien zal de minister 
deze ambitie nog verder aanscherpen in de nieuwe mobiliteitsvisie. 

Een enorme uitdaging dus, zeker als je weet dat tot voor de eerste lockdown de uitstoot nog steeds aan het stijgen 
was. Om die het hoofd te bieden zullen we kilometers moeten vermijden, verschuiven naar milieuvriendelijkere 
transportmodi en het wagenpark moeten verschonen. 

VERMIJDEN, VERSCHUIVEN, VERSCHONEN
De lockdown heeft onze kilometers drastisch gereduceerd: telewerk werd verplicht en kortere ketens kregen de voor-
keur op wereldwijde toeleveringsketens. Zijn telewerk en schermvergaderingen een blijver zijn na de corona-crisis? 
Voor een duurzame mobiliteit zou het een zegen zijn. Maar hoe compenseer je de werknemer daarvoor op een cor-
recte manier? Bij telewerk zijn er best wat extra kosten die op de werknemer vallen zoals extra verwarming, eten 
en een uitgeruste werkruimte. Daar waar de werkgever ondertussen heeft opgemerkt dat al die kantoorruimte niet 
meer hoeft, de kantine niet meer bezocht wordt en dat de tussenkomsten in het woon-werkverkeer anders kunnen. 

In de toekomst is er ook een verschuiving nodig naar wandelen, fietsen en openbaar vervoer. De actieve, milieu-
vriendelijke modi hebben tijdens de coronacrisis veel aanhangers bijgewonnen. Maar het openbaar vervoer heeft 
klappen gekregen. 90% minder klanten in de eerste lockdown, om tegen het einde van het jaar tegen de 65% aan 
te leunen. Veel mensen zijn weer in de wagen gesprongen wegens minder besmettingsgevaar en daardoor kwamen 
de files ondanks het telewerken en fietsgebruik toch weer op de vroegere niveaus. Zal in de toekomst het openbaar 
vervoer nog hetzelfde draagvlak blijven behouden als er minder gebruikers zijn? Voor vele werknemers is het essen-
tieel om naar het werk te gaan. 

De verschuiving moet dan ook mee komen van een verschuiving van bezit van een wagen naar een systeem waar je 
mobiliteit als een dienst ziet en de verschillende transportmodi gebruikt naargelang wat je nodig hebt en in combi-
natie met elkaar (‘mobility as a service’). Vertaald in de bedrijfscontext kan je het mobiliteitsbudget ook op deze ma-
nier vormgeven. Ik verwacht dat er veel meer vraag gaat zijn naar flexibele vormen van mobiliteit. Wat heb je aan een 
bedrijfswagen die voor je deur staat terwijl je graag met een elektrische fiets een toertje wil doen? De vraag is ook of 
de werkgever zich moet bezig houden met de mobiliteit van zijn werknemers. Volgens mij wel, aangezien bedrijven 
een grote impact hebben op het (woon-werk)verkeer. Allereerst door de locatie van het bedrijf; waarbij kiezen voor 
bereikbaarheid via openbaar vervoer erg belangrijk is. Maar ook om samen met vakbonden te kijken hoe ze milieu-
vriendelijker gedrag kunnen stimuleren. Een spagaat voor de vakbond, want langs de ene kant zijn de werknemers 
tuk op bedrijfswagens, openbaar vervoersabonnementen en andere tegemoetkomingen, langs de andere kant gaat 
het er ook om duurzaam verplaatsingsgedrag en correcte bijdragen te bevorderen. Afspraken worden dan ook best 
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voor de hele sector gemaakt. De mobiliteitsbudgetten die sinds vorig jaar ingang vonden, geven al meer flexibiliteit, 
maar staan in de meeste bedrijven nog niet op punt. Slechts 0,011% van de werknemers die er voor in aanmerking 
komen maken er nu gebruik van.  

En dan is er het verschonen van het wagenpark. De technologie is voorhanden met elektrische wagens die zowel 
qua CO2-uitstoot en luchtkwaliteit een forse verbetering zijn, maar voor files en ruimtegebruik  vermijd je wagens 
liever. Opnieuw komt de discussie rond bedrijfwagens de hoek omloeren. Daar waar vroeger een kleine minderheid 
een bedrijfswagen had, rijdt ondertussen 13,5% van de bestuurders met een bedrijfswagen in ons land. Waren er in 
2007 nog 272.000 wagens, dan had je er in 2015 al 425.000. In meer en meer sectoren verspreidt het zich. Werkne-
mers onderhandelen immers over wat ze als een ondertussen verworven recht beschouwen. En waar je het vroeger 
kon zien als een oneerlijke bevoordeling van topmanagers, behoort het ondertussen tot een standaard “loon”. 
De federale regering voorziet geen afschaffing, maar wel een volledige elektrificatie vanaf 2026. Dat is een mooie 
hefboom die niets te vroeg komt. Daardoor krijg je immers direct een grote groep mensen die veel rijden, die vaak 
een garage of oprit hebben en vaak ook bij de werkgever kunnen opladen (de tankkaart wordt dus ingeleverd voor 
een oplaadbeurt bij de werkgever, ook voor andere werknemers?), en na gemiddeld 3 à 4 jaar komen deze wagens 
op de tweedehandsmarkt. Maar moeten we op lange termijn het systeem niet afschaffen en zo de files niet meer 
subsidiëren? De vraag zal zijn hoe. Door een bedrag aan te bieden als de werknemer er zelf van afziet? De cash for 
cars-maatregel die in maart 2018 werd ingevoerd was alleszins geen succes. Slechts 0,175% van de werknemers ging 
er op in. De bedragen waren te laag. Gemiddeld zien we dat er gemiddeld 683 euro voor nodig is, maar er zijn nog 
andere factoren, zoals socio-economische karakteristieken en duurzaamheidsaspiraties. Zo is de jongere generatie 
vaker milieubewust en eisen ze minder looncompensatie om hun bedrijfswagen van de hand te doen. Als vakbond 
kan je kiezen om voor de jongere generatie te ijveren en mee op de lange termijn te denken of om er op korte ter-
mijn alles uit te halen. Dit past ook in de veel bredere discussie over kortetermijnsuccessen ten opzichte van het 
algemeen belang: hoe kan de vakbond daar de steeds heterogene groep vertegenwoordigen? 

PAKJES ELLENDE
Ook het goederenvervoer gaat grote veranderingen tegemoet. E-commerce is helemaal doorgebroken tijdens coro-
na. Uit een onderzoek van Comeos en Thomas More Hogeschool blijkt dat in alle leeftijdscategorieën mensen voor 
het eerst een product online kochten tijdens de lockdown. 48% van de bevraagden zeiden na de lockdown nog meer 
via internet te willen aankopen. Uit eigen onderzoek blijkt dat e-commerce niet per se minder duurzaam is op het 
vlak van CO2-uitstoot dan aankopen in een fysieke winkel. Een mooie melkronde met een goed gevulde bestelwagen 
(liefst elektrisch of nog beter, een cargofiets) is immers beter dan al de persoonlijke verplaatsingen van iedereen 
apart. Voorwaarde is wel dat het geen extra aankopen zijn die je anders toch niet had gedaan en dat je je niet alsnog 
naar de winkel begeeft om bijvoorbeeld schoenen te passen en ze dan online aan te kopen. Dan hebben we het nog 
niet over retourneren gehad.

Helaas deden Belgen tijdens de coronacrisis vooral hun aankopen bij buitenlandse webshops zoals Bol.com, Ama-
zon en Zalando. Hun aankopen daar stegen met 200%. Dat wil zeggen dat langere afstanden zijn afgelegd en dat het 
geen tewerkstelling voor onze eigeneconomie met zich meebrengt. In precoronatijden wordt ook zo’n vijftig procent 
van wat de Belgen aankopen op die buitenlandse sites aangekocht. Die sterke positie van buitenlandse webshops 
in ons land heeft een historische reden: Belgen waren trager in het online aankopen dan de buurlanden en het VK, 
waardoor Belgische initiatieven later kwamen en de grote distributiecentra in het buitenland zijn. Onze strengere 
afspraken op het vlak van nachtwerk helpen niet om de situatie om te keren. Een oproep om vooral lokaal te kopen 
(geïnitieerd door Wouter Torfs) heeft mogelijk iets bijgedragen, maar onvoldoende. Gemiddeld is de stijging maar 
10% voor alle Belgische webshops samen. De koerierdiensten (zoals Bpost) hadden bovendien moeite om die sterke 
stijging van de vraag te volgen, met zware vertragingen tot gevolg. Het debacle in november om willekeurig eind-
consumenten naar een afhaalpunt te verwijzen voor de pakjes van Bpost was de apotheose van een onhoudbare 
situatie. De (te) grote stijging voor Bpost is opnieuw te verklaren door de enorme stijging binnen België, die groter 
was dan in het buitenland door onze historische achterstand. Bij een vergelijking met een normale week voor corona 
steeg de onlineverkoop in de week van 6/04/2020 tot en met 13/04/2020 met 70% in Duitsland, met meer dan 90% 
in Nederland en met 142% in België. In de tweede (semi)lockdown eind november kwamen daar nog black Friday en 
de feestdagen bij, waardoor de druk te hoog werd bij Bpost. Blijkbaar zat de bottleneck bij gebrek aan personeel. 
Waarom hebben ze dan niet massaal meer mensen aangenomen? Ook daar is dan de vraag in hoeverre we willen 
dat Bpost even flexibele arbeidscontracten heeft als pakweg een Deliveroo waar je na een paar muisklikken al een 
“werknemer” bent. 

Opnieuw een spagaat voor de vakbond. E-commerce is niet meer te stoppen en het is belangrijk dat de activiteiten 
in België plaatsvinden, zowel voor het milieu als voor de tewerkstelling. Maar de sector is erg bekend voor de enorm 
slechte werkomstandigheden. De enorme werkdruk in de distributiecentra gecombineerd met kilometers stappen 
op een dag is moordend. De koeriersector wordt gekenmerkt door een netwerk van subcontractors die telkens een 



kleiner stuk van de al erg magere koek doorgeven. Werknemers (als je hen zo al kan noemen) worden per stuk be-
taald en niet per uur. Enige vorm van flexibiliteit is nodig om de hoge pieken te kunnen opvangen, maar iedereen op 
een flexibele basis aannemen is onverantwoord. Bovendien worden de normen voor het afleveren van pakjes tel-
kens weer verstrengd. Er wordt blijvend gemeten hoe snel een activiteit kan worden uitgevoerd en het beloningsys-
teem wordt daar steeds aan aangepast. Dat brengt ook weer andere problemen op het vlak van verkeersveiligheid, 
vriendelijkheid en arbeidsvreugde. In het systeem is het voor de koeriers dan ook pompen of verzuipen. 
Hoe trek je dat recht? Aan de basis zijn al die leveringen “gratis” en met “gratis retour”. De consument haakt ook af 
als er transportkosten zijn. En als de consument niet betaalt, verschuift het verder in de keten, tot het dus op de 
schouders valt van de loopjongens en -meisjes. 

Dat systeem doorbreken in België lijkt me erg moeilijk. Als je de Belgische webshops verplicht een prijs te laten beta-
len voor het transport, krijgen de buitenlandse webwinkels nog meer vrij spel. Misschien kan er een systeem komen 
waarbij de consument een dienstverlener moet kiezen, net zoals je je elektriciteitsleverancier kiest. Vanaf 1 januari 
2021 zijn de buitenlandse pakjes die Europa binnenvliegen en rechtstreeks aan de consumenten worden geleverd 
(dropshipping) eindelijk ook aan BTW onderhevig. Ook de pakjes van Ali express met een waarde lager dan 22 euro 
worden dus 21% duurder. Ook het transport wordt voor hen duurder omdat er een tekort is aan bagageruimte van 
vliegtuigen en China zal niet meer kunnen profiteren van de zeer goedkope levering door de nationale postbede-
lers van hun goederen. Zal dit genoeg zijn om de lokale spelers meer kans te geven? Ik vrees ervoor. Een speler als 
Amazon krijgt iedereen wel op de knieën door systematisch alles goedkoper aan te bieden door hun winsten van 
de server- en databankactiviteiten in hun e-commerce te investeren. Europa zit met de handen in het haar, want de 
monopoliewetgeving concentreert zich net op te hoge prijzen. 

In deze sector moeten we de arbeidsomstandigheden blijven bewaken en de achterpoortjes sluiten waar er weinig 
controle op is. Mogelijk wordt de sector dan iets minder flexibel, maar niemand wil toch pakjes met ellende aankrij-
gen, toch? 

De uitdagingen zullen voor de vakbonden niet minder worden dit jaar, integendeel. Maar een groter bewustzijn van 
de onderliggende systemen en de belangrijkste doelstellingen van de vakbond op zowel milieu als sociaal vlak, 
zullen de weg tonen. Zowel op het vlak van woon-werk als in de logistiek staan grote veranderingen voor de boeg. 
Het zal zaak worden om een langetermijnvisie te behouden met kortetermijnverwezenlijkingen en de verschillende 
groepen werknemers mee te nemen. 
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KLIMAATDOELSTELLINGEN, CRUCIAAL VOOR EEN LEEFBARE WERELD 

Hans Bruyninckx 
Executive director bij het Europees Milieu Agentschap

De komende decennia staan we voor ongeziene uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. De wereld-
bevolking zal in 2050 met bijna een derde toegenomen zijn, tot meer dan 10 miljard mensen. Wereldwijd zal 
in 2040 de vraag naar water met meer dan de helft toenemen en kan het gebruik van hulpbronnen tegen 
2060 verdubbelen. 
Het Intergovernmental Panel on Climate Change is kristalhelder in zijn rapporten. We moeten de opwar-
ming van de aarde bij voorkeur beperken tot 1,5 °C boven het pre-industrieel gemiddelde. Alleen zo zul-
len de risico’s en de maatschappelijke kosten van klimaatverandering beheersbaar en maatschappelijk 
draaglijk blijven. De andere wetenschappelijke rapporten spreken ook voor zich: de huidige economische 
en milieutrends zijn fundamenteel niet duurzaam, onderling verbonden en hangen vast aan onze belang-
rijkste productie- en consumptiesystemen. 
Er rest ons steeds minder tijd om het tij te keren. De dringendste uitdaging daarbij is hoe we wereldwijde 
sociale vooruitgang behouden die tegelijk binnen de grenzen van de planeet blijft. De duurzaamheids-
agenda moet snel omgezet worden in concrete veranderingen.  

DUURZAAMHEIDSTRANSITIES ALS PERSPECTIEF
Deze analyse werd al geformuleerd in 1992 op de Rio Conferentie door Agenda 21, met de steun van vakbonden we-
reldwijd. Helaas is er sindsdien niet veel veranderd. We stoten meer broeikasgassen uit, biodiversiteit gaat verder 
verloren, ons grondstoffengebruik blijft toenemen. Redenen genoeg voor de Verenigde Naties om in 2015 de Duurza-
me Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) voorop te stellen, 17 concrete domeinen waarop we tegen 2030 significante 
voorruitgang moeten zien. De kernvraag hierbij: wat gaan we de komende jaren fundamenteel anders doen dan de 
voorbije dertig jaar? Gaan we eindelijk essentiële, niet-duurzame mechanismen in vraag stellen en vervangen door 
toekomstgerichte oplossingen? Waarom zou het nu anders zijn?
Een groot deel van het antwoord ligt in systemische duurzaamheidstransities in de energie-, mobiliteits-, 
huisvestings- en voedselsystemen. Het is overduidelijk dat we er niet zullen komen met efficiëntieverbete-
ringen in de marge van wat we al kennen. Ook het debat beperken tot technologische innovaties, is onvol-
doende. Er zullen ook maatschappelijke veranderingen nodig zijn die sociale innovatie vereisen. Daarnaast 
zal ook een omwenteling nodig zijn in onze economie: fiscaliteit, publieke financiën, investeringsregels…  

LEIDERSCHAP MET VISIE NOODZAKELIJK
De huidige politieke en economische leiders hebben nog mogelijkheden om vorm te geven aan deze noodzakelijke 
omwentelingen. De jaren die er nu aankomen, zijn van doorslaggevend belang voor Europa in de 21e eeuw. We kun-
nen niet voorbijgaan aan het signaal van miljoenen mensen, niet in het minst jongeren. Zij laten steeds vaker hun 
stem horen en eisen een ambitieuzere reactie op klimaatverandering en aantasting van het milieu. Ze eisen een 
Europees project dat engagerend, verbindend en ambitieus is. 
De Green Deal als klimaatkompas voor de lidstaten
De European Green Deal is sinds enkele jaren het antwoord van Europa op de klimaatverandering, het biodiversi-
teitsverlies, het niet-duurzaam gebruik van grondstoffen, en de aantasting van onze gezondheid door de klimaat- en 
biodiversiteitscrisissen. De Green Deal is zonder twijfel een trendbreuk, een herijking van het kompas. Voor het eerst 
in haar geschiedenis plaatst de Europese Unie duurzaamheid in het centrum van het beleid. Een concreet signaal 
van de visie en vastberadenheid van Europa om een nieuwe weg in te slaan naar een koolstofarme, duurzame en 
eerlijkere samenleving. 



De Green dealdoelstellingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en vertaald in sterke beleidsambities, die de urgen-
tie erkennen om de huidige trends om te buigen:
- Een klimaatneutraal Europa tegen 2050;
- Een maximaal circulaire economie;
- Herstel van ecosystemen door sterke biodiversiteitsdoelstelingen;
- Zero pollution, ofwel het stoppen van (chemische) verontreiniging op alle vlakken;
- Farm-2-Fork, ofwel een voedselsysteem dat bijdraagt aan onze gezondheid.

Naast deze milieudoelstellingen wordt een expliciete koppeling gemaakt met sociale en economische doelstellin-
gen:
- Een rechtvaardige transitie;
- Een verduurzaming van het financiële systeem;
- Een sterke Europese investering in innovatieve sectoren die deze transities mee moeten realiseren.

De Green deal ambieert deze beleidsdoelen mogelijk te maken of op te leggen via regelgeving. Vele innovaties zijn 
nodig om deze duurzaamheidstransitie te realiseren en zo een toekomst te creëren die sterk in de richting gaat van 
de SDG’s.

2030 ALS TUSSENSTAP NAAR 2050
De omzetting van de Green Deal in concrete doelstellingen en bindende afspraken is volop bezig. Vernieuwend is 
dat men in regel naar het jaar 2030 kijkt als tussenstap naar de klimaatsituatie in het jaar 2050. Dit soort langeter-
mijnplanning is in beleidstermen behoorlijk vernieuwend. Het besef dat de nodige systeemveranderingen enkele 
decennia zullen duren is sterk aanwezig. Maar dit mag niet leiden tot uitstelgedrag. Want in vele opzichten is de pe-
riode tot 2030 een scharniermoment. Om de ambities waar te maken is er nú een stevige koerswijziging in beleid en 
economie nodig, kaderend in de bredere duurzaamheidsvisie met als horizon 2050: ‘Goed leven binnen de grenzen 
van de planeet’.
Als Europa tegen 2050 klimaatneutraal wil zijn, of met andere woorden netto geen emissies van broeikasgassen 
meer wil hebben, zijn ambitieuze tussendoelen nodig. Voor 2030 betekent dit 55% minder uitstoot van broeikas-
gassen (met referentiepunt 1990). Dit moet een stevige versnelling van het huidige ritme van uitstootvermindering 
inhouden (tussen 1990 en 2021 werd slechts 25% uitstootvermindering gerealiseerd). Deze doelstelling stelt de Eu-
ropese lidstaten, economische actoren en burgers voor uitdagingen die niet bereikt kunnen worden door vast te 
houden aan de huidige technologieën en oplossingen. De vertaling in sectorale ambities is complex, maar nood-
zakelijk. Ons energiesysteem moet nagenoeg uitstootvrij worden, onze gebouwen en infrastructuur moeten veel 
energie-efficiënter worden, ons voedselsysteem moet klimaatneutraler worden, en onze mobiliteit moet af van de 
fossiele brandstoffen. 
De impact op bedrijven, investeringen, technologie, consumenten ... en uiteraard ook op werknemers is duidelijk. 
Verschuivingen binnen en tussen sectoren, nieuwe jobs met nieuwe competenties, maar ook nieuwe arbeidsattitu-
des zullen integraal deel zijn van de klimaattransities. 

GREEN DEAL STEVIGE LEIDRAAD IN HET COVID-HERSTEL
De reflex om in een economisch herstel te grijpen naar oude recepten is verleidelijk. Het is in die zin opmerkelijk 
dat de Green Deal zeer veerkrachtig is gebleken in de coronacrisis. We mogen de kans niet missen om de stimule-
ringsfondsen te investeren in toekomstgerichte sectoren, die voor de jobs en de concurrentiepositie van Europese 
bedrijven zorgen. De koppeling van de Europese meerjarenbegroting en het Next Generation Europe stimulus pakket 
aan de doelstellingen van de Green Deal vormde een bijzonder duidelijk signaal. In de lidstaten moest er een ern-
stige screening van de relanceplannen aan de Grean Deal zijn. De enige juiste keuze op lange termijn voor herstel 
en vooruitgang.

EUROPEES MILIEU AGENTSCHAP: EEN STEVIGE KENNISONDERBOUWING VOOR DUURZAAMHEIDSTRANSITIES
De Green Deal is geen ideologisch project , maar gebaseerd op wetenschap. Bevindingen worden omgezet in plannen 
en beleidsprogramma’s en wetgeving die steevast een duidelijke koppeling maken met de voortschrijdende weten-
schappelijke kennisontwikkeling.
EU-Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen benadrukte de afgelopen jaren dat je ‘maar kan veranderen of oplos-
sen wat je meet’, een duidelijke verwijzing naar de noodzaak van een op feiten en indicatoren gestoeld beleid. Dit 
is eveneens een reactie op het feit dat in de wereldwijde politiek en beleid, kennis steeds meer in twijfel getrokken 
wordt. Ook Europa ontsnapt niet aan fake news, alternatieve feiten, samenzweringstheorieën enzovoort. Gelukkig 
groeit de bewustwording snel. Milieu en klimaat bepalen stilaan mee het totale beleid.

13



Het is de taak van Het Europees Milieu Agentschap (EMA) om samen met zijn partners het Europese beleid te onder-
bouwen met kennis over de toestand van het milieu. Met betrouwbare, objectieve informatie over het milieu is het 
EMA de belangrijkste informatiebron voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling, formulering, implementatie 
en evaluatie van milieubeleid. Met hierbij de het doel om  de bredere samenleving te informeren.

De ondersteuning van de sterke ambities in de Green Deal voor 2030 en 2050 vergt voortdurend bijkomende inves-
teringen in deze kennis. Maar ook in andere kennis, andere processen om kennis te creëren (co-creatie), in data 
intelligentie, in kennis die verder vooruitblikt dan we gewoon zijn in beleidsprocessen enzovoort…
Horizon 2030: noodzakelijk sterke ambities voor een hoopvolle toekomst
Wie naar het huidige energiesysteem in Europa kijkt, naar de dominantie van fossiele brandstoffen in ons trans-
portsysteem, naar de uitstoot van het landbouwsysteem, of naar de oude en vaak onaangepaste woningen van 
vele Europese burgers, beseft dat klimaatneutraliteit in 2050 een heel straffe aspiratie is. En toch is ze realistisch. 
Noodzakelijk realistisch zelfs, rekening houdend met de onaanvaardbare, onbeheersbare en onbetaalbare gevol-
gen van klimaatverandering onder de huidige business as usual-scenario’s. Om de doelstellingen van de duurzame 
ontwikkelingsagenda 2030 en het klimaatakkoord van Parijs te bereiken, zal de komende jaren dringend meer en 
breder actie moeten worden ondernomen. Europa zal haar duurzaamheidsvisie ‘Goed leven, binnen de grenzen van 
onze planeet’ niet kunnen waarmaken door eenvoudigweg de economische groei te bevorderen en schadelijke ne-
veneffecten met milieu- en sociale beleidsinstrumenten in goede banen te leiden. De Green Deal is daarin de meest 
ambitieuze maar evenzeer meest hoopvolle Europese beleidshouvast. 

NAAR EEN ACV GREEN DEAL IN 2030?
Vanuit het ACV moeten er ook enkele versnellingen hoger geschakeld worden in het mee vormgeven aan beleidsbe-
slissingen en draagvlak in de klimaattransitie. Rechtvaardige transitie is hierbij de leidraad, wereldwijd.
Gezien de centrale rol van de sociale partners in onze economie is de kernvraag hierbij: wil de vakbond meer en 
specifieker werken aan de noodzakelijke en onvermijdelijke duurzaamheidstransities, of ze eerder ondergaan? Een 
sterke visie op de sociale dimensie, die vandaag nog te vaag is, is daarvoor noodzakelijk. Dit is een strategische 
keuze op het hoogste niveau.
Op sectoraal niveau zullen in veel cruciale sectoren (met vaak een hoge syndicalisatiegraad), bepaalde systeemver-
anderingen een grote impact hebben op arbeidsinhoud, competenties, attitudes, verhoudingen enzovoort. Het is 
van groot belang dat ACV-centrales en hun militanten mee vooroplopen in de discussies, en zeker geen rem lijken 
op de noodzakelijke omslag. Dit hangt ook samen met attitudes, opvattingen, basiskennis over  thema’s als klimaat 
en milieu en de sector.
Het klimaat als thema in ons socio-economisch weefsel moet daarom integraal deel uitmaken van de vorming van 
militanten en van de communicatie naar leden. Niet als een optie of zijspoortje, maar als de fundamentele context 
voor noodzakelijke verandering. Er valt nog veel vooruitgang te boeken hierin, maar Reset.Vlaanderen en projecten 
in het intersyndicaal milieu-initiatief, maken hier hoe langer hoe meer het verschil.



KWALITATIEVE OPVANG VOOR ELK KIND 

Michel Vandenbroeck  
Hoofddocent gezinspedagogiek aan de UGent

Kinderopvang en kleuterschool kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinde-
ren. Die positieve impact blijft tot ver na de lagere school nawerken. Kinderen die op vroege leeftijd instap-
pen in kinderopvang en kleuterschool doen het gemiddeld een stuk beter, ook in het secundair onderwijs. 
Kinderopvang en kleuterschool zijn ook voor heel wat gezinnen noodzakelijk om het gezinsleven te kunnen 
verzoenen met andere engagementen: arbeid, mantelzorg, andere sociale bezigheden. Daardoor is het 
een noodzakelijke schakel voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. De covid-19-pandemie heeft 
nog maar eens aangetoond hoe essentieel dat is. En ten slotte weten we ook dat kinderopvang en kleu-
terschool op wijkniveau een belangrijke verbindende functie kunnen opnemen en zo bijdragen tot sociale 
steun, sociale cohesie en de leefbaarheid van een wijk.
Kortom, de voorschoolse voorzieningen zijn krachtige instrumenten voor een gelijkekansenbeleid, een ar-
beidsmarktbeleid, een onderwijsbeleid en een zorgbeleid. Zij horen dan ook een recht van elk kind en elk 
gezin te zijn. Opdat dit potentieel vervuld zou worden, zijn inspanningen nodig op vlak van kwaliteit en 
toegankelijkheid. Het gaat ook om het personeelsbeleid, de doorgaande lijn en governance (onder meer 
het financieringsmodel en het aantal plaatsen).

KWALITEIT
In 2013 vond het eerste onderzoek plaats naar de kwaliteit van de Vlaamse kinderopvang; een nulmeting die men om 
de 5 jaar zou herhalen. Helaas is het een eenmalig onderzoek gebleven, in tegenstelling tot de jaarlijkse kwaliteits-
monitor in Nederland. Toch kunnen we uit de bevindingen van dat eerste kwaliteitsonderzoek veel leren over wat we 
goed doen en wat er ons te doen staat om het potentieel van de kinderopvang maximaal te benutten. 
Ten eerste is de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse kinderopvang doorgaans matig tot goed. Er wordt doorgaans 
redelijk goed voor de kinderen gezorgd, hun behoeften zijn correct ingeschat door de volwassenen en ze worden op 
een emotioneel veilige en vriendelijke manier opgevangen. Vlaanderen scoort daarmee op een vergelijkbaar niveau 
met andere landen. 
Ten tweede moeten we vaststellen dat de educatieve kwaliteit eerder matig tot onvoldoende is. De manier waarop 
men omgaat met de kinderen is te vaak zo dat de ontwikkelingskansen van kinderen niet optimaal benut worden. 
Met zo’n educatieve kwaliteit mogen we niet verwachten dat de ontwikkeling van de kinderen in Vlaanderen langdu-
rig baat heeft bij een deelname aan de kinderopvang. Gemiddeld brengt de kinderopvang in Vlaanderen de kinderen 
geen schade toe (want de emotionele veiligheid is gegarandeerd), maar ook geen baat bij hun ontwikkeling. Vooral 
bij de peutergroepen is dit merkbaar. Ten derde blijkt vooral de taalstimulering ondermaats. En die blijkt nog zwak-
ker in groepen waar meer anderstalige kinderen zijn. 
Dit moeten we helaas doortrekken naar de kleuterschool. Ook daar laten we nog te veel kansen liggen. Een onder-
zoek waarbij een beperkt aantal kinderen uit kansengroepen zeer grondig gevolgd werd bij hun overgang naar de 
kleuterschool toont dat de interacties van de volwassene met de kleuters te beperkt zijn om deze kinderen een 
goede start van hun schoolloopbaan te garanderen. Er wordt te weinig individueel gesproken, zeker met andersta-
lige kinderen, te weinig spreekkansen aangeboden en er is te weinig aandacht voor zorg door een te enge invulling 
van het onderscheid tussen zorg en leren. Die pijnpunten zijn erna ook bevestigd in een breder onderzoek van de 
inspectie basisonderwijs. Ook eerder Vlaams onderzoek toonde dat het gebrek aan integratie van zorg en leren 
(educare) één van de oorzaken is dat kinderen uit kansengroepen minder vaak of minder vroeg naar school gaan.
Vlaanderen is één van de Europese regio’s waar de ongelijkheid in het onderwijs het grootst is en het meest bepaald 
door de thuissituatie. Ons onderwijs slaagt er minder dan in de ons omringende landen in om de maatschappelijke 
ongelijkheid te compenseren. Daarom kijkt men ook naar wat er vóór de leerplicht gebeurt. Maar we zullen deze 
pijnpunten voor wat betreft de kwaliteit grondig moeten aanpakken. Zo niet zijn de voorschoolse voorzieningen 
geen deel van de oplossing, maar een deel van het probleem.

TOEGANKELIJKHEID
De toegankelijkheid van de kinderopvang in Vlaanderen is problematisch. Kinderen in gegoede gezinnen gebruiken 
tweemaal zoveel kinderopvang als kinderen uit minder gegoede gezinnen. En dat is niet omdat armere gezinnen 
minder opvang wensen, zij hebben net een grotere onvervulde behoefte aan kinderopvang. Bovendien blijkt uit 
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recent onderzoek dat anderstalige gezinnen 2,17 keer meer geen keuze hebben en dat is wellicht ook een verklaring 
voor het gegeven dat ze vaker kinderopvang gebruiken van een lagere kwaliteit. Het heeft deels te maken met het 
feit dat er meer kinderopvang is in rijkere dan in armere gemeenten of wijken. Het heeft ook te maken met een 
onevenwicht tussen het belang van de economische functie (kinderopvang voor wie werkt) en de sociale functie 
(kinderopvang als instrument voor gelijke kansen). Maar ook met een slecht begrip van die economische functie: 
als je meer mensen aan het werk wil, zal je ook kinderopvang moeten voorzien voor wie nu (nog) geen werk heeft. 
Onderzoek toont dat als we van kinderopvang een recht willen maken, er meer dan 7000 plaatsen bij moeten komen. 
Rekening houdend met het voortdurend teloorgaan van plaatsen in de gezinsopvang (onder meer door de natuurlij-
ke uitstroom van 65-plussers) zal dat aantal wellicht naar boven moeten bijgesteld worden. 

Er moeten zo’n duizend plaatsen per jaar bijkomen in de kinderopvang tussen 0 en 3 jaar. Die plaatsen moeten 
toegankelijk zijn voor iedereen en dus inkomensgerelateerde ouderbijdragen hanteren. Ze moeten niet alleen daar 
komen waar de (vrouwelijke) tewerkstelling toeneemt, maar vooral ook daar waar de sociale noden het hoogst zijn. 

PERSONEELSBELEID
Het personeelsbeleid staat onder druk. Ten eerste betekent de noodzakelijke uitbreiding van de kinderopvang dat 
er meer kinderbegeleiders aangeworven worden. We zien overal in Europa dat dit een knelpuntberoep wordt. Ten 
tweede zijn de huidige opleidingen (onder meer het zevende jaar beroepsonderwijs) onvoldoende om het perso-
neel te vormen dat nodig is om de maatschappelijke functies te vervullen die we van de kinderopvang verwachten. 
Die twee problemen (van kwantiteit en kwaliteit van het personeel) zijn nauwer met elkaar verbonden dan men 
doorgaans aanneemt. Al te vaak zien we dat men de schaarste aan personeel tracht in te vullen door de lat lager 
te leggen voor de instroom in het beroep. Daardoor daalt de status van het beroep en worden ook geen mannen 
aangetrokken. Het is een neerwaartse spiraal. In landen waar men de opleidingsvereisten én de bijbehorende werk-
omstandigheden (waaronder de verloning) naar boven heeft bijgesteld, zien we dat er weinig of geen schaarste aan 
personeel is, integendeel moeten de opleidingen er een quotum invoeren om de stijgende studentenaantallen aan 
te kunnen. De werknemersorganisaties kunnen hierin een belangrijke rol spelen als ze hun acties toespitsen op de 
relatie tussen arbeidsvoorwaarden en kwaliteit of met andere woorden zowel aan arbeidsomstandigheden als aan 
pedagogiekontwikkeling werken.

DE DOORGAANDE LIJN
Heel wat van de problemen in de voorschoolse voorzieningen hebben te maken met de institutionele cesuur tussen 
kinderopvang en kleuterschool. In enkele Europese landen (bijvoorbeeld Zweden en Denemarken) heeft men de af-
gelopen jaren de stap gezet naar de integratie van deze twee voorschoolse voorzieningen. In andere landen (Italië) 
heeft men de scheiding behouden, maar wel gewerkt aan één pedagogische doorgaande lijn. In nog andere landen 
zoals Nederland en Frankrijk is men bezig met een publieke denkoefening over die institutionele cesuur. Dat is ook 
niet verwonderlijk. Landen met een institutionele cesuur kennen allen een plaatstekort voor de jongste kinderen, 
lagere opleidingen en daardoor kwaliteitsproblemen bij de jongste kinderen en vaak ook een moeilijke transitie 
door de grote cultuurverschillen tussen kinderopvang en kleuterschool die vooral voor kinderen uit kansengroepen 
een negatieve impact heeft op hun ontwikkeling. We stelden ook vast dat de kinderopvang vaak heel wat leerkansen 
mist, terwijl de kleuterschool te weinig aandacht aan zorg besteedt. Beide systemen hebben dus veel van elkaar 
te leren. Een integratie van kinderopvang en kleuterschool is echter een logistieke en legistieke huzarenklus en er 
zijn ook heel wat nadelen aan verbonden (zoals het gevaar van de verschoolsing van de kinderopvang). In de ko-
mende tien jaar is een gevarieerd aantal proefprojecten nodig over de doorgaande lijn (gaande van het faciliteren 
van transitie tot de integratie van beide evenals het integreren van opleidingen). Tegelijk moeten die experimenten 
wetenschappelijk beleid worden en uitmonden in een breed debat met wetenschappers, werknemers- en werkge-
versorganisaties en beleidsactoren om tot een geïntegreerde visie te komen over zorg en leren van 0 tot 5 jaar.

GOVERNANCE
De covid-19-pandemie heeft het belang aangetoond van publieke dienstenverlening. Het is verleidelijk om het pro-

bleem van plaatstekort – in tijden van budgettaire krapte – aan te pakken via priva-
tisering. De praktijk toont dat privatisering doorgaans leidt tot kwaliteitsverminde-
ring, slechtere arbeidsomstandigheden en meer ongelijkheid in de toegankelijkheid. 
Daarom moeten we aan de verleiding weerstaan om aanbodgestuurde financiering te 
vervangen door vraaggestuurde financiering. Overal waar men meer is gaan inzetten 
op vraaggestuurde financiering, zien we dat de overheid de hefbomen om aan kwali-
teitsverbetering te doen uit handen heeft gegeven; dat commerciële spelers zich op 
deze nieuwe markt hebben begeven, tot en met private equity funds die de subsidies 
afromen ten voordele van hun (buitenlandse) aandeelhouders; en dat de druk op het 
personeel toeneemt. Er is nu eenmaal geen goedkope oplossing om het recht op een 
kwalitatieve voorzieningen voor de leerplicht in te vullen. 
Bij goedkope oplossingen zijn het steeds de kinderen (tekort aan kwaliteit), ofwel de 
ouders (onbetaalbaar) ofwel het personeel (arbeidsomstandigheden) die de prijs be-
talen. Vaak zijn het alle drie.



KWALITEITSVOLLE OUDERENZORG OP MAAT

Anja Declercq sociologe LUCAS, het Centrum voor Zor-
gonderzoek en Consultancy van de KU Leuven - 
Centrum voor Sociologisch Onderzoek

COVID-19 heeft getoond dat ons gezondheids- en welzijnssysteem uitstekend werkt en goed georganiseerd 
is, maar ook welke aspecten te weinig of geen aandacht hebben gekregen. De woonzorgcentra behoren 
duidelijk tot de tweede groep. Hoewel er de laatste legislaturen wel degelijk in is geïnvesteerd, moeten we 
toegeven dat het niet genoeg is. Over de thuiszorg was het stiller, maar er kwamen toch ook signalen van 
overbelaste mantelzorgers, zorgprofessionals en vooral veel eenzame alleenwoners. Ook de eerstelijns-
zorg zit aan de limiet. Meer en beter is nodig. Dat kost geld, maar het zijn goed bestede middelen.

Er gebeurt veel moois in woonzorgcentra, maar er zijn helaas ook schrijnende situaties. Sommigen concluderen uit 
dat laatste dat het woonzorgcentrum beter wordt afgeschaft en dat iedereen thuis zorg moet krijgen. De meeste ou-
deren zijn trouwens ook thuis: van alle Vlaamse 65-plussers woont 8% in een woonzorgcentrum. Er zijn wel grote ver-
schillen naargelang de leeftijd: het gaat maar om 1% van de 65- tot 69-jarigen en om 40% van de 90-plussers. Hoewel 
een uitbreiding van het aanbod in de thuiszorg en vooral in de gezinszorg zeker aangewezen is, gaat mikken op enkel 
thuiszorg voorbij aan het feit dat ouderen die naar een woonzorgcentrum gaan, in de meeste gevallen zeer zwaar 
zorgbehoevend zijn en 24 uur op 24 zorg nodig hebben. Hen nog langer thuis houden, heeft soms een negatieve im-
pact op de gezondheid en het welzijn van hun mantelzorgers, laat staan dat het lukt voor wie geen mantelzorg heeft. 
 
EENZAME OUDEREN
Het gaat ook voorbij aan het probleem van eenzaamheid waar heel wat thuiswonende ouderen mee kampen. Uit 
een rapport van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat een derde van de thuiswonende ouderen zich eenzaam 
voelt. In coronatijden ligt dat percentage onvermijdelijk hoger. Uit een bevraging van 2000 ouderen in september 
2020 blijkt dat de eenzaamheid bij ouderen gestegen was tot 48%. Elk woonzorgcentrum kan getuigen van mensen 
die zich aanmelden omdat ze zich – vooral ’s avonds, als de dienstencentra en andere ontmoetingsplaatsen dicht 
zijn –alleen voelen. Ze worden meestal geweigerd omdat ze te weinig fysieke zorg nodig hebben, wat samengaat met 
een lage overheidssubsidie. Voor deze mensen is een alternatief nodig, een woning waar ze samen kunnen wonen 
met andere ouderen en gezelschap hebben. Assistentiewoningen zijn daarvoor te vaak appartementen zonder ge-
meenschapsleven. Er zijn her en der initiatieven van co-housing, maar dit is zeker niet beschikbaar voor elke oudere. 
Buurtzorgprojecten en vrijwillige initiatieven proberen die eenzaamheid te doorbreken, maar zorgende buurten ont-
staan niet vanzelf, daarvoor is al sociaal weefsel en sociale cohesie nodig. Dat creëren waar het nog niet aanwezig 
is, is niet zo eenvoudig.
We moeten dus het aanbod in de thuiszorg verder uitbreiden en tussenvormen van gemeenschapswonen verder 
ontwikkelen, zonder de woonzorgcentra af te schrijven. We moeten ze daarentegen versterken op verschillende 
vlakken. 
 
MEER SUBSIDIE
Ten eerste is de subsidiëring van de woonzorgcentra niet in dezelfde mate toegenomen als de zorggraad van hun 
bewoners. Dat impliceert dat ze meer, goed opgeleid personeel nodig hebben. Louter meer volstaat niet. Er moet 
ook een goede mix van capaciteiten zijn om tegemoet te komen aan alle sociale, psychische en fysieke noden van 
de bewoners. Het recent afgesloten sociaal pact geeft het huidige personeel meer loon en laat ook een uitbreiding 
in het aantal gesubsidieerde personeelsleden toe. Dat is zeer zeker een goede zaak, maar er zal allicht nog meer 
nodig zijn om optimale kwaliteit van zorg te kunnen voorzien én om de kwaliteit van arbeid van de personeelsleden 
hoog te houden. 
 
MEER INSPRAAK
Ten tweede is het nodig te werken aan de inspraak van de bewoners en aan meer persoonsgerichte zorg. Een rust- en 
verzorgingstehuis was enkele tientallen jaren geleden een afdeling van een ziekenhuis, met een medisch model. In 
een woonzorgcentrum, de naam zegt het al, woon je. Je bent er niet te gast, maar je krijgt er wel zorg en die is niet 
alleen medisch, maar ook psychisch en sociaal. Een gevaar na de ervaringen met COVID-19 bestaat in het hermedica-
liseren van de woonzorgcentra. De verblijfsduur in een woonzorgcentrum is de laatste jaren gedaald tot minder dan 
twee jaar. We mogen nog een verdere daling verwachten. Het is een maatschappelijke verantwoor-
delijkheid om te zorgen dat de laatste maanden van oudere personen zo kwaliteitsvol mogelijk 
zijn. Keuze en inspraak zijn mensenrechten.
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VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING
Een veelvoorkomende klacht tijdens de coronapandemie ging erover dat de bewoners niet de keuze kregen voor 
enerzijds veiligheid zonder bezoek of anderzijds bezoek met een risico op besmetting. Sommige bewoners willen 
echt niet besmet worden en hebben daar heel wat voor over. Anderen willen hun beperkte tijd met familie en vrien-
den nog delen en kiezen voor contact, met het risico op besmetting. Niet elke bewoner kan zijn wensen nog uiten. 
We moeten daarom werk maken van meer en betere vroegtijdige zorgplanning, zodat kinderen zich niet vertwijfeld 
moeten afvragen of hun ouder met dementie nog naar het ziekenhuis had gewild of niet. In het woonzorgcentrum 
van de toekomst hebben elke bewoner en alle families gesprekken gevoerd over vroegtijdige zorgplanning. Het per-
soneel weet wat de bewoner nog en niet meer wil, wat belangrijk is voor hem of haar. In een crisissituatie hoef je zo 
niet te twijfelen. Vroegtijdige zorgplanning begint best al thuis, maar kan – zelfs voor personen met dementie– nog 
altijd in het woonzorgcentrum. Het gaat om meer dan het einde van het leven, het gaat ook over doelen, wensen en 
voorkeuren, om wat belangrijk is voor iemand.
 
BETREK DE BUURT
Het woonzorgcentrum is ten vierde echt ingebed in de buurt. Ook dat is een vorm van buurtzorg. Het woonzorgcen-
trum  is ook een plaats waar mensen die er niet wonen of er geen familie hebben, toch (voorbij)komen. Het koor 
repeteert in een lokaal van het woonzorgcentrum, de buurtschool komt er met de kinderen. Want in het woonzorg-
centrum zien we helaas ook eenzaamheid. Niet iedereen krijgt veel bezoek. ‘De’ oudere bestaat niet. Het gaat om 
verschillende generaties en om mensen die heel uiteenlopende levens hebben geleid. Eén model van zorg dat voor 
hen allen ideaal is, bestaat niet. Individuele verlangens, verwachtingen en wensen verdwijnen niet met het ouder 
worden en ook niet met het zorgbehoevend worden. 
Daarom is er ook diversiteit in het aanbod nodig. Voor sommigen zal thuiszorg wenselijk zijn, voor anderen residen-
tiële zorg of een tussenvorm. Maar het woonzorgcentrum in de ene gemeente of stad hoeft echt niet hetzelfde te 
zijn als dat in de buurgemeente. De zorg moet uiteraard overal van hoge kwaliteit zijn, maar de accenten mogen en 
moeten verschillen. Een veel voorkomende klacht is dat er veel dode momenten zijn en dat activiteiten zelden op 
maat zijn. We zijn individuen met verschillende smaken en voorkeuren. Dat verandert niet als we nood krijgen aan 
zorg. In de toekomst richt het ene woonzorgcentrum zich bijvoorbeeld meer op mensen die sociale activiteiten be-
langrijk vinden, het andere woonzorgcentrum biedt grotere kamers voor wie liever een eigen ruimte heeft om rustig 
te lezen en muziek te beluisteren. De bewonerspopulatie van het woonzorgcentrum weerspiegelt liefst de diversiteit 
in de samenleving. Ook mensen van andere origine voelen zich er thuis als bewoner en personeelslid. 
 
BETAALBARE ZORG
Een vijfde werkpunt is de betaalbaarheid. De dagprijzen zijn momenteel hoog. Een deel van wat de bewoner betaalt, 
gebruikt men in veel woonzorgcentra om extra personeel aan te werven, gezien de huidige subsidies en personeels-
normen niet volstaan. De dagprijs is dezelfde voor wie een eigen huis en een hoog pensioen heeft als voor een per-
soon die een beperkte loopbaan had en vanuit een sociale woning verhuist. Idealiter betaalt de bewoner de leef- en 
woonkosten, maar draagt hij of zij niet – of op basis van de eigen financiële mogelijkheden – bij in de zorgkosten. Het 
woonzorgcentrum ontvangt dan subsidies voor de zorg op basis van de individuele nood aan zorg en ondersteuning, 
bij voorkeur via een vorm van persoonsvolgende financiering, zoals dat bij personen met een handicap het geval is. 
Er komen liefst ook sociale correcties op de dagprijs voor wie niet de kans had om te sparen en een huis te kopen. 
 
EEN GOEDE WERKPLEK
Bovenstaande ingrepen verbeteren hopelijk ook het imago van de woonzorgcentra en maken er aantrekkelijke werk-
plekken van. Vaak is het ook moeilijk om voldoende personeel te vinden met de juiste opleiding. Te weinig mensen 
kiezen voor een job in de zorg en wie dat wel doet, kiest vaker voor de acute zorg dan voor het woonzorgcentrum. 
Bewoners en het personeel verdienen beter. Men moet bij het innoveren en verbeteren van de woonzorgcentra ook 
rekening houden met de noden van de organisatie en van het personeel. Het 
woonzorgcentrum van de toekomst is een aantrekkelijke werkgever en de werk-
nemers voelen zich gewaardeerd. Zo voelen meer jongeren zich aangetrokken tot 
een zorgberoep en schakelen meer mensen om naar een job in het woonzorg-
centrum. Het volstaat niet om meer middelen voor personeel te geven, er zijn 
ook inspanningen nodig om mensen te motiveren om voor een zorgjob te kiezen. 
Een ernstig herdenken van de zorg- en welzijnssector als geheel is nodig, in de 
richting van meer geïntegreerde zorg en ondersteuning over de sectoren heen. De 
mooie, spontaan ontwikkelde samenwerkingen van tijdens de crisis kunnen een 
kantelpunt zijn. Dit is het moment om geïntegreerde zorg echt in de praktijk om 
te zetten. Voor een persoon met een zorgnood moeten overgangen tussen zorg-
vormen en zorgsectoren zo vlot mogelijk verlopen. De persoon staat centraal, niet 
de organisatie. Maar kwaliteitsvolle zorg kan niet  zonder goede organisaties en 
tevreden werknemers. En daar liggen heel wat werven voor verbetering. 



MAAK VLAAMSE WERKPLEKKEN UITDAGEND

Steven Dhondt 
hoogleraar  Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO)   
KULeuven

Wat is goed werk? De Deens-Amerikaanse hoogleraar Robert Karasek tekende in 1979 een simpel modelle-
tje van hoe we kwalitatief goed werk moeten begrijpen. Goed werk is volgens hem een balans tussen hard 
werken en de mogelijkheden om met de eisen die het werk stelt om te gaan. Het werk moet ‘uitdagend’ zijn, 
maar moet mogelijkheden geven om problemen en storingen in het werk op te lossen, zodat de stressri-
sico’s klein blijven. Eenvoudig uitgedrukt: het zijn niet de problemen die stress veroorzaken, maar de be-
lemmeringen om ze op te lossen. Vele wetenschappers hebben het modelletje uitgebreid, maar de simpele 
redenering van Karasek blijft een belangrijke maatstaf om aan te geven wat nu goed is in het werk, en wat 
onze toekomst zou moeten zijn. Mijn droom voor Vlaanderen in 2030 is dat de helft van de Vlaamse werk-
plekken als uitdagend mag worden bestempeld. Uitdagend werk maakt dat de Vlaming ook zelf sociaal 
actiever wordt en meer gaat doen voor zijn samenleving. Uitdagend werk dwingt je namelijk tot nadenken, 
tot meepraten over wat in het bedrijf kan en moet. Die vaardigheid helpt je om ook in de Vlaamse samenle-
ving mee te praten. Een betere Vlaamse samenleving start voor het belangrijkste gedeelte op de werkplek. 

NUT VAN UITDAGENDE WERKPLEKKEN
In 2001 is een uniek sociaal akkoord tussen Vlaamse overheid, werkgevers en vakbonden gesloten. Het Pact van Vil-
voorde mikte toen op 21 indicatoren waarop Vlaanderen zich zou moeten verbeteren. In 2009 is dat pact vernieuwd 
(Toekomstpact Vlaanderen 2020). De uitkomst van beide pacten zou een economisch en sociaal model zijn dat lei-
dend is in Europa en in de wereld. Eén van de afspraken ging over kwaliteit van de arbeid. Daarmee stapten de part-
ners weg van het standpunt dat om het even wat voor werk voldoende is voor een samenleving. Werk moet zinvol 
en uitdagend zijn en je moet ervan kunnen leren. De uitwerking in een concreet plan en de sturing daarop is uniek 
in Europa. Kwaliteit van de arbeid is vertaald in het begrip ‘werkbaarheid’ en met hulp van de stichting Arbeid en 
Technologie is overeengekomen hoe je dat kwantitatief kan meten. Sinds 2019 spreken we over de werkbaarheid van 
de eigen functie. In verschillende landen zijn grote programma’s opgezet om beter werk te maken, maar geen enkel 
land heeft een sociaal akkoord tussen overheid, werkgevers en werknemers als basis daarvoor. De veel geroemde 
programma’s uit Finland, Zweden en Noorwegen waren en zijn overheidsgedreven en daarom minder verankerd in 
de samenleving. Die programma’s zijn meer afhankelijk van hoe de politieke wind waait dan in het Vlaamse akkoord. 
Het feit dat in Vlaanderen in 2019 het sociaal akkoord nog steeds bestaat en wordt gevolgd, is een prestatie van for-
maat. Ook het feit dat de doelstellingen nog niet zijn gerealiseerd, en dat daarover een volwassen discussie mogelijk 
is tussen sociale partners, geeft aan dat het akkoord niet op zand is gebouwd. Het akkoord draagt, soms ongemerkt, 
bij aan wat de Vlaamse samenleving nodig heeft. 
Ondanks de positieve noten, lijkt het alsof het initiatief niet (meer) oplevert wat het had moeten doen. In de eerste 
tien jaren steeg de werkbaarheidsgraad in Vlaanderen gestaag. De financiële crisis van 2008 en de zware overheids-
besparingen na 2010 leken een belangrijk risico voor het akkoord. De evaluaties na de verschillende metingen in 
2013 en 2016 lijken steeds minder voor werkbaarheid in Vlaanderen op te leveren. Daarmee rijst een risico voor de 
gemaakte afspraken. Zijn de afspraken wel haalbaar en zijn ze dus realistisch? Waarom investeren in wat zich niet 
verbetert?
De werkbaarheidsmonitor probeerde een zinvol kader te schetsen en dat met een set van afzonderlijke indicatoren 
over risico’s in het werk (werkdruk, emotionele belasting, fysieke belasting, taakvariatie, autonomie, ondersteuning 
leiding). De cijfers lijken aan te geven dat het niet goed gaat met werkbaarheid in Vlaanderen. Als we die indicato-
renset nu overzien, dan lijkt ons deze lijst te ééndimensionaal. Feitelijk is een andere kijk op de cijfers nodig. De 
balans die Karasek destijds voorstelde tussen hard werken (‘hoge taakeisen’) en beheersing van relevante aspecten 
van het werk (‘regelmogelijkheden’), die ontbreekt in het risico-overzicht dat nu wordt gehanteerd. En juist als we 
de resultaten van de werkbaarheidsmonitor bekijken vanuit de balans die Karasek voorstelde, dan zien we dat het 
sociaal akkoord wel degelijk oplevert wat het beloofde. De volgende tabel laat dat zien. De vier categorieën zijn ge-
vormd door de vragen over werkdruk  en autonomie met elkaar te kruisen: lage werkdruk en lage autonomie levert 
een werksituatie met weinig spanning op; lage werkdruk en hoge autonomie levert een werksituatie die niet-uitda-
gend is; hoge werkdruk en lage autonomie levert een werksituatie met veel spanning op; en hoge werkdruk en hoge 
autonomie samen vormt een uitdagende werksituatie.
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Tabel – Percentage Vlaamse medewerkers volgens de indeling van het Karasek-model (2004-2019) (met dank aan 
informatie van de Stichting Innovatie en Arbeid (SERV); bron: Bourdeaud’hui, Janssens, Vanderhaeghe, 2019)

In 2004 was net iets meer dan een kwart van de werkplekken in Vlaanderen uitdagend te noemen. In 2019 werken 
vijf procent meer werkenden in uitdagend werk. De combinatie van werkdimensies in het Karasek-model, die lijkt 
meer richtinggevend te zijn voor die gewenste toekomst dan redeneren vanuit de afzonderlijke risico’s van het werk. 
Voor 2030 moeten we de lat hoger leggen: de helft van de werkplekken moet uitdagend zijn. En dat moet door het 
aantal werkplekken met veel spanning (stressrisico’s) en weinig spanning sterk te verminderen. De ideale, of alvast 
betere, Vlaamse samenleving is er één waarin nog meer uitdagende werkplekken voorkomen. Waarin het leren dóór 
het werk voor de minstens de helft van alle werkenden is gerealiseerd.

WAAROM ZOUDEN WE DAT WILLEN? 
De voordelen van 50% uitdagende werkplekken zitten in meer leervermogen van de Vlaamse werknemer, een ver-
mindering van werkplekken met veel spanning of waarin het leren ontbreekt. Lerende werknemers betekent lerende 
bedrijven. De afgeleide is dat Vlaanderen verder opschuift op de as van innovatieleiders in de wereld. In de huidige 
coronapandemie is veel discussie over productiesoevereiniteit: we moeten meer zelf produceren, minder afhanke-
lijk zijn van China of andere landen. Productiesoevereiniteit mag echter niet het gevolg zijn van het sluiten van onze 
grenzen, maar moet juist het gevolg zijn van de aantrekkingskracht van werken in Vlaanderen. De actieve Vlaamse 
werknemer zorgt er juist voor dat de meest geavanceerde technologieën maximaal worden toegepast en benut. De 
Vlaamse werknemer is de drager van vernieuwend ondernemerschap in gestaag groeiende bedrijven. Vlaanderen is 
het voorbeeld van high pay-high innovation bedrijven. Hoge lonen zijn niet alleen het gevolg van een strijd om hoge 
lonen, maar juist het gevolg van groei van hogelonenbedrijven, -diensten en -industrieën.

          EN WELK BELEID IS DAN GEWENST?
Het voordeel is dat we niet echt nieuw beleid moeten uitvinden. Het gaat er vooral om, om voort te bouwen op de 

verwezenlijkingen van het verleden. We moeten inzetten op de volgende beleidsmaat-
regelen:
• Hernieuwen van het Pact van Vilvoorde en het Pact2020, door overheid en sociale part-
ners.
• Verdere uitbouw van de afspraak: zorgen dat de SERV en de sociale partners de gepaste 
middelen krijgen om verder te gaan met de evaluatie van de werksituatie van de Vlaam-
se werknemers en zelfstandigen; en zorgen dat zij in die maatregelen kunnen nemen die 
tot meer uitdagende werksituaties leiden.
• Maken dat het Vlaamse model een voorbeeldfunctie is voor andere landen in Europa. 
Vlaanderen mag best trots zijn op zijn realisaties. 
Het inzetten op dit perspectief en dit beleid heeft ook een mooie afgeleide impact. Het 
beleid laat zien dat vakbonden in 2030 van cruciaal belang blijven om goed werk voor 
elkaar te brengen. Vakbonden blijven een motor van positieve verandering. Hun rol is 
niet alleen defensief, ter bescherming van voordelen van specifieke groepen op de ar-
beidsmarkt. Als meer landen begrijpen op welke wijze dat kan, dan is het Vlaamse model 
rijp voor de export. We hoeven de Finnen en Zweden niet meer uit te nodigen om ons 
uit te leggen wat een duurzaam model van samenwerken is in de industrie en diensten, 
de Vlaamse wetenschappers mogen op de invitaties rekenen. En dat voordeel voor de 
Vlaamse wetenschap is mooi meegenomen. De Vlaamse economische macht is afhanke-
lijk van het Vlaamse sociale model, ook in 2030.



MEER MAATWERK, OP MAAT VAN DE MENS

Gorik Ooms 
Verantwoordelijke Sociaal Beleid bij HERWIN  
(sociale circulaire ondernemers)

Waar ik naar streef is een ruim begrepen sociale zekerheid, als motor en tegelijkertijd bewaker van een 
inclusieve maatschappij. Met een ruim begrepen sociale zekerheid bedoel ik alle collectieve maatregelen 
die nodig zijn om ervoor te zorgen dat elke inwoner van een bepaald gebied ook een volwaardig lid is (en 
dat altijd kan blijven) van de samenleving. Dat is ‘sociaal zeker zijn’, en dat veronderstelt dat iedereen ook 
een nuttige bijdrage aan de samenleving kan leveren. Om dat te bereiken moet de sociale economie in het 
algemeen, en ‘maatwerk’ – werk op maat van de mens, in plaats van werknemers op maat van het beschik-
bare werk – in het bijzonder, verhuizen van de marge van de economie waar ze nu zit naar het centrum.

DE BETEKENIS EN FUNCTIE VAN SOCIALE ZEKERHEID 
De sociale zekerheid was oorspronkelijk bedoeld als een verzekering tegen de grote tegenslagen van het leven, 
zoals een arbeidsongeval, langdurige ziekte en werkloosheid. De meeste maatregelen zijn vormen van uitkeringen: 
financiële tegemoetkomingen die het ‘slachtoffer’ van een tegenslag, of haar of zijn familieleden, in staat stellen om 
voldoende voedsel, drank, huisvesting en kledij te kopen. 
Echter, menselijke waardigheid – of volwaardig deel uitmaken van de maatschappij – veronderstelt meer dan een 
gevulde maag en een dak boven het hoofd, betaald door anderen. Menselijke waardigheid veronderstelt ook een 
eigen bijdrage aan de maatschappij. ‘Ubuntu’, een begrip dat voorkomt in meerdere Zuid-Afrikaanse talen, en losweg 
kan worden vertaald ‘wederkerige medemenselijkheid’, vereist niet alleen dan men zorg draagt voor een ander, maar 
ook dat men de andere laat bijdragen.  
Daarom maken ook onderwijs en maatregelen voor de integratie van nieuwkomers, bijvoorbeeld, deel uit van een 
ruim begrepen sociale zekerheid. Maar ook die uitbreiding volstaat nog niet om aan iedereen de zekerheid te geven 
dat hij of zij op een waardige en volwaardige manier deel uitmaakt van de maatschappij. Het recht op werk, en alle 
maatregelen die ertoe bijdragen dat het recht op werk ook een realiteit wordt – niet enkel een legitieme maar on-
vervulde eis – maakt deel uit van een breed begrepen sociale zekerheid.        

DE BELGISCHE SOCIALE ZEKERHEID: NIET AF , MAAR ONDER DRUK 
Het systeem van sociale zekerheid dat in België werd opgebouwd gedurende de twintigste eeuw, met dank aan de 
vakbonden, is uitzonderlijk. Er zijn maar weinig landen in de wereld die betere resultaten kunnen voorleggen, als we 
objectieve parameters zoals sociale mobiliteit en inkomensongelijkheid gebruiken. Maar het systeem staat onder 
druk en vereist een grondige bijsturing om zich verder te kunnen verbeteren, of zelfs om enkel te kunnen blijven 
bestaan.
Als gesloten systeem dat slechts een geografisch beperkt gebied bestrijkt en toch is verbonden met een steeds ope-
ner mondiaal economisch systeem vereist onze sociale zekerheid een vorm van economische hyperproductiviteit. 
Als de productie van goederen en diensten zonder veel belemmeringen kan verhuizen naar waar ook ter wereld die 
productie het goedkoopst is, dan moet elke maatschappij streven naar een productiviteit per eenheid loon (inclu-
sief socialezekerheidsbijdragen) die minstens even hoog ligt als elders in de wereld. Een sterke sociale zekerheid 
vereist dus een hoge economische productiviteit. Maar die vlucht richting hyperproductiviteit heeft problematische 
nevenwerkingen. 
Ten eerste gebruiken en verbruiken we een buitenproportioneel aandeel van de natuurlijke hulpbronnen van de 
planeet. De Belgische zowel als de Vlaamse ecologische voetafdruk ligt vier tot vijf keer te hoog: als de rest van de 
mensheid op dezelfde manier zou leven als wij hebben we vijf planeten nodig (en die hebben we, voor alle dui-
delijkheid, dus niet). We kunnen natuurlijk hopen dat de rest van de wereld het met veel minder zal blijven doen, 
maar dat zou niet alleen onrechtvaardig zijn; het is ook de voornaamste reden waarom de productie van goederen 
en diensten elders relatief goedkoper is en wij steeds meer moeten produceren. Dit is een race die we niet kunnen 
volhouden, en al zeker niet kunnen winnen. 
Ten tweede sluiten we een groeiend deel van de bevolking uit. Niet iedereen is geboren met de combinatie van ta-
lenten die noodzakelijk is om mee te draaien in een hyperproductieve economie. Niet iedereen groeit op een omge-
ving die aanmoedigt – of zelfs maar toelaat – om zijn of haar talenten te ontplooien. En zelfs wie de nodige talenten 
heeft meegekregen bij de geboorte, en ook is opgegroeid in een geschikte omgeving, en er bovendien in slaagt om 
een plaats in de hyperproductieve maatschappij te bemachtigen, die houdt dat niet noodzakelijk dertig of veertig 
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jaar vol. Die mensen moeten dan verder leven, of overleven, met een toelage. Die volstaat vaak niet om armoede te 
vermijden. En zelfs als de toelage zou volstaan om alles wat nodig is voor een menswaardig bestaan te kopen, dan 
nog biedt dat geen zekerheid op een volwaardig lidmaatschap van de maatschappij. De meeste mensen willen ook 
bijdragen, en hen die mogelijkheid ontzeggen is een vorm van maatschappelijke uitsluiting.

We zitten dus met een trilemma, of een onmogelijke keuze tussen drie doelstellingen die niet met elkaar verzoen-
baar lijken:
1. We willen de sociale zekerheid die we vandaag hebben, met relatief hoge lonen en socialezekerheidsbijdragen, 
graag behouden en verder uitbouwen;
2. We willen onze ecologische voetafdruk drastisch naar beneden halen;
3. We willen iedereen een plaats geven als volwaardig lid van de maatschappij, en dus een zo volledig mogelijke 
tewerkstelling nastreven.   

Dit trilemma treft niet alleen diegenen die nu al worden uitgesloten van tewerkstelling, het zorgt ook voor een kna-
gend en verterend gevoel van onzekerheid bij velen die nog wel mee kunnen, maar niet weten of ze het lang genoeg 
gaan kunnen volhouden. We leven in één van de meest welvarende gebieden ter wereld, en toch voelen velen onder 
ons zich absoluut niet ‘sociaal zeker’. 

EUROPESE, BELGISCHE EN VLAAMSE UITWEGEN: EEN VICIEUZE CIRKEL 
Ik ben natuurlijk niet de eerste die zich zorgen maakt over de opwarming van de aarde, over armoede en maatschap-
pelijke uitsluiting. Elk nieuw bestuur – Europees, Belgisch of Vlaams – erkent die problemen. Helaas, de oplossingen 
die worden overwogen of uitgewerkt zijn meestal vormen van ‘nog meer van hetzelfde’. 
Men wil de opwarming van de aarde aanpakken met een European Green Deal, waarvan technologische innovatie 
het enige echte speerpunt is. De sociale dimensie van deze ‘deal’ is – alle gele hesjes ten spijt – nog ver te zoeken. 
Blijkbaar hoopt men dat een technologische voorsprong zich zal vertalen in een groeiend marktaandeel. Dat groei-
end marktaandeel zal dan, in good old trickle down theory stijl, leiden tot toenemende werkgelegenheid, hogere 
lonen enzovoort. Men vergeet misschien dit ‘nieuwe werk’ of ‘groene werk’ waarschijnlijk nog een pak veeleisender 
zal zijn dan het oude. 
Of misschien vergeet men dat niet? Het Vlaamse post-covid-19 relanceplan, Vlaamse Veerkracht genaamd, zet geheel 
in lijn met de European Green Deal in op technologische innovatie en digitale transformatie om de economie duur-
zaam te maken. Wat Vlaamse Veerkracht vooral toevoegt is het ‘ investeren in mensen en talenten’: meer en beter on-
derwijs, ‘levenslang leren’. Kortom, op de mens die zichzelf ‘hermaakt’, en wel op maat van het nieuwe, groene werk. 
Dat is allemaal belangrijk, zelfs noodzakelijk. Maar het zal niet volstaan om onze ecologische voetafdruk met 80% 
te verkleinen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het recht op werk – als essentieel element van de menselijke 
waardigheid – een realiteit wordt.

                 
MAATWERK, HET EI VAN COLUMBUS
Maatwerk, zoals we dat vandaag kennen in Vlaanderen, is begonnen in 1998 met de bedoeling van sociale werkplaat-
sen als de tewerkstelling van “werkzoekenden die door een cumulatie van persoons- en omgevingsgebonden facto-
ren, geen arbeidsplaats in het reguliere arbeidscircuit kunnen verwerven of behouden maar die onder begeleiding 
in staat zijn tot het verrichten van arbeid op maat”. Met een decreet ingevoerd in 2019 werden sociale werkplaatsen 
en beschutte werkplaatsen samengevoegd als maatwerkbedrijven. Hier kunnen zowel mensen met een manifeste 
handicap, als met een cumulatie van persoons- en omgevingsgebonden factoren, terecht. De overheid subsidieert 
een deel van het loon en passende begeleiding. 

Maatwerk is het ei van Columbus voor het hierboven beschreven trilemma. Aan de ene kant kunnen we de lat voor 
normale tewerkstelling hoog genoeg leggen (en houden) om uitbuiting te voorkomen en voldoende overheidsinkom-
sten te innen; aan de andere kant sluiten we de mensen die willen werken, maar niet over de lat geraken terug in 
via maatwerkbedrijven. Die maatwerkbedrijven kunnen we inzetten om goederen en diensten aan te bieden die de 
markt nu niet aanbiedt. Dat laatste zal essentieel zijn om onze ecologische voetafdruk te verminderen zonder het 
gevoel te hebben dat we armer worden. Wat langer met dezelfde smartphone doen, of een tweedehands smartp-
hone kopen, is een deel van de oplossing. Als we daardoor minder mensen nodig hebben om smartphones te pro-
duceren, dan kunnen we die inzetten om paden in natuurgebieden beter te onderhouden. Meer gaan wandelen is 
dus een ander deel van de oplossing. Dat laatste is maar een voorbeeld, uiteraard: men heeft niet echt veel fantasie 
nodig om een lange lijst van maatschappelijke diensten te bedenken die het leven veel aangenamer zouden maken 
en waarvoor de mensen die de diensten kunnen leveren zichzelf niet eindeloos moeten herscholen en opjagen.
Helaas, maatwerk zit vandaag in de marge van de economie. Op dit moment zijn er maar 25.000 arbeidsplaatsen in 
maatwerk in Vlaanderen en dat is weinig voor een bevolking van ongeveer 4 miljoen mensen tussen 20 en 64 jaar; 
minder dan 1%. 



Bovendien wordt maatwerk steeds meer beschouwd als een springplank naar de ‘reguliere’ economie. Uiteraard, het 
recht op werk vereist dat mensen zelf zoveel mogelijk kiezen waar ze werken, dus als mensen de overstap kunnen en 
willen maken verdienen ze daarbij alle hulp die ze kunnen krijgen. Maar als we aanvaarden dat een groeiende groep 
mensen door “een cumulatie van persoons- en omgevings-gebonden factoren geen arbeidsplaats in het reguliere 
arbeidscircuit kunnen verwerven of behouden”, dan brengt het benadrukken van ‘doorstroom’ naar de reguliere 
economie enkel meer sociale onzekerheid mee.                        

MAATWERK EN VAKBONDEN ALS BRUG

Maatwerk is geen magic bullet. Met meer maatwerk alleen gaan we niet alle grote uitdagingen waar we voor staan 
oplossen. Maatwerk vereist subsidies van de overheid, en dat geld moet van ergens komen: we gaan niet-gesubsidi-
eerde economische activiteiten nodig blijven hebben, maar dan binnen de grenzen van wat de planeet aankan. Niet 
iedereen wil haar of zijn bijdrage aan de maatschappij leveren onder de vorm van een arbeidsovereenkomst: ook 
voor hen moet sociale zekerheid blijven bestaan.

Echter, door maatwerk substantieel uit de breiden slaan we een brug tussen de klassieke economie en de klassieke 
sociale zekerheid, en dat biedt nieuwe kansen om het trilemma waar we voor staan aan te pakken: 
1. We kunnen ons sociaal model bewaren, uitbreiden en versterken, zonder dat de druk van “te veel inactieven” 
wordt gebruikt voor allerhande “flexibiliseringen”;
2. We kunnen productieprocessen die de draagkracht van de planeet overschrijden langzaam maar zeker ontraden 
en afbouwen, door de werkelijke kost van die productieprocessen mee te nemen in de verkoopprijs, terwijl we het 
menselijk potentieel dat vrijkomt kunnen inzetten voor diensten die het leven van aangenamer en betekenisvoller 
maken;
3. Niemand hoeft nog werkloos te zijn tegen haar of zijn zin; met maatwerk werk op maat van de mens kunnen we 
iedereen die dat wil aan een zinvolle job helpen. 

Vakbonden hebben vanuit hun aard, hun doelstelling en hun geschiedenis, een brugfunctie tussen de klassieke eco-
nomie en de klassieke sociale zekerheid. Met hun steun kan het: meer maatwerk, meer werk op maat van de mens.  

THE
Drippers
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NIEMAND MAG ACHTERBLIJVEN 

Stijn Broecke 
Senior econoom OESO  
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

De technologische vooruitgang en globalisering oefenen een grote impact uit op de arbeidsmarkt. Niet 
alleen omdat ze nieuwe werkgelegenheid creëren en sommige jobs overbodig maken, maar ook omdat ze 
de manier waarop het meeste werk wordt uitgevoerd ingrijpend veranderen.

Dat heeft ook een grote impact op Vlaanderen: naar schatting 14% van alle jobs loopt een hoog risico op automa-
tisering en nog eens 28% zal hierdoor aanzienlijk veranderen. Vlaanderen is met zijn kleine, open economie sterk 
geïntegreerd in de wereldwijde toeleveringsketens en een groot aantal Vlaamse jobs is afhankelijk van de vraag uit 
het buitenland. Vlaanderen kent bovendien een snelle vergrijzing: naar men verwacht zal de verhouding van het 
aantal ouderen ten opzichte van de beroepsbevolking met meer dan een derde toenemen in de komende 15 jaar.
Met veel hooggeschoolde en productieve arbeidskrachten, stevige vangnetten, inclusieve sociale dialoog en lage 
inkomensongelijkheid, is Vlaanderen in veel opzichten goed voorbereid op de toekomst. 
Hoewel technologische verandering historisch gezien jobs vernietigde in bepaalde takken van de economie, leidde 
ze op de middellange tot lange termijn altijd tot meer en beter werk. Recent onderzoek van de OESO toonde aan dat 
tussen 2012 en 2019 de werkgelegenheidsgroei in de OESO-landen veel lager was voor beroepen met een hoog auto-
matiseringsrisico (6%) dan voor die met een laag risico (18%). In diezelfde periode nam de werkgelegenheid echter 
toe in alle bestudeerde landen. Landen met een hoger gemiddeld automatiseringsrisico (en landen die meer robots 
aanschaften) kenden een snellere werkgelegenheidsgroei. Dat komt misschien doordat automatisering de werkgele-
genheidsgroei bevordert door het verhogen van de productiviteit, hoewel andere factoren ook een rol spelen.

KORTGESCHOOLDEN BEDREIGD
Hoewel technologische veranderingen waarschijnlijk de economie en de arbeidsmarkt in het algemeen ten goede 
zullen komen, lopen sommige groepen net door deze veranderingen een groter risico om uit de boot te vallen. 
Voornamelijk kortgeschoolde werknemers (werknemers zonder een diploma hoger secundair onderwijs) oefenen 
doorgaans vaker beroepen uit met een hoog automatiseringsrisico en in de loop der tijd werd die groep werknemers 
steeds meer geconcentreerd in die beroepen. Kortgeschoolde werknemers lopen een grotere kans op jobverlies en 
komen minder in aanmerking om de nieuwe arbeidskansen te benutten. 
In 2018 was slechts 54% van de kortgeschoolden tussen 20 en 64 jaar tewerkgesteld. In Duitsland bedroeg dit aan-
tal 61% en in Nederland 63%. In Vlaanderen was de werkzaamheidsgraad van zowel midden- als hooggeschoolden 
aanzienlijk hoger dan die van kortgeschoolden (respectievelijk 75% en 85% in 2018) (OESO, 2020). Bovendien wordt 
voorspeld dat de werkgelegenheid in sectoren die traditioneel gezien hoogwaardig werk bieden aan kortgeschool-
den (bijvoorbeeld de industrie) verder zal afnemen. 

TEWERKSTELLINGSDREMPELS OVERWINNEN
Vlaanderen mag dan wel een lage werkzaamheidsgraad van kortgeschoolden hebben, hun werkloosheidsgraad be-
hoort tot de laagste van de Europese OESO-landen. Vlaanderen heeft met 6,2% een lager werkloosheidspercentage 
onder kortgeschoolden dan Denemarken, Noorwegen en Duitsland. Alleen het Verenigd Koninkrijk, Nederland en 
IJsland hebben lagere werkloosheidscijfers voor kortgeschoolde werknemers (OESO, 2020). 
Het verschil tussen deze twee maatstaven (werkloosheid en werkzaamheid) in Vlaanderen kan wor-
den verklaard door een hoog aandeel niet-actieve kortgeschoolden. Veel kortopgeleiden in Vlaande-
ren staan namelijk aan de zijlijn van de arbeidsmarkt, hetzij door zorgtaken, een handicap of langdu-
rige ziekte, hetzij door vervroegd pensioen. 
23% van de Vlaamse kortgeschoolde werklozen zegt niet te kunnen werken wegens ziekte, een han-
dicap of familiale zorgplicht. Dit aandeel bedraagt 21% in Nederland en slechts 15% in Duitsland. Bo-
vendien is het bevolkingsaandeel dat niet kan werken wegens ziekte of handicap in Vlaanderen snel 
gestegen, van 9,1% in 2008 naar 15,3% in 2018. Daarbij komt dat een relatief groot bevolkingsaandeel 
van 55 tot 64 jaar niet beschikbaar is voor tewerkstelling in Vlaanderen wegens vervroegd pensioen: 
23,6%, tegenover 14,7% in Duitsland en 8,9% in Nederland.



Als Vlaanderen ervoor wil zorgen dat kortgeschoolden bijblijven in een arbeidsmarkt in verandering, moeten we dit 
aanpakken. Mensen moeten meer hulp krijgen bij de zorg voor familieleden, langdurig zieken en mensen met een 
handicap moeten alle mogelijke ondersteuning krijgen om weer aan de slag te kunnen. En ze moeten zo lang mo-
gelijk aan de slag kunnen blijven.

INVESTEREN IN VAARDIGHEDEN 
In bijna alle OESO-landen daalt het aandeel in de werkgelegenheid voor middengeschoolden. Er was een beperkte 
groei in het aantal kortgeschoolde beroepen, maar de beroepen voor hooggeschoolden kenden de meeste groei. In 
de laatste twee decennia steeg het aantal hooggeschoolde jobs in de OESO-landen met 25%. 
Desondanks hield de werkzaamheidsgraad van kortgeschoolden in de meeste OESO-landen betrekkelijk goed stand. 
Dit komt doordat, terwijl de jobkansen voor kortgeschoolde werknemers slinken, het aantal kortgeschoolden zelf 
ook is gedaald. In Vlaanderen bijvoorbeeld had 40% van de beroepsbevolking in 1998 minder dan een diploma se-
cundair onderwijs. In 2018 is dit cijfer met meer dan de helft gedaald tot 19%.
Daarom lopen kortgeschoolden in de toekomst nog grotere risico's. In 2012 bevond 74% van de kortgeschoolde 
werknemers in de OESO-landen zich in de meest risicovolle helft van de beroepen in termen van automatisering. 
Tussen 2012 en 2019 liepen kortgeschoolden nog meer risico op jobautomatisering: het gemiddelde aandeel van 
kortgeschoolde werknemers in de zes meest risicovolle beroepen is in alle landen met 5,9% gestegen (Georgieff & 
Milanez, 2021).
Voor kortgeschoolde werknemers betekent dit dat hun vaardigheden moeten worden versterkt als we willen dat ze 
aan het werk blijven of de nieuwe kansen op de arbeidsmarkt van morgen grijpen. In Vlaanderen blijkt uit lijsten 
met knelpuntberoepen van de VDAB dat er wel degelijk jobkansen bestaan voor kortgeschoolde werknemers in 
middengeschoolde beroepen. In 2020 waren er meer dan 200 knelpuntberoepen in Vlaanderen en slechts ongeveer 
een vijfde daarvan vereiste een hoger diploma. Dit biedt kansen om de werkzaamheidsgraad van veel werknemers 
te verhogen. 
Om die kansen te kunnen benutten, zijn bijkomende investeringen in de basisopleiding nodig, in combinatie met 
maatregelen om levenslang leren aan te moedigen. Het aandeel kortgeschoolde werknemers in Vlaanderen ligt rond 
het OESO-gemiddelde en volgens het onderzoek van de OESO naar de vaardigheden van volwassenen -, liggen de 
vaardigheden van kortgeschoolde Vlamingen in de lijn van die in Duitsland en slechts iets lager dan die in Neder-
land. 
Toch staat Vlaanderen voor een omvangrijke uitdaging in het bijscholen en omscholen van zijn volwassen bevolking. 
Het aantal Vlamingen dat volwassenenonderwijs volgt ligt onder het niveau van andere OESO-landen met verge-
lijkbare kwalificatieniveaus. 51% van de volwassen Vlamingen doen niet aan levenslang leren, in tegenstelling tot 
32 - 42% in andere sterk presterende OESO-landen, waaronder Finland, Denemarken, Nederland en Canada. Vol-
wassenenonderwijs stimuleren zal cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat grote groepen werknemers niet uit de boot 
vallen.

NAAR GELIJKE KANSEN 
Het coronavirus heeft zonder twijfel een aantal trends versneld. Een daarvan is de digitalisering. De invoering en het 
gebruik van digitale technologieën op het werk van het afgelopen jaar zou zich zonder de pandemie waarschijnlijk 
over een periode van verscheidene jaren hebben afgespeeld. Dit heeft onder meer geleid tot een structurele eco-
nomische verandering (bijvoorbeeld de verschuiving van  fysiek naar online winkelen), de versnelde invoering van 
nieuwe businessmodellen zoals de platformeconomie, de snelle toename van telewerk en de overschakeling naar 
online leren door volwassenen. 
Het is nog te vroeg om te voorspellen of al deze veranderingen blijvend zullen zijn. Maar het is wel duidelijk dat ze 
allemaal grote risico's met zich meebrengen in de zin van toenemende verschillen en ongelijkheden op de arbeids-
markt en daarbuiten. Zo hadden laagbetaalde en kortgeschoolde werknemers bijvoorbeeld veel minder kans om 
vanop afstand te kunnen werken. Ze waren vaker geconcentreerd in dienstensectoren die hard door de crisis werden 
getroffen. En ze werkten ook vaker in de platformeconomie, waar de arbeidsomstandigheden soms slecht kunnen 
zijn. Ook de verschuiving naar meer online opleidingen zal hen waarschijnlijk benadelen, aangezien zij vaak niet over 
digitale basisvaardigheden beschikken om van die mogelijkheden gebruik te maken. 

Er zijn ook zorgbarende langetermijneffecten van de coronacrisis op ongelijkheid. Zo sloten op het 
piekmoment meer dan 188 landen, die ongeveer 91% van het aantal ingeschreven leerlingen ter wereld 
omvatten, hun scholen in een poging om zo de verspreiding van het virus in te dijken. Sluitingen van 
scholen hebben heel concrete gevolgen voor alle leerlingen, maar vooral voor de meest kwetsbare 
die meer kans maken op bijkomende belemmeringen te stoten. Zij lopen het risico verder achterop te 
raken, wat op langere termijn ook gevolgen heeft voor hun vooruitzichten op werk en hun inkomen. 
Nog voor de coronacrisis nam de ongelijkheid in de OESO-landen toe en bevonden de cijfers zich op 
het hoogste niveau van de afgelopen 50 jaar. Wanneer beleidmakers zich buigen over een politiek ant-
woord op de crisis, zullen ze rekening moeten houden met de trends op de langere termijn en ervoor 
moeten zorgen dat ze stevigere en inclusievere arbeidsmarkten maken. De arbeid van morgen biedt 
talrijke kansen, maar die komen niet vanzelf. Enkel met het juiste beleid zullen we de arbeidsmarkt van 
morgen kunnen opbouwen. Een arbeidsmarkt voor iedereen. 
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VAN SHECESSION NAAR SHEQUALITY IN VLAANDEREN 2030? 

Dimitri Mortelmans 
Hoogleraar Faculteit Sociale Wetenschappen 
Universiteit Antwerpen

Doorheen de geschiedenis van ons land hebben we bijna altijd een minister van arbeid gehad. Af en toe 
zagen we ook een staatssecretaris voor het gezin opduiken, vaak in een gecombineerd takenpakket met 
armoedebestrijding. Opvallend, want een volwassene verdeelt zijn tijd vooral tussen deze twee levenssfe-
ren. Corona heeft het vizier plots als een schijnwerper op het gezin gericht. Door de lockdowns werd thuis-
werken voor veel mensen een verplichting. Telewerken deed massaal zijn intrede en Belgen gingen aan de 
Skype en de Teams. 

Maar dat telewerken in combinatie met de sluiting van de scholen bracht niet alleen de werkvloer naar de huis-
kamer. Het zorgde ook voor een integratie van de speelplaats, de koffiekamer en de kast vol ordners. In de media 
verschenen talloze hulpkreten van gezinnen met jonge kinderen voor wie het crèche-kantoor onwerkbaar was. Tips 
gingen de wereld rond over hoe je werk en gezin kon combineren onder één dak, onder één tijdsregime, onder één 
samenzijn van jong en oud. Vanuit de overheid kwam het antwoord onder de vorm van corona-ouderschapsverlof, 
een nieuw en tijdelijk verlofstelsel dat werknemers in staat moest stellen om die combinatie van thuiswerk en kin-
derzorg mogelijk of toch een beetje haalbaarder te maken. 
Naarmate de analyses over de invloed van corona op de arbeidsmarkt gepubliceerd werden, werd duidelijk dat 
de crisis niet alleen een economische recessie met zich meebrengt, maar ook een omgekeerde genderevolutie. 
We spreken over de roze recessie of de shecession. De genderimpact van de pandemie laat zich op diverse ma-
nieren voelen. In de eerste plaats tonen de eerste analyses van de werkloosheidscijfers aan dat vrouwen dispro-
portioneel getroffen worden door werkloosheid. Vrouwen werken namelijk vaker in contactberoepen en in flexi-
bele arbeidsregimes. In de tweede plaats en daarmee gelinkt, is de zorg voor kinderen opnieuw in sterke mate 
verschoven naar de moeders. Daar waar de afgelopen jaren tijdbestedingsstudies een opwaartse betrokkenheid 
van mannen in het huishouden en in de kinderzorg ontdekten, het ouderschapsverlof steeds vaker ook door man-
nen werd opgenomen en vaders ook luiers verversten, zien we in de RVA-cijfers van het corona-ouderschapsverlof 
dat voornamelijk vrouwen genoten hebben van deze verlofvorm. Het inspireerde meer dan één Vlaamse krant tot 
sloganeske conclusies als zou de Belgische vrouw weer naar de haard verbannen zijn. Zo’n vaart loopt het niet. 
Vrouwen zijn niet teruggekatapulteerd naar eeuwen geleden en middellangetermijnprognoses van de werkloos-
heidscijfers geven aan dat een terugkeer naar de precorona werkzaamheidsgraad van vrouwen heel waarschijnlijk is.  

Niets aan de hand dus? Toch wel. Ik wil in deze bijdrage eerst meer in detail kijken naar de onderliggende oorzaken 
van deze shecession om dan als familiesocioloog een worp te doen naar hoe Vlaanderen in de toekomst kan inzetten 
op een meer duurzame verandering van genderongelijkheid en zo te komen tot duurzame (sh)equality. Ik focus me 
hierbij niet op het werkloosheidseffect, maar op het Belgische en Vlaamse familiebeleid. Immers, gendergelijkheid 
komt er niet alleen via een gelijkekansenbenadering in het arbeidsmarktbeleid, maar ook door een finetuning van 
ons familiebeleid. 

Familiebeleid wordt doorgaans onderverdeeld in drie types beleid naargelang de doelstelling die het wil bereiken. 
Een eerste groep beleidsmaatregelen wordt gevat onder de term gezinsversterkende maatregelen. Dat zijn maat-
regelen die gericht zijn op het versterken van het traditionele mannelijke kostwinnersmodel met een vrouwelijke 
zorgrol. Een klassiek voorbeeld hiervan is de kinderbijslag die tot doel heeft om een financiële compensatie te 
bieden voor kinderen, maar die als neveneffect heeft dat de lat voor vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie hoger 
gelegd wordt omdat de uitkering per kind voor een bijkomend inkomen zorgt waardoor de druk om thuis te blijven 
groter wordt. Een tweede groep wordt gevormd door individualiserende maatregelen. Het doel van dit type beleid 
is gericht op het individu en in de familiecontext meer bepaald op het stimuleren van de arbeidsparticipatie van de 
vrouw in het gezin. De individualisering zit dan in het feit dat de banden tussen de generaties en die tussen mannen 
en vrouwen onderling verzwakt worden doordat de staat individuen rechtstreeks gaat ondersteunen. Een voorbeeld 
hiervan is de uitbouw van formele kinderopvang en de opzet van een uitgebreide ouderenzorg. Doordat deze (in-
tergenerationele) zorgtaken door de overheid uit handen genomen worden van de individuen, kunnen vrouwen zich 
makkelijker op de arbeidsmarkt begeven. Tot slot is het liberaliserend beleid dat gericht is op autonomie in het 
nemen van demografische beslissingen. Klassieke voorbeelden van dit type beleid is de abortuswetgeving (vrijheid 



om geboorte te plannen), toegang tot reproductieve geneeskunde (idem) en een echtscheidingswetgeving die niet 
op zoek gaat naar een ‘schuldige partner’ (vrijheid om een relatie te beëindigen). 
Het beleid dat de combinatie tussen werk en leven wil stimuleren valt binnen twee van deze groepen, wat maakt 
dat het moeilijk is om te finetunen in termen van gewenste uitkomsten. Combinatiebeleid zoals ouderschapsverlof 
kan behoren tot het gezinsversterkende type (groep 1) wanneer ze langdurend en/of onbetaald is. In dat geval is 
het effect van deze invulling tweeledig. Enerzijds ontstaat er binnen het gezin een afhankelijkheidsrelatie tussen de 
kostwinner en diegene die het verlof opneemt. Anderzijds kan de lengte van het opgenomen verlof leiden tot een 
verwijdering van de arbeidsmarkt, wat een terugkeer bemoeilijkt. Dit type ouderschapsverlof vinden we bijvoor-
beeld terug in Zuid-Europa. Maar het ouderschapsverlof kan ook een individualiseringseffect (groep 2) hebben in de 
zin dat het een kortdurende en goedbetaalde onderbreking van de arbeidsmarkt inhoudt waarbij het inkomensver-
schil in het gezin beperkt gehouden wordt en de terugkeer na niet al te lange periode gebeurt of waarbij het verlof 
slechts een (klein) deeltijds percentage inhoudt. België en Vlaanderen hebben steeds deze laatste kaart getrokken. 
Door een behoorlijke vergoeding te geven voor het ouderschapsverlof, sluit het in ons land uitgerolde verlofbeleid 
in een Europese context aan bij de Scandinavische landen. Vlaanderen heeft hier met het tijdskrediet nog een ste-
vigere stimulans in voorzien. 
Ondanks deze intenties, blijkt het corona-ouderschapsverlof toch een sterker en ongewenst gender-effect teweeg 
gebracht te hebben. Hoe moeten we dit verklaren ? Deels heeft dit effect te maken met een tweede component die 

we tot nu toe onderbelicht hebben gelaten: de inkomensstructuur en meer bepaald de loonkloof. De inkomens-
kloof tussen mannen en vrouwen is de afgelopen decennia gekrompen, maar niet verdwenen. Op het moment dat 
dwingende keuzes zich opdringen blijkt nu dat deze ongelijke inkomens de beslissende factor zijn en niet de loop-
baanaspiraties of genderwaarden. De massale opname ervan door vrouwen toont aan dat de gestage stijging van 
ouderschapsverlof, opgenomen door mannen, weliswaar een vooruitgang is in een pad naar gendergelijkheid, maar 
tegelijk een diepe ongelijkheid verborgen hield binnen de gezinnen. Corona heeft ons geleerd hoe weinig we zijn 
losgekomen van het mannelijke kostwinnersmodel. 
Dus als we naar Vlaanderen in 2030 kijken, dan hebben we een torenhoge stapel aan uitdagingen om onze economie, 
onze arbeidsmarkt en onze welvaart terug op peil te brengen. Maar die relance moet ook genderneutraal zijn. Als 
we het kostwinnersmodel definitief achter ons willen laten, dan is een integrale genderbenadering van het arbeids-
markt- en familiebeleid aan de orde. Een integrale benadering die inspeelt op diverse betrokken actoren. 

Blijvende aandacht voor de loonkloof en in het bijzonder voor die sectoren die nu disproportioneel meer vrouwen 
aantrekken is een evidentie. Blijvende aandacht voor de sectoren waar flexibiliteit geapprecieerd wordt om de 
combinatie tussen werk en gezin haalbaar te maken, maar die onderhuids een machtsonevenwicht in stand houdt 
waarvan we dachten het achter ons gelaten te hebben. Die sectoren stellen disproportioneel meer vrouwen tewerk. 
Hier zijn sterke vakbonden nodig die loononderhandelingen voeren en een overheid die bewust investeert in het 
wegwerken van de loononevenwichten in zogenaamde ‘vrouwelijke sectoren’. 
Als familiesocioloog wil ik daarnaast graag beleid naar voor schuiven dat binnen in gezinnen de onderhandelings-
posities kan doen verschuiven, of beter gezegd: in balans brengen. Wil Vlaanderen in 2030 verder komaf maken met 
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het kostwinnersmodel uit de jaren vijftig van vorige eeuw, dan is er beleid nodig dat kan wegen op die beslissingen 
binnen de gezinnen. Inkomen of verdienvermogen spelen duidelijk een belangrijke rol binnen de Vlaamse gezinnen 
om te bepalen wiens loopbaan voorrang krijgt op de andere. Zoals gezegd heeft een individualiserende benadering 
van ouderschapsverlof als positief effect dat vrouwen makkelijker gezin en werk kunnen combineren. Maar toch 
blijven mannen hier in sterke mate achterop in de cijfers waardoor het kostwinnersmodel nog sterk in de hoofden 
en praktijken blijft rondwaren. Een oplossing om de balans aan de keukentafel meer in evenwicht te brengen is het 
overheidsvoordeel genderneutraal te maken door niet langer te kijken naar individualiserende maatregelen maar 
naar balancerende maatregelen. Een voorbeeld van zo’n balancerende maatregel kennen ze in Noorwegen waar 
ze sinds 1993 de zogenaamde “vaderschapsquota’s” hebben in het ouderschapsverlof. Gezinspremies worden hier 
toegekend op gezinsniveau en niet op individueel niveau en afhankelijk gemaakt van geslacht: je kan maar 100% 
steun genieten als elk van beide geslachten een minimaal percentage van het verlof opneemt. In Vlaanderen zouden 
we kunnen denken om het huidige systeem van tijdskrediet om te vormen naar zo’n balancerend verlof. Zo kunnen 
we ouderschapsverlof en tijdskrediet bijvoorbeeld toekennen in leeftijdsgroepen van 5 jaar op basis van een 50-
50 verdeling. Voor kinderen tussen 1 en 5 jaar, krijgen beide ouders 50% van de verlofpot. Vanaf 6 tot 10 wordt de 
teller terug op 0 gezet en is er een nieuwe pot te verdelen aan 50% voor het ene geslacht (bijvoorbeeld de vader) 
en 50% voor het andere geslacht (bijvoorbeeld de moeder). Zulke maatregel is budgetneutraal, want hoeft niet een 
verhoging van de verlofpremies in te houden of een verlenging van het verlofstelsel. Maar wie nog steeds uitgaat 
van “mama blijft wel thuis voor de kinderen”, die zou meer moeten verliezen dan met het huidige systeem dat nog 
steeds een kostwinnersverdeling in zich draagt. Combineren op kosten van de overheid zou tegelijk ook balanceren 
tussen hem en haar moeten worden op die manier. Zo’n beleid werkt, want ook in ons land hebben we al schaarse 
voorbeelden van een balancerend beleid. Neem bijvoorbeeld het gedeeld verblijfsco-ouderschap na een relatie-
breuk van ouders. Steeds vaker staan vaders door het gedeeld verblijfsco-ouderschap 50% van de tijd in voor hun 
kinderen en zijn zij veel meer betrokken bij de verzorging en opvoeding van hun kinderen dan vóór de echtelijke 
breuk. In de literatuur worden zij omschreven als de “scheidings-geactiveerde vaders”. Ook tijdskrediet kan dergelijk 
activerend effect hebben: voor het ene geslacht om actiever te zijn (of blijven) op de arbeidsmarkt, voor het andere 
geslacht om actiever te zijn (of worden) in het verzorgen van jonge kinderen. 

Attitude en gedragswijzigingen zijn trage processen. Vlaanderen 2030 zal geen plotse nieuwe genderrevolutie ken-
nen vergeleken met vandaag. Maar langzaam, met kleine stappen voorwaarts en eventueel coronastappen ach-
terwaarts, evolueren we naar een meer genderneutrale maatschappij waar keuzes vrij en op gelijke voet gemaakt 
worden. Beleid kan slechts kleine duwtjes geven om gezinnen en werkgevers vooruit te stuwen, maar het zijn net 
die duwtjes die op lange termijn vooruitgang garanderen. Het zijn ook die kleine duwtjes die nodig zijn zodat we in 
een volgende wereldwijde economische crisis niet meer van een shecession maar van shequality kunnen spreken. 



WERKNEMERS MEE AAN HET ROER VAN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE

Yennef Vereycken - Arbeidssocioloog Onderzoeksinstituut 
voor Arbeid en Samenleving HIVA-KU Leuven 
Monique Ramioul - Hoofd onderzoeksgroep Arbeid, Organi-
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Het lijdt weinig twijfel dat technologische innovatie een belangrijke rol zal spelen in de transformatie  van 
arbeid de komende 10 jaar. Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 bulkt van de digitaliseringsinitiatieven, 
in zowat alle economische sectoren. Zowel het aantal jobs als de inhoud van jobs zal mee bepaald worden 
door de wijze waarop we technologie vormgeven en implementeren in organisaties. Inderdaad, als sa-
menleving bepalen we de impact van technologische innovatie, maar deze keuzevrijheid wordt vaak ver-
huld door een economisch en technologisch deterministisch discours. Op die manier leggen we belangrijke 
beslissingen over de toekomst van arbeid in de handen van een selecte groep technologieproducenten, 
consultants, R&D-departementen en managers. De stem van werknemers en vakbonden klinkt vooralsnog 
erg stil, wat verontrustend is gezien de verstrekkende impact van technologie op arbeid. Gelukkig lijken 
de sterren voor meer werknemersinspraak bij technologische innovatie gunstig te staan. Onze wens voor 
Vlaanderen in 2030 is om meer werknemers aan het roer van technologische innovatie te zien staan. 

VERSCHILLENDE IMPACT, GEEN KEUZES?
Voorspellingen over de impact van technologische innovatie op arbeid situeren zich tussen de twee uitersten van 
ofwel een nachtmerrieachtige Modern Times 2.0, ofwel het ideaalbeeld van de superwerknemer in de volledig hori-
zontale organisatie. Technologie bezit dan ook inherent de eigenschap om zowel te controleren als te empoweren. 
Het leeuwendeel van deze voorspellingen stelt echter verkeerdelijk dat technologische innovatie als vanzelf tot 
onomkeerbare uitkomsten leidt (determinisme). Aan de grondslag van iedere technologische innovatie ligt echter 
een sociaal-politiek proces, waarbij de keuze van technologie, de beoogde doelstellingen en impact uitvoerig onder-
handeld en dus gekozen wordt. Daarnaast zijn veel gevolgen toegeschreven aan technologie in feite afhankelijk van 
de arbeidsdeling en organisatiestructuur van een bedrijf. Technologische innovatie biedt steeds een zekere keuze- 
en dus onderhandelingsvrijheid, zowel op het vlak van de technologie zelf als wat betreft de inbedding ervan in de 
manier waarop een bedrijf arbeid organiseert. 

DE NOODZAAK VAN INSPRAAK
Economische efficiëntie, de hedendaagse maatstaf waaraan technologie wordt afgemeten, kan zowel via een extre-
me variant van het Taylorisme als via een mensgerichte invulling van technologie bereikt worden. Het is dus kwestie 
van tijdig de juiste richting in te slaan.  
Het goede nieuws is het groeiende bewijs dat werknemersinspraak en (technologische) innovatie elkaar wederzijds 
versterken. Zo klagen werkgevers dat de acceptatie van technologie bij werknemers vaak een struikelblok vormt voor 
technologische innovatie. Werknemers actief betrekken is een voorwaarde voor acceptatie (en geen gevolg…). Daar-
naast kan de praktische kennis van werknemers(vertegenwoordigers) over het productieproces helpen om potenti-
ele fouten of problemen met de betrokken technologie vroegtijdig te identificeren en te verhelpen. De toegevoegde 
waarde van werknemersinspraak voor technologische innovatie werd recent ook hard gemaakt in verschillende 
kwantitatieve studies. Zo bleek er een sterk positief verband tussen werknemersinspraak en innovatief gedrag van 
werknemers in het Verenigd Koninkrijk. Recent bleek ook dat de Europese koplopers in industriële technologische 
innovatie, dezelfde bedrijven zijn die werknemers nauw betrekken en hun inbreng naar waarde schatten. Werkne-
mersinspraak hangt positief samen met toenemende autonomie, werkzekerheid en een kleinere herstelbehoefte. 
Tot slot is het een vaststelling dat zowel werknemers als bedrijven erop vooruitgaan wanneer het management luis-
tert naar de stem van de werknemers. Een verband dat bovendien sterker bleek in bedrijven met zowel vormen van 
directe als indirecte werknemersinspraak.  

SOCIAAL OVERLEG IN VLAANDEREN LAAT TECHNOLOGISCHE INNOVATIE LINKS LIGGEN
Het Belgisch/Vlaams sociaal overleg legt zich sinds 1944 succesvol toe op onderhandelingen over arbeidsvoorwaar-
den en arbeidsomstandigheden, ten koste van zeggenschap over arbeidsorganisatie, -inhoud of technologische 
innovatie. Dit laatste heeft hierdoor zelden de plaats gekregen in het sociaal overleg die mogelijk en wenselijk is, 
noch in de hoofden, noch in de structuren, noch in de praktijk. Pogingen om hierin verandering te brengen, zoals de 
bekende CAO 39 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen van de invoering van nieu-
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we technologieën, bleven in de praktijk te vaak dode letter. Werkgevers delen in deze niet graag hun autonomie, 
vakbonden staan dan weer huiverachtig tegenover de medeverantwoordelijkheid die inspraak over technologische 
innovatie zou impliceren. 
Door technologische innovatie te onttrekken aan sociaal overleg, wordt het technologisch deterministische dis-
cours, dat stelt dat bepaalde gevolgen onlosmakelijk verbonden zijn met technologie, verder versterkt. Bovendien 
verhindert het vakbonden technologische innovatie proactief te sturen in de gewenste richting. Directe vormen van 
werknemersinspraak, waarbij het management in direct gesprek gaat met de werknemers, vullen enigszins deze 
leemte in het sociaal overleg. Directe werknemersinspraak biedt voordelen omdat werknemers zo rechtstreeks be-
trokken worden bij, en kunnen meewerken aan, technologische innovatie. Dit versterkt de individuele werknemer 
en maakt jobs zinvoller. Toch zijn er ook risico’s aan verbonden. Zo wordt directe werknemersinspraak uitsluitend 
georganiseerd op initiatief van de werkgever, en richt het zich voornamelijk op economische en technische doelstel-
lingen. Inhoudelijk spreekt men beter van betrokkenheid dan feitelijke inspraak, en de belangrijke beslissingen over 
technologische innovatie worden vaak elders genomen. 

RICHTING SOCIALE OVERLEG OVER TECHNOLOGISCHE INNOVATIE
Van een actieve sturing van technologische innovatie via directe werknemersinspraak is zelden sprake. Dit vereist 
collectieve vormen van inspraak waar de middelen en expertise voorhanden zijn om de keuzemogelijkheden achter 
technologische innovatie bloot te leggen en eigen alternatieven naar voren te schuiven. Dit vereist in Vlaanderen 
een verandering in zowel de hoofden van de sociale partners als de structuren en praktijken van het sociaal overleg. 
Volgens de SERV is een groeiende groep werkgevers overtuigd van de meerwaarde van werknemersinspraak. In hun 
advies rond digitalisering en industrie 4.0 benadrukt de SERV het belang van een vroege betrokkenheid van werkne-
mers bij de introductie en implementatie van nieuwe technologie en onderstrepen ze de nood aan een mensgerichte 
visie op technologische innovatie. Uit een eigen lopend onderzoek blijkt dat zowel werkgevers als vakbonden het 
eens zijn over de wederzijdse voordelen van sociaal overleg over technologische innovatie. Daarnaast gaan ook bij 
vakbonden stilaan stemmen op om een actievere rol te spelen bij technologische innovatie. Een verandering in de 
hoofden van de sociale partners lijkt dus ingezet. 
Om werknemers effectief aan het roer van technologische innovatie te krijgen, is ook een verandering in de structuur 
van het sociaal overleg nodig. De volgende drie voorstellen bieden een voorzet tot een sterkere verankering van 
werknemersinspraak in het sociaal overleg.  
- Omarm technologische innovatie en probeer ze actief te sturen. Duitse vakbondsacties maken duidelijk dat, mits 
de juiste begeleiding, werknemers zelf alternatieve scenario’s voor technologische innovatie kunnen ontwikkelen 
of ertoe bijdragen. Een focus op de gevolgen van technologische innovatie zoals werkgelegenheid en omscholing, 
moet aangevuld worden met een actief streven naar inspraak over het ontwerp en implementatie van technologie 
zelf en de ruimere inbedding in de arbeidsorganisatie. Dit biedt de beste garantie op een mensgerichte inzet van 
technologie. 
- Werk aan nieuwe regels die werknemersinspraak bij technologische innovatie garanderen en mogelijk maken. Vor-
melijk moet inspraak zo snel mogelijk in het technologisch innovatieproces vastgelegd worden, zo niet verkleint de 
mogelijkheid om bij te sturen significant. Daarnaast moeten er regels en voorzieningen komen die externe expertise 
voor vakbonden garandeert. Het technisch jargon en complexiteit van technologische innovatie zijn dermate hoog 
dat dergelijke expertise vereist is om een adequate inschatting te maken van de technologie en haar alternatieven. 
Inhoudelijk zijn er regels vereist die het sociaal 
overleg verruimen, zodat ook technische aspec-
ten van technologie en hun samenhang met ar-
beidsorganisatie en –inhoud onderwerp van on-
derhandeling kunnen worden. 
- Omarm directe vormen van werknemersin-
spraak als complement aan de sociale dialoog 
over technologische innovatie. Inspraak en di-
recte betrokkenheid nemen maatschappelijk 
aan belang toe, ook op de werkplek. Door di-
recte werknemersinspraak te promoten, wordt 
het belang van inspraak voor een waardige job 
bevestigd, en tegelijkertijd wordt het nauwe eco-
nomische perspectief op deze vormen van in-
spraak verruimd. Zelf werknemers betrekken bij 
technologische innovatie kan de positie van de 
vakbond in de onderhandelingen versterken en 
ook als startpunt dienen voor een nieuw collec-
tief verhaal waarbij werknemers en vakbonden 
mee kunnen wegen op de technologische keuzes 
van morgen.  



LEVENSLANG LEREN
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Vlaanderen behoort in Europa tot de middenmoot als het gaat over de participatie aan levenslang leren 
door volwassenen. De Europese Lissabon-strategie, die werd uitgetekend in 2000, moest er voor zorgen dat 
12,5 procent van de volwassen bevolking tussen 25 en 64 jaar zou deelnemen aan minstens één leeractivi-
teit in een tijdsfase van vier weken. 

Deze doelstelling werd in 2009 opgetrokken tot 15 procent, te bereiken tegen 2020. In lijn met de verwachtingen werd 
deze doelstelling niet gehaald. De Europese Commissie schuift nu nieuwe targets naar voor met als hoofddoel om 
de transitie naar een groene en digitale economie vlotter te laten verlopen in het aankomende post-coronatijdperk. 
Deelname aan leeractiviteiten tijdens de levensloop wordt in dit debat gezien als essentieel omwille van de snel 
veranderende samenleving op demografisch, technologisch en economisch vlak. Hoewel de Europese Commissie nu 
al meer dan 20 jaar hamert op het belang van participatie aan levenslang leren ligt de gemiddelde participatiegraad 
in de Europese Unie nog altijd niet hoger dan om en bij de 10 procent. De enige landen die vorig jaar de doelstelling 
van 15 procent haalden zijn Zweden, Finland, Denemarken, Estland, Frankrijk, Nederland en Luxemburg. De partici-
patie in Roemenië, Bulgarije en Kroatië – de laatste toetreders tot de Europese Unie – is zelfs nooit hoger geraakt 
dan 3,5 procent.

WAAROM HEEFT VLAANDEREN DE EUROPESE DOELSTELLING INZAKE LEVENSLANG LEREN NIET GEHAALD IN 2020 EN 
WAT ZIJN MOGELIJKE KANTELPUNTEN OM DE NIEUWE TARGETS WEL TE HALEN IN 2030? KRITISCHE BEDENKINGEN EN 
SUGGESTIES. 

Ten eerste is het belangrijk om stil te staan bij de meting van dit soort doelstellingen. De Europese Labour For-
ce Survey wordt gebruikt voor de constructie van een geaggregeerde statistiek. De participatiegraad aan levens-
lang leren voor volwassenen gaat zowel over deelname aan formele als aan niet-formele leeractiviteiten. De Eu-
ropese statistieken maken geen onderscheid tussen een deelnemer aan een kookcursus in een Centrum voor 
Volwassenenonderwijs, een veertiger die gaat studeren aan de universiteit of een bediende die een opleiding 
heeft gevolgd in het kader van een werktraject. De targets blijven ook vaag in verband met het aantal gevolg-
de opleidingsuren. Iemand die deelnam aan een drie uur durende workshop krijgt hetzelfde gewicht in de statis-
tieken als een andere volwassene die een traject van 500 uur doorliep. De Europese vergelijkende grafiek toont 
dus de resultaten van een gestandaardiseerde meting, verzameld in een sterk gediversifieerd landschap van on-
derwijs- en opleidingsstructuren. Bovendien zijn de financieringsmodellen en samenwerkingsverbanden tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt vaak ook anders geconfigureerd. De meting over een tijdsperiode van vier weken is 
kort. Dat erkent De Europese Commissie, die al besliste om vanaf nu de deelname aan levenslang leren te me-
ten en te rapporteren op basis van een tijdsperiode van 12 maanden. Genuanceerdere methodes van dataverza-
meling en een data-infrastructuur die onderzoekers en beleidsmakers in staat stelt om complexere analyses uit 
te voeren kunnen helpen om vraagstukken in verband met levenslang leren beter te begrijpen in de toekomst.  

Ten tweede, en hiermee samenhangend, is informeel leren niet inbegrepen in de Europese target volwasseneducatie. 
Dit leidt tot een situatie waarbij niet-gestructureerde vormen van leren en incidentele manieren van kennisverwerving 
nauwelijks aan bod komen in het debat. De hamvraag is wat we willen bereiken met een hogere deelname aan levens-
lang leren. Traditioneel wordt het onderscheid gemaakt tussen economische en niet-economische voordelen. Tot deze 
laatste groep behoren positieve veranderingen in verband met gezondheid, burgerschap en sociale cohesie. Het is 
belangrijk om te erkennen dat deze doelstellingen ook bereikt kunnen worden buiten de grenzen van de volwassenen-
educatie. Wie gaat tennissen of joggen in het park met kennissen of vrienden zal niet opgenomen worden in de statis-
tieken over deelname aan levenslang leren, terwijl de positieve uitkomsten nochtans zeer gelijk kunnen zijn. Een genu-
anceerder debat is nodig waarbij verschillende types van activiteiten niet met elkaar in concurrentie worden gebracht. 

Een derde aandachtspunt is de sociale ongelijkheid bij deelname aan levenslang leren. Bekijken we enkel de parti-
cipatiegraad voor hogeropgeleiden, dan stellen we vast dat Vlaanderen de Europese doelstelling wel gehaald heeft. 
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Wie een diploma behaald heeft aan de hogeschool of de universiteit heeft meerdere malen meer kans om wel deel 
te nemen aan levenslang leren in vergelijking met iemand die ongekwalificeerd is uitgestroomd uit het secundair on-
derwijs. Deze sociale ongelijkheid is geen typisch Vlaams fenomeen en kan ook worden teruggevonden in de andere 
Europese landen. Hogeropgeleiden hebben vaak jobs met meer aandacht voor opleiding en hebben in het verleden 
al een arsenaal aan kennis en vaardigheden opgebouwd. Dit leidt tot een effect van accumulatie van nieuwe inzichten 
bovenop de reeds bestaande competenties. Volwassenen met lagere startcompetenties worden meer gezien als een 
doelgroep die nood heeft aan compensatie van leerachterstanden die opgelopen werden in het initiële onderwijs-
systeem. Het typische Vlaamse watervalsysteem in het secundair onderwijs brengt ook het gevaar met zich mee dat 
bepaalde groepen uitstromen met een negatieve attitude ten opzichte van levenslang leren. De nood aan een sterker 
‘leerklimaat’ is de laatste jaren meermaals herhaald en dit blijft een aandachtspunt voor de komende decennia. De 
discussie over ongelijkheden tussen sociale groepen kan ook worden doorgetrokken naar leeftijd. Oudere werkne-
mers nemen beduidend minder deel aan activiteiten van levenslang leren dan hun jongere collega’s. Dit geeft verde-
re stof tot nadenken over het omscholen van arbeidskrachten bovenop het idee van bijscholen binnen een dezelfde 
beroepsgroep. Een gediversifieerd beleid en aanbod van levenslang leren is dus aangewezen. In vergelijking met vele 
andere Europese landen heeft Vlaanderen reeds een goede spreiding in het aanbod, gaande van cursussen basisedu-
catie tot mogelijkheden voor het behalen van credits aan de universiteiten en mogelijkheden voor werkgerelateerde 
opleidingen, interventies voor werkzoekenden en opleidingsinitiatieven in de sociale sector en het kunstonderwijs.  

Waarom – ten vierde – blijven de participatiegraden dan toch aan de lage kant? Internationaal onderzoek schuift 
een aantal redenen naar voren. Een gebrek aan interesse is een groot struikelblok en het komt bij vele volwasse-
nen niet tot een positieve kosten-batenanalyse. Zijn de garanties op positieve uitkomsten te laag en indien dat 
toch niet het geval is, hoe kunnen we die dan beter in de verf zetten? Internationale surveys zoals de Adult Edu-
cation Survey en de Survey of Adult Skills, uitgevoerd als onderdeel van het Programme for International Assess-
ment of Adult Competencies (PIAAC - OESO), vinden steevast dat tijd en geld de grootste barrières vormen voor de 
volwassenen zelf. Hoewel deelname aan volwasseneneducatie lang niet altijd gratis is, moeten we erkennen dat 
Vlaanderen tal van opleidingsinitiatieven heeft die financieel laagdrempelig zijn, zeker in vergelijking met bijvoor-
beeld het aanbod in het Verenigd Koninkrijk. Internationaal onderzoek toont aan dat grotere bedrijven vaker een 
eigen opleidingsbudget kunnen vrijmaken dan kmo’s en kleine zelfstandigen. Hoewel de financiering voorhanden 
is, kan meer en efficiënter gebruik van middelen altijd helpen om levenslang leren te bevorderen. Dit kan bijvoor-
beeld gebeuren door in te blijven zetten op behoefteanalyses om de noden aan kennis en vaardigheden in een 
snel veranderende samenleving in kaart te brengen. Domeinen zoals artificiële intelligentie zullen hierbij vaak ge-
noemd worden om zo de tekorten aan vaardigheden weg te werken in sectoren zoals informatie en communicatie.  

Kortom, hoewel Vlaanderen de Europese doelstelling in verband met participatie aan levenslang leren voor volwas-
senen niet gehaald heeft in 2020 zijn er toch een aantal positieve elementen waarop verder gebouwd kan worden 
richting 2030. Een belangrijk punt inzake levenslang leren is de noodzaak om te starten van in de wieg zodat sociale 
ongelijkheden vroegtijdig kunnen worden opgespoord. Het mogelijk maken dat iedereen een positieve leerervaring 
kan opdoen op jonge leeftijd zal alvast een belangrijke stap in de goede richting zijn. Een beleid rond levenslang 
leren is idealiter een sterk bondgenootschap tussen de belangrijke spelers van het middenveld, de arbeidsmarkt, 
het initiële onderwijs en de bedrijfswereld. Dit kan fragmentatie tegengaan en Vlaanderen verder helpen om de 
vooropgestelde doelstellingen te behalen tegen 2030.


