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• • • Het overleg in de privésector 
over de zware beroepen heeft niets 
opgeleverd. Heeft dat gevolgen voor het 
akkoord in de publieke sector?

De regering heeft beloofd dat ze de zwaar-
dere pensioenvoorwaarden zou corrigeren 
via de zware beroepen. Ze moet dat engage-
ment nakomen, zelfs al is er tegenstand van 
de werkgevers in de privésector. Voor de 
openbare sector is onze boodschap duide-
lijk: het akkoord is er en moet gerespecteerd  
worden. Het is logisch dat functies die als 
zwaar beroep zijn erkend in de openbare 
sector dat ook worden in de privésector. 

• • • Wat vind jij de belangrijkste 
conclusies van de bevraging onder de 
deelnemers van de oktoberbetoging?

Deelnemers aan de betoging bleken zeer 
goed op de hoogte van de inzet van de actie. 
Driekwart van diegenen die wilden deelne-
men, hebben dat ook effectief gedaan. Een 
erg hoog cijfer. Maar we zagen natuurlijk ook 
dat een aanzienlijk percentage van onze leden 

niet echt te vinden is voor een betoging. Dat 
begrijpen we wel. Een betoging is best een 
drastische actie. Die zetten we dan ook pas 
in wanneer een onderhandelingssituatie  
uitzichtloos is. Betogingen hebben hun nut, 
maar het is belangrijk om onze mening aan 
politici ook op creatievere manieren over te 
brengen.

• • • Dit magazine won onlangs in  
Amsterdam twee awards: voor de foto-
grafie en voor de covers. Hoe belangrijk 
is dat?

Ik ben ronduit fier op het feit dat ons leden-
blad die internationale prijs gewonnen heeft. 
Dat mag wel, zeker? Twee jaar terug hebben 
we het ledenblad totaal omgegooid. We  
kregen daarover heel wat positieve reacties. 
Een prijs winnen van een internationale 
vakjury sterkt me in de overtuiging dat we de 
goede weg zijn ingeslagen.

 
Luc Hamelinck is voorzitter van  
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Toen ik 2 jaar geleden begon liep het 
project artificiële intelligentie van de VDAB 
al. Ik zag daar meteen een kans in voor een 
nieuw vacaturedashboard op onze website. 
Naast het ‘klassiek’ aanbieden van geschikte 
jobs volgens hun profiel, krijgen werkzoe-
kenden nu à la Netflix ook jobsuggesties op 
basis van wat anderen met een gelijkaardig 
profiel interessant vinden. Dat verbreedt het 
beeld van de werkzoekende met voor- 
gestelde jobs die hij anders nooit zelf 
zou vinden. Het model leert ook dat voor 
bepaalde jobs een werkzoekende bereid is 
meer afstand af te leggen dan voor andere. 
Daarnaast is het model taalonafhankelijk, 
waardoor een Engelstalige cv en een Neder-
landstalige vacature gematcht kunnen wor-
den. En het overstijgt de semantiek. Vroeger 
zou een kinderverzorgster enkel vacatures 
daarvoor aangeboden krijgen en geen jobs 
als nanny. Met de hulp van artificiële intelli-
gentie kunnen we nu ook beter inschatten of 
iemand makkelijk zelf de weg naar een job 
zal vinden. Zo kunnen we onze hulp sneller 
richten op diegenen die het meest onze 
ondersteuning nodig hebben. 

Automatisering kost geen jobs, integen-
deel. Volgens de laatste Agoria-studie gaan 
er alleen maar banen bijkomen. Een aantal 

zullen verdwijnen maar nog veel meer jobs 
zullen veranderen. En er komen veel nieuwe 
jobs bij, in de digitale sector maar ook 
bijvoorbeeld in de zorgsector. De bevolking 
vergrijst aan een hoog tempo, tegelijk leven 
we langer en hebben we dus meer en langer 
zorg nodig. Ook in onderwijs voorspellen we 
meer jobs: het lerarenkorps vergrijst en er is 
onvoldoende instroom naar het beroep van 
leerkracht. Als we niets doen en alles houden 
zoals het nu is, zullen we 500.000 vacatures 
hebben in 2030. 

Nee, deze vernieuwing zal geen jobs 
kosten binnen de VDAB. Het zijn nog 
steeds onze bemiddelaars die finaal de klant 
inschatten en opvolgen en niet een robot of 
een computer. Artificiële intelligentie laat wel 
toe dat uit de grote hoeveelheid data en ken-
nis slimme suggesties aangereikt worden. Zo 
kunnen onze bemiddelaars zich specialise-
ren in de spreekwoordelijke ‘last mile’ en op 
basis van deze suggesties een rijkere onder- 
steuning bieden aan de klant. Dit systeem 
kan bijvoorbeeld een enorme hulp beteke-
nen bij het zoeken van de juiste opleiding of 
type hulpverlening binnen het gigantische 
aanbod. Zo komen we sneller tot de kern van 
de zaak. Met dezelfde capaciteit helpen we 
onze klanten beter. NT

Automatisering  
leidt tot meer jobs!

De VDAB zet sinds oktober nog meer in op technologie en artificiële intelligentie 
om werkzoekenden te helpen in hun zoektocht naar een job op maat. Algemeen 
directeur arbeidsmarktbeheer Cindy Dewaele legt uit waarom. We vroegen haar 

ook of automatisering geen jobs zal kosten, ook binnen de VDAB.

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Thomas De Boever

Het gesprek

“Werkzoekenden krijgen nu  
à la Netflix  

ook jobsuggesties.”
C I N D Y  D E W A E L E
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BEREIK ENQUÊTE

respondenten
615

Analyse

Waarom 
betogen wij

TEKST
Willem-Jan van Ekert

INFOGR APHIC
Gregory Klarfeld

Doctoraatsstudent Michiel De Vydt: “Het 
onderzoek gebeurde via een online enquête 
onder de ACV-leden. Die werd een week 
voor de betoging via e-mail verspreid. Drie 
dagen na de betoging contacteerden we de 

bevraagden opnieuw om nieuwe vra-
gen te beantwoorden. Op die manier  
konden we vergelijken tussen deel- 
nemers en niet-deelnemers.”

Sleutel zelf in handen
“In de enquête focusten we vooral op 
kenmerken van personen die tot een 
grotere kans op deelname leiden. 
Samen met professor Stefaan  

Walgrave onderzocht ik waarom binnen 
eenzelfde groep mensen, die allen belang 
hebben bij de kwestie waarvoor gemobi-
liseerd wordt, de ene wel deelneemt en de 
andere niet. De bestaande literatuur zegt dat 
het sociale netwerk van mogelijke betogers 
een grote rol speelt. Een persoonlijke  
uitnodiging is één van de allerhoogste voor-
spellers van deelname. Ook in dit onderzoek 
komt dit resultaat sterk naar voren. ACV kan 
hieruit leren – of tenminste aan herinnerd 
worden – dat het belangrijk is dat hun leden 
ook binnen hun eigen netwerk uitnodig- 
ingen versturen en anderen warm maken.  
Wat mobilisatiesucces betreft, hebben 
ACV-sympathisanten dus voor een groot 
deel de sleutel zelf in handen.”

Brood-en-boterkwesties
“Wat ik uit de resultaten vooral onthoud is 
het mannelijke en collegiale karakter van 
de betoging. Ondanks dat we met onze 
enquête bijna evenveel vrouwen (44 %) als 
mannen bereikt hebben, blijkt dat 7 op de 
10 effectieve betogingsdeelnemers  

mannen waren. Driekwart van de deelne-
mers geeft eveneens aan samen met een 
collega betoogd te hebben. Slechts 1 op 10 
deelnemers vinkt aan samen met een vriend 
die geen collega is betoogd te hebben. Op 
zich is dit niet zo verwonderlijk, het is een 
echte vakbondsbetoging die mobiliseert 
rond een selectief goed. Dat kan je niet 
vergelijken met bijvoorbeeld een klimaat- 
betoging of een solidariteitsbetoging van 
Hart boven Hard,  een nieuwe sociale be- 
weging. Een vakbond mobiliseert voor- 
namelijk rond materiële, zogenaamde 

‘brood-en-boter’-kwesties, waarbij het gaat 
over jobs en inkomen.”

“Wat ook opvalt is dat deelnemers een ho-
gere ‘interne effectiviteitsperceptie’ hebben. 
Dat is een moeilijk woord om te zeggen dat 
men het gevoel heeft iets te weten over de 
kwestie en dat men door te betogen het 
verschil kan maken. De deelnemers scoren 
hier hoger in vergelijking met de niet-deel-
nemers. Andere vragen gingen over de 
externe effectiviteitsperceptie: in hoeverre 

men van de regering verwacht open te 
staan voor een oplossing van het probleem. 
Uit de antwoorden blijkt, enigszins verras-
send, dat beide groepen even sceptisch of 
ontgoocheld zijn over de daadkracht van de 
regering.”

Standvastige leden
“Opvallend is de intentie tot deelname, waar 
we de week voor de betoging naar vroegen. 
Die intentie werd bij deze betoging in vrij 
grote mate opgevolgd. Van degenen die 
vooraf zeiden te gaan, is 76 % ook effectief 
opgedaagd. Wat dat betreft, heeft ACV een 
standvastig publiek. Niet-deelnemers gaven 
vaak praktische redenen op om niet te gaan. 
Daarbij viel me iets bijzonders op. Op de 
vierde plaats vinden we de eerste principië-
le reden voor niet-deelname: 15,5 % van de 
niet-deelnemers geeft aan dat ze betogen 
geen juist of geschikt instrument vinden om 
de kwestie aan te kaarten. Voor vakbonds- 
leden lijkt me dat meer dan verwacht.”
Het volledige verslag werd op 6 december 
toegelicht aan de vakbondsleiding. NT

De ‘Ziek zijn is geen keuze-betoging’ kende een hoge 
opkomst. Maar wie zijn die mannen en vrouwen die 
wind en regen trotseren om op te komen voor de 
goede zaak? Om daar een zicht op te krijgen en om 
te weten te komen wie wel en wie niet op straat wil 
komen, lieten we een studie uitvoeren door de  
Universiteit Antwerpen.

“GA JE MEE?”

“WAAROM NIET?”

55 %

“Andere 
verplichtingen”

“Betogen is niet 
het geschikte instrument”

“Geen 
interesse”

“Mijn gezondheid 
laat het niet toe”

“Wel belangrijk, 
niet akkoord met eisen”

16 %

3 %
17 %

8 %

NEE
76 %

24 %

JA

*schrappen wat niet past

wel/niet*?

BETOGERS

7 op 10 zijn mannen

betoogde 
met een 
vriend 

of kennis

2 op 10 betoogde met een collega

3 op 4
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December en januari zijn de donkerste periodes van 
het jaar. Mensen in moeilijkheden hebben het dan 
vaak nog lastiger. Maar krijgen onze OCMW’s ook 
effectief meer aanvragen binnen in de winterperiode?

“Bij de sociale dienst komen aller-
hande vragen binnen, waaronder 
een groot deel financiële vragen, 
vaak rond het leefloon,” verklaart 
Inge Timmerman van OCMW 
Brugge. “Dergelijke aanvragen 
voor financiële steun liggen niet 
hoger in de winter dan in andere 
perioden.”

“Tijdens de feestdagen is er bij 
het publiek wel meer bewustzijn 
rond eenzaamheid en dak-
loosheid. Die krijgen dan extra 
aandacht waardoor het lijkt alsof 
het probleem in die periode 
groter is. Het neemt niet weg dat 
poetshulpen of zorgkundigen, 
die dagelijks met cliënten in 
aanraking komen, veel vragen 
rond eenzaamheid krijgen. Men 
stapt met zo'n probleem nu 

eenmaal minder snel naar de 
sociale dienst van het OCMW. 
Gelukkig zijn er in Brugge in de 
eindejaarsperiode veel ini-
tiatieven van CAW of andere 
organisaties die de eenzaamheid 
wat draaglijker willen maken. 
Zo worden er op de dag voor 
Kerstmis 150 kerstmaaltijden 
uitgedeeld door Kiwanis. Andere 
organiseren een kerst- of oude-
jaarsavond. Wij schrijven cliënten 
hiervoor in als ze daar behoefte 
aan hebben.”

Tijdens de feestdagen zijn er bij 
het OCMW in Brugge geen pieken 
in de vraag rond acute hulp. De 
vraag is continu: “Ik werk nu 
bijna 30 jaar bij de dienst steun-
verlening. In het begin van mijn 
carrière was het nog mogelijk 

dat cliënten zelf een woning 
vonden en de energierekening 
in orde brachten. Nu is het met 
een leefloon zeer moeilijk om 
een woning te vinden in het dure 
Brugge. Ook de energiefactuur is 
hoog geworden. En de laatste tien 
jaar zitten de opvangtehuizen 
voor daklozen vol. Het gevolg is 
dat sommige mensen daardoor 
maanden of zelfs langer dakloos 
blijven. Voor hen vinden we een 
plaatsje in onze nachtopvang. In 
de winter, als het vriest, gebeurt 
dat zonder voorwaarden, dus ook 
voor mensen zonder papieren.” 
Maar je bereikt nooit iedereen. 

“Als ik in de kerstperiode lekker 
warm thuis zit met de familie, 
weet ik dat er dakloze mensen 
buiten in de kou zitten. Dat kan ik 
moeilijk loslaten.” NT

De stelling

Tussen kerst en nieuw 

krijgt het OCMW 

meer aanvragen. 

O waar 

O waarschijnlijk 

O onduidelijk 

O onwaarschijnlijk

O niet waar

alle lagen van de bevolking, van piloot 
tot postbode. Op een drukke dag zijn in 
het Rivierenhof soms tot 200 mensen 
verzameld om op Pokémons te jagen. 
Zeker wanneer zoals op deze plek, bij de 
overdekte hut, een exclusieve Pokémon te 
vinden is. NT

Provinciaal Domein Rivierenhof is met 
132 hectare het grootste park van de stad 
Antwerpen. Het wordt beheerd door de 
provincie Antwerpen. Al bijna 100 jaar, 
sinds 1923, is het opengesteld voor publiek 
met een recreatieve functie. Een deel van 
het park is quasi wild met - zo lijkt het - 
spontaan ontwikkelde natuur.

De klant

• Hij is al twaalf jaar postbode in de Boe-
kenbergparkwijk, in Deurne-Zuid. “Mijn 
wijk ligt achter het park. Na mijn dienst, 
op weg naar het depot, kom ik even langs 
hier om ‘de benen los te rijden’, net zoals 
de coureurs. Ik heb ongeveer 1300 brie-
venbussen op mijn ronde, die ongeveer 
20 kilometer lang is. Het park is de ideale 
plaats om even op adem te komen. Hier 
kom ik tot rust. En hier kan ik ook mijn 
hobby beoefenen: Pokémons vangen. Het 
Rivierenhof is een leuke plaats daarvoor. 
Het voordeel aan Pokémon GO is dat je 
door te spelen veel bijleert over de om-
geving. Zo krijg je veel info over bijvoor-
beeld de kunstwerken en de gebouwen. 
Ook bouw je een sociaal netwerk op, uit 

TEKST  EN FOTOGR AFIE
Thomas De Boever

Wie 
David Wildiers (32 jaar)

  

Klant bij  
Provinciaal Domein Rivierenhof  
in Antwerpen

Na mijn dienst kom ik even langs hier 
om de benen los te rijden”

“David:

8 NT December 2018 9



TEKST
Eva Hugaerts

ILLUSTR ATIE
Levi Jacobs

Federale ambtenaren

NIEUWE
 MINISTER,

EN NU?

DE CODEX

“HIJ WAS AMPER IN DIENST en  
minister Loones verklaarde al 
triomfantelijk dat het aantal federale 

ambtenaren eindelijk gedaald 
is tot 59.500. Alsof enkel 

het cijfer belangrijk 
is. Aan het feit dat 
zowat alle diensten 
en instellingen door 
personeelsgebrek 
het water aan 
de lippen staat 
gaat de minister 
gemakshalve 
voorbij. Met 
de codex wou 
Vandeput, en 
daarna Loones, de 
loon- en arbeids- 
voorwaarden 
van zowel 
contractuelen 
als statutairen 
gelijkstellen. Dat 
contractuelen 
dezelfde 
weddeschalen 
krijgen als de 

statutairen is natuurlijk prima, maar 
hier verkocht de minister het vel 
van de beer alvorens hij geschoten 
was. De eerste contractuelen van 
niveau B, C en D zullen immers 
weddeschaal 4 pas bereiken in 2029. 
Daarnaast is die gelijkschakeling van 
arbeidsvoorwaarden vooral een  
nivellering naar beneden. Loones bood 
geen bescherming tegen collectief 
ontslag. Hij weigerde te bekijken hoe  
contractuelen mee overgedragen 
kunnen worden bij de overdracht 
van de taken van hun dienst naar een 
andere federale dienst. Hetzelfde 
wanneer in het kader van een 
staatshervorming een dienst naar 
de gemeenschappen of gewesten 
overgeheveld wordt.

Bij de aanwerving binnen de federale 
overheid gaat veel tijd verloren tussen 
de dag dat een plaats vacant staat en 
het tijdstip van indienststelling. De 
codex maakt die procedure nog langer, 
want een functie moet eerst open- 
gesteld worden voor het federaal  
personeel, en vervolgens voor de bui-
tenwereld. Momenteel beslist de  
leidend ambtenaar over de invul-
ling van een functie: via bevordering, 
mutatie of werving. Tenslotte weet die 
het best wat zijn instelling nodig heeft 
en kent hij de arbeidsmarkt. Maar dit 
principe verdwijnt in de codex. Meer 
zelfs: de minister wil geen interne 
bevorderingen meer. Sociale promotie 
wordt dus uitgesloten.

De voorgestelde regelingen rond tijds-
registratie zijn een lachertje: wie moet 
prikken zou per jaar slechts 9 dagen 
van zijn bewezen overuren kunnen op-
nemen, terwijl dit momenteel 18 dagen 
bedraagt. Hetzelfde voor wie niet meer 

kan of mag prikken. Terwijl de meeste 
FOD’s en instellingen hierover met de 
vakbonden een akkoord voor  
12 dagen afsloten. Ook de FOD Bosa 
van de minister van Ambtenaren-
zaken. En de beknibbelingen op het 
verlofbesluit, zoals minder omstandig-
heidsverlof of de verlofdag voor een 
plechtige communie die verdwijnt, zijn 
geen beleid maar ronduit pesterijen. Er 
zijn wilde plannen om elke functie in 
te delen in 18 functiefamilies en elke 
functie van D, C en B te wegen. Zeer 
interessant, maar de codex verzuimt 
om te bepalen wat er met die families 
en die weging moet gebeuren. Zullen 
de mensen waarvan na weging blijkt 
dat hun functie tot een hoger niveau 
behoort ook zo moveren? Hoe? En wie 
zal voorrang hebben? Komt hun  
tewerkstelling in gevaar wanneer ze 
niet dit niveau bereiken? De codex 
biedt geen enkel antwoord op  
deze vragen. 

Ik concludeer dat de manier van 
onderhandelen van minister Vandeput 
een zware hypotheek legde op het 
welslagen van de codex. Wij hadden 
hem voorgesteld om een sectoraal 
akkoord met de vakbonden af te sluiten 
over de modernisering van het federaal 
openbaar ambt. Door radicaal te wei-
geren, heeft hij de kans gemist om een 
codex op te stellen en aan te vullen met 
begeleidende maatregelen. Daarin had 
kunnen staan hoe wervingen sneller 
kunnen, hoe we de new way of working 
invullen, hoe we de principes van  
behoorlijk bestuur realiseren, hoe we 
de functieclassificatie organiseren en 
hoe we met de functiewegingen om-
gaan. Een gemiste kans.  
Of zal de nieuwe minister het  
anders aanpakken?.” NT

De onderhandelingen over de 
codex van het federaal  
openbaar ambt liepen in juni op 
niets uit. Die codex vat samen hoe 
de minister van Ambtenarenzaken 
het ambtenarenstatuut  
in de toekomst ziet. Het zal 
kwalijke gevolgen voor de amb-
tenaren tot gevolg hebben. Mark 
Saenen is coördinator van het 
federaal openbaar ambt voor ACV 
Openbare Diensten en zit mee 
aan de onderhandelingstafel. Hij 
overloopt het scenario voor een 
aangekondigd mislukt overleg.
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De confrontatie

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Ambtenaren in Brusselse gemeenten en OCMW’s 
verdienen minder dan hun collega’s in Vlaanderen, 
Wallonië en het Hoofdstedelijk Gewest. Dat is althans 
de mening van RUDI DE COSTER, verantwoordelijke 
voor het Brussels Gewest bij ACV Openbare 
Diensten. Er ligt dan ook een pak eisen op de 
onderhandelingstafel bij het Brussels gewest. 
DIRK LEONARD, HRM-directeur van de stad Brussel 
vindt het geheel van de eisen onhaalbaar. 

RUDI DE COSTER “We stellen vast dat de verloning 10 tot 15 
procent lager ligt dan in Vlaanderen of Wallonië. 10 pro-
cent verhoging lijkt misschien een hoge eis, maar bij mijn 
weten bedroeg de laatste loonsverhoging in 2007 voor de 
laagste niveaus 3 procent. De rest is sindsdien quasi in de 
kou blijven staan. Hier en daar werd wel een maatregel als 
de Brusselpremie ingevoerd: 30 euro bruto per maand en 
enkel voor degenen die gedomicilieerd waren in het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest. Dat was trouwens tegen de wet, je 
reinste discriminatie. Die premie werd dan ook afgevoerd. We 
zitten hier nu aan tafel met de stad Brussel. Ik stel vast dat de 
loonvoorwaarden en de invulling ervan daar goed zijn. Er zijn 
andere gemeenten waar men sinds kort het woon-werkver-
keer terugbetaalt. Je blijft dus met een verscheidenheid zitten. 
Zo heeft de gemeente Anderlecht geen maaltijdcheques.”

DIRK LEONARD “Kleine correctie: er is ook een kleine verho-
ging van 2 procent voor niveau C geweest. Er bestaat sinds 
1994 een sociaal charter dat zegt dat we als gemeente niet 
autonoom beslissen over barema’s. We zijn ook vragende 
partij om die te herzien omdat wij ook verschillen zien met 
het gewestelijk statuut. Daar gelden andere lonen dan voor de 
lokale ambtenaren. Het is absurd dat wij nu in concurrentie 
zijn met het Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van  

“ Ik mis in het 
debat vaak een 
realistische 
rekensom van de 
vakbonden”
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loonpolitiek. Barema’s zijn daar een 
aspect van, maaltijdcheques en andere 
extralegale voordelen een ander. De 
barema’s van 1994 werden door het 
Gewest nooit aangepast terwijl ze voor 
hun eigen ambtenaren wel geëvolueerd 
zijn. Een vreemde situatie. Ik heb 
trouwens die verschillen in barema’s 
bekeken. Op het laagste niveau zijn de 
lonen vergelijkbaar, maar minder voor 
niveau A en B. In juli 2017 heeft de stad 
Brussel maaltijdcheques ingevoerd, dat 
moeten we natuurlijk zelf financieren. 
Ik vind dat het Gewest daar een geste 
had kunnen doen om ook op dat vlak 
te harmoniseren. Die van het Gewest 
bedragen 8 euro per dag, die van ons 6. 
Dus ook hier dat verschil.” 

Een verhoging van maaltijdcheques dus. Maar dan kom je 
nog niet aan de 10 % verhoging die op tafel ligt.

DL “Ik weet niet waarop die gebaseerd is. Ik vind het ook 
vreemd dat een vakbond dat voor iedereen vraagt. Een 
straatveger heeft minder aan een verhoging van 10 procent 
dan een hogere ambtenaar.”

RDC “Het is een eis van het gemeenschappelijk front.  
Persoonlijk vind ik een vast bedrag voor iedereen beter. Maar 
er mag bijvoorbeeld wel iets extra gebeuren voor niveau B, 
met veel knelpuntberoepen.”

DL “We hebben inderdaad grote problemen om mensen van 
dat niveau aan te trekken. Het loonverschil met de gewesten 
is daarbij te groot. Laat staan met de privésector. We on-
derhandelen beter over de harmonisering van de barema’s 
tussen het Gewest en de 19 gemeenten. Ik denk dan ook aan 
een harmonisering van de maaltijdcheques en de tweede 
pensioenpijler. En dat voor een deel laten financieren vanuit 
het Gewest. Dat vind ik intelligentere oplossingen dan een 
algemene baremaverhoging.”

Waarom wordt daar niet over gesproken?
RDC “Het staat op de agenda, maar daar staat heel veel 

op. Het Gewest telt 8.000 ambtenaren. Met de gemeenten, 
OCMW ’s, ziekenhuis ... zitten we rond de 40.000. Elke 
maatregel die genomen wordt gaat dus over veel geld.”

DL “Het probleem is dat de onderhandelingen over zaken 
die de 19 gemeenten aanbelangen, gebeuren tussen het  
Gewest en de vakbonden. Wij zitten zelfs niet mee aan tafel. 
Wat een rare situatie is want er worden beslissingen genomen 
die de gemeenten geld kosten. Een van de maatregelen die 
men onlangs op gewestniveau genomen had was dat men 
sneller in een andere loonschaal komt. Vroeger na 9 en 18 

jaar, nu na 6 en 15. Op zich heb ik daar geen 
probleem mee want 9 en 18 jaar wachten om 
in een andere schaal te komen is lang. Maar 
dat kost mij onmiddellijk 2,4 miljoen bij de 
stad alleen. Daar praat men dan niet over. 
Hier klopt iets niet. De stad Brussel is financi-
eel gezond, en bepaalde maatregelen kunnen 
we opvangen, maar dat kan je niet zeggen 
van andere gemeenten. Dat is geen goed 
bestuur van het Gewest. Ik vind dat men 
eerst goed moet nadenken over de gevolgen 
als men ingaat op eisen van de vakbond, ook 
al kunnen die op zich terecht zijn.”

RDC “Wij van ACV Openbare diensten heb-
ben gevraagd om degene die spreekt namens 
de burgemeesters van de 19 gemeenten 
ook uit te nodigen. Want afspraken met het 
kabinet van de minister-president, moeten 
wij daarna bij elke afzonderlijke gemeente 
proberen te verzilveren. Uiteraard zeggen 
sommige gemeenten dan dat ze dat niet kun-
nen omdat ze het niet kunnen financieren.”

DL “Vroeger had je één comité dat over alle 
ambtenaren ging. Maar door de staats- 
hervormingen werd elk gewest verantwoor-
delijk voor zijn gemeenten.”

RDC “Wat ook speelt: we hebben nu een pak 
eisen op tafel gelegd. De datum van mei 2019 
nadert, als er geen akkoord komt kunnen we 
straks helemaal opnieuw beginnen met de 
nieuwe regering. Dan verliezen we een jaar 
of twee.”

De confrontatie

“ Het is absurd 
dat wij nu in 
concurrentie 
zijn met het 
Hoofdstedelijk 
Gewest op het 
vlak van 
loonpolitiek.”

RUDI DE COSTER
Verantwoordelijke 
voor het Brussels 
Gewest bij  
ACV Openbare 
Diensten

“ Een straatveger heeft 
minder aan een verhoging 
van 10 procent dan  
een hogere ambtenaar.”

DIRK LEONARD
HRM-directeur  
van de stad Brussel

DL “Het is natuurlijk ook de klassieke truc van vakbonden 
om net voor de verkiezingen iets te verkrijgen. Ministers 
hebben niet graag stakingen net voor de verkiezingen en de 
vakbond hoopt dat er daardoor rapper wordt toegegeven.”

Maar je kunt volgen wat  
de vakbonden eisen?

DL “Niet wat de eis van een lineaire loonsverhoging van 10 
procent betreft. En al helemaal niet om nog maar 32 uur te 
werken met compenserende aanwerving. Dat is niet realis-
tisch op budgettair vlak.”

RDC “Ik herhaal dat we met alle vakbonden samen een 
pakket op tafel leggen. Sommige punten daaruit zullen meer 
politiek gekleurd zijn dan andere.”

DL “Het nieuwe stadsbestuur in Brussel belooft ook een 
arbeidstijdverkorting maar enkel voor bepaalde doelgroepen. 
Mensen met zware beroepen die aan het einde van hun 
loopbaan staan. Daar kan ik me in vinden, maar niet in een 
vermindering voor iedereen. Ik mis in het debat vaak een 
realistische rekensom van de vakbonden. En al helemaal niet 
op basis van concrete objectiveerbare cijfers. Waarom vraagt 
men 10 procent, waar komt dat vandaan? Waarom geen 5 of 
15 procent? Nu moet je onderhandelen over slogans, ik vind 
dat moeilijk. Een vakbond moet ook zijn verantwoordelijk-
heid nemen en met concrete en haalbare voorstellen komen.”

RDC “Maar er zijn heel veel raakvlakken waarin we ons wel 
kunnen vinden. “

DL “Laat ons daarom beginnen met te harmoniseren 
tussen de verschillende Brusselse overheden. Dat we geen 
concurrentie tussen de besturen meer hebben. Niet alleen 
in de lonen maar ook in de extralegale voordelen. Dat is ook 
realistisch. Het financiële aspect is uiteraard belangrijk maar 
de motivering, de inzetbaarheid, einde loopbaan zijn dat ook. 
Daar hoor ik weinig over bij de vakbonden. Ik hoor kwantita-
tieve eisen, heel weinig kwalitatieve.”

RDC “Toch wel. Er zijn schrijnende voorbeelden uit onder 
meer Anderlecht en Sint-Agatha-Berchem waar hulpopvoe-
ders ingezet worden als vervanging van zieke leerkrachten. 
Terwijl ze daar helemaal niet voor opgeleid zijn. Dat soort 
zaken stellen wij ook aan de kaak. Ik denk dat we ons bij de 
onderhandelingen best wel inventief kunnen opstellen en 
verder kijken dan enkel het loon.” NT
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• Marijke Vindevoghel is 
verpleegkundige en vrij-
gestelde in het UZ Gent. Ze 
is, samen met haar collega, 
verantwoordelijk voor een 
succesvolle ledenwerving. 

“De reden voor dat succes? 
Een eigen lokaal. Direct en 
altijd bereikbaar. Dicht bij 
de mensen. Een gezond 
evenwicht tussen bijstand 
voor individuele dossiers 
en de collectieve  
problemen.”

Toch zit het Marijke hoog, 
heel hoog. “Een ziekenhuis 
is tegenwoordig gewoon 
een bedrijf geworden. Het 
lijkt alleen nog maar te 
gaan over het halen van 
cijfers en personeelskosten 
die niet overschreden 

Zit jij met een 
probleem dat je wilt 
aankaarten? Laat het 
ons weten via 

nt@acv-csc.be

mogen worden. Het 
gevolg is een ongelooflijke 
werkdruk, dat voel je elke 
dag. Dat geldt overigens 
voor de hele gezondheids-
zorg. Ik stel de overheid 
hiervoor verantwoordelijk. 
We hebben een directie die 
het vrij goed meent met 
het personeel maar die 
ook met handen en voeten 
vastzit aan maatschappe-
lijke ontwikkelingen.” 

Rap binnen en buiten
“In UZ Gent werken 6.000 
mensen. Die zijn hard 
nodig want dit ziekenhuis 
ligt elke dag stampvol. De 
vraag naar zorg wordt 
groter terwijl de patiënten 
hier steeds korter liggen. 
Met ‘dank’ aan Maggie De 
Block die per pathologie 
liet vastleggen hoe lang 
iemand mag blijven. Het 
is een business geworden 
van rap binnen komen en 
buiten gaan van zoveel 
mogelijk patiënten. Dat 
heeft zijn gevolgen voor 
het personeel en het maakt 
de vakbond onmisbaar.” 

Ziek in een ziekenhuis
“Door mijn vakbondswerk 
heb ik geleerd dat zorg 
dragen voor hen die in de 
zorg staan belangrijk is. 
Een vakbond zorgt ervoor 
dat mensen gedreven 
aan het werk blijven. Die 
verwevenheid onder het 
personeel is onze sterke 
kant. Door alle problemen 
moeten we zelfs geen 
moeite doen om leden te 
werven, ze komen vanzelf 
naar je toe. Er staat hier 
altijd een doosje met  
tissues klaar want er 
worden heel wat traantjes 
gelaten. Werken in de 
zachte sector is hard. We 
moeten langer werken, het 
wordt steeds zwaarder 
en er ligt druk op mede-
werkers die ziek worden. 
Ze voelen zich schuldig 
als ze een keer ziek thuis 
moeten blijven. Terwijl 
we uitgerekend in een 
ziekenhuis werken, wat 
een ongelooflijke contra-
dictie. Wanneer iemand 
ziek is dan is die echt ziek. 
Het tegendeel beweren 

is zeggen dat al onze 
patiënten grote profiteurs 
zijn. Er is nu eenmaal een 
hoog ziekteverzuim en we 
zouden beter de oorzaken 
ervan aanpakken.” 

Hand in hand
“Eigenlijk zouden we hand 
in hand met de directie 
aan de slag moeten. We 
hebben uiteindelijk  
hetzelfde belang: de 
kwaliteit van de zorg 
hooghouden. Maar er blijft 
die druk om de cijfers te 
halen, het commercialise-
ren van de zorg weegt op 
het personeel. Het zijn ook 
allemaal brave mensen 
in de zorg, het personeel 
is ongelooflijk geduldig 
met als gevolg dat men bij 
ziekte te lang wacht en de 
uitval daardoor  
langer is.” NT

De militant

Een ziekenhuis is gewoon 
een bedrijf geworden

MARIJKE VINDEVOGHEL

Marijke 

Vindevoghel 

 · Beroep: Vrijgesteld 
verpleegkundige UZ Gent

 · Leeftijd: 56 jaar
 · Woonplaats: Merelbeke
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Veiligheid is een product 
van mensen. Investeren in 
hen is investeren in onze 
veiligheid

De aanslagen in Parijs, de acties in 
Verviers en de aanslagen op 22 maart 
toonden pijnlijk aan hoe dichtbij de 
dreiging is. Ons idee van veiligheid 
vandaag is niet meer wat het vijf jaar 
geleden was. Veiligheid is complex en 
evolueert razendsnel. Personeelsleden 
in de bijzondere korpsen zetten hun 
beste beentje voor maar worden tegelijk 
niet gespaard. Ze blijven fier op wat ze 
doen, maar hoe lang nog?

Veiligheid moet hoe dan ook in handen van de over-
heid blijven. Een degelijk statuut voor mensen die 
dagelijks onze veiligheid verzekeren is een win-win-
situatie voor de hele samenleving. Het beschermt de 
organisatie ook tegen verloop en verlies van kennis 
en kwaliteit. Net daarom moet een einde komen 
aan de verdere uitholling van dat statuut, met meer 
waardering van de regering.

ACV Politie  
trekt aan de alarmbel

1. De laatste decennia krijgen de politiediensten 
voortdurend te maken met hervormingen en  
besparingen. Nochtans kunnen we met degelijk en 
modern werken tijdswinst en efficiëntie boeken. 
Op vlak van personeel slaat de slinger ook wel 
eens door: zullen lapmiddelen als het aantrekken 
van stagiairs daadwerkelijk beantwoorden aan de 
nood aan kwalitatieve politiezorg?

2. Een statuut dat respect toont voor het werk van 
politiemensen met een marktconforme verloning 
is de beste wervingsslogan. Tal van politiemensen 
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VeiligheidHet tijdstip

TEKST
Eva Hugaerts

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Brussel, Vrijdag 30 november 15.23 uur

De Brusselse kerstmarkt is net geopend. Van 
een typische kerstsfeer – je kent het wel: sneeuw, 
Jingle Bells en glühwein – is nog geen sprake. Een 
jonge vrouw stept de kerstkleuren rood en groen in 
het straatbeeld. Voor het ware lichtspektakel kan de 
bezoeker voorlopig in De Beurs terecht bij Van Gogh. 
Maar als het straks donker wordt dan wordt dit stukje 

Brussel een warme, gezellige plek. Waar de echte 
Brusseleir kan verbroederen met Vlaming, Waal en 
vreemdeling, al dan niet met de juiste papieren op zak. 
Misschien een tip voor onze regeringsleden? Stop even 
met kibbelend campagnevoeren en kom genieten van 
boudin blanc of smoutebol. En geen paniek: er is geen 
geel hesje in velden of wegen te bekennen!    
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2. Brandweermensen zijn fier op wat ze doen. Dat 
moeten we koesteren want de war on talent zal 
ook niet uitblijven bij de brandweer. Tijd dus om 
een tandje bij te steken en te investeren in  
uitdagende en effectieve opleidingen. Levenslang 
leren hoort nu eenmaal bij de job. Hoge  
operationele vereisten combineren met langer 
werken betekent dat we moeten nadenken over 
een goede loopbaanuitbouw en een degelijk 
eindeloopbaanregime. Zones verliezen zich in 
de fetisj van langer werken zonder motiverende 
alternatieven aan te bieden. Het kenniscentrum 
kan hier helpen. De aangeboden omkadering 
van brandweermensen met een arbeidsongeval 
of arbeidsziekte door het kenniscentrum moet 
beter. We vragen extra aandacht voor het risico 
op kanker bij brandweermensen, psychosociale 
ondersteuning en de strijd tegen agressie.  
 
Het welzijn- en veiligheidsbeleid staat nog in 
de kinderschoenen. Het zou logisch zijn dat dit 
gelijkwaardig evolueert over de verschillende 
zones heen. Ook hier heeft het kenniscentrum 
een cruciale rol. Het zou trouwens goed zijn de 
rollen en middelen van zowel de inspectie als het 
kenniscentrum te versterken.

3. De hervorming heeft van de brandweer een 
autonome organisatie gemaakt. Een sterke sociale 
dialoog is nodig om de brandweer samen met de 
brandweermensen verder uit te bouwen en te wa-
penen voor de toekomst. Tijd dus om de syndicale 
middelen daarop af te stemmen. Concreet  
betekent dit voorzien in de nodige personele  
middelen, een degelijke overlegstructuur,  
ook op federaal niveau en de ruimte voor een 
sectoraal akkoord. 
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vervoer. Een mobiliteitsbudget is dan interessant, 
net als flexibele uurroosters. Door rekening te 
houden met de situatie en de wensen van de mi-
litair in de loop van de loopbaan maakt men van 
defensie opnieuw een aantrekkelijke werkgever.

3. Verschillende krachtige signalen vanop de 
werkvloer vallen echter in dovemansoren. We 
willen dat vakbonden van in het begin betrokken 
worden bij de uitwerking van plannen en visies. 
Los van discussies over stakingsrecht willen we 
dat militairen gelijkwaardige syndicale rechten 
krijgen. Een mogelijke oplossing is een overeen-
stemmingsvereiste  met een meerderheid van de 
aanwezige partijen bij onderhandelingen.  

ACV Brandweer  
daagt uit

Ondanks het grote engagement van de mensen in de 
organisatie, is de brandweerhervorming niet  
verteerd. Gebrek aan communicatie, gebrek aan 
goed management en gebrek aan (sociale) dialoog 
zijn de grote pijnpunten die naar voren kwamen uit 
recente personeelsenquêtes. 
 
1. Investeren in mensen rendeert, hoog tijd dat men 

dit ook bij brandweer doet. Liefst al bij de aan-
werving. Brandweermensen investeren immers 
zelf veel van hun tijd om enkel nog maar met de 
job te starten. Voor het administratief personeel 
zou het goed zijn bij aanvang kennis te maken met 
de bijzondere wereld waarin ze terechtkomen. 
De organisatie maakt zich ook best klaar voor 
de uitdagingen van morgen. Veiligheidssituaties 
worden complexer, vergen vaak multidisciplinaire 
inzet, vragen aanpak met nieuwe technologieën. 
Ook hiervoor moeten bijkomende middelen  
worden voorzien. 
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dreigen af te haken door de enorme werkdruk. 
Een goede omkadering voorziet voldoende  
mensen, mensgerichte maatregelen en uitstap- 
regelingen op het einde van de loopbaan. De  
huidige KUL-normen zijn dringend aan  
herziening toe om een antwoord te bieden op de 
pensioenhervorming zodat het werk doenbaar 
blijft. Er is nood aan een beter uitgebouwde  
psychosociale omkadering voor het welzijn en 
voor nazorg bij traumatische incidenten. 

3. We willen een respectvolle dialoog tussen over-
heid en politiepersoneel. Vandaag blijkt dit een 
dovemansgesprek. De uitvoering van akkoorden 
kan veel beter, overheid en personeel bepalen 
samen prioriteiten. Dat vereist een verhoging van 
de middelen voor politievakbonden. 

ACV Defensie  
neemt politici op de korrel

Zet in op het personeel want het leger loopt leeg.

1. Alle politieke partijen blijken het eens te zijn. 
Defensie was te lang een besparingspost, de tijd is 
rijp voor investeringen. De eerste uitdaging is de 
werving en verjonging van defensie. Maar jonge-
ren kopen geen kat in de zak. Boter bij de vis dus. 
Militairen moeten correct en marktcompetitief 
vergoed worden.

2. Er wordt veel verwacht van de militair: flexibiliteit 
in afstand, tijd en tijdens de loopbaan. Bovendien 
zijn er meer opdrachten voor steeds minder men-
sen. Er is nood aan duidelijke grenzen op het vlak 
van arbeidstijd. Zo krijgen militairen meer tijd 
voor hun sociale omgeving. Militairen leggen vaak 
grote pendelafstanden naar moeilijke  
bereikbare kwartieren af met het openbaar  

Veiligheid
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Opleiding voor personeelsleden  

Federale overheid in 2019

Naar goede gewoonte kan je in 2019 weer heel wat opleidingen volgen bij 
ACV Openbare Diensten. We lijsten ze hier even voor je op.

POSTBAK, SJT, LOGISCH EN ABSTRACT REDENEREN  

Wanneer?   Waar?

24-01-2019 9.00 - 13.00  Brussel 

07-02-2019 9.30 - 15.00 Antwerpen 

21-02-2019 9.00 - 13.00 Brussel 

26-02-2019 9.30 - 15.00  Gent 

21-03-2019 9.00 - 13.00 Brussel 

25-04-2019 9.00 - 13.00 Brussel 

16-05-2019 9.30 - 15.00 Hasselt 

23-05-2019 9.00 - 13.00 Brussel 

13-06-2019 9.00 - 13.00 Brussel 

HOE KAN IK SLAGEN VOOR EEN MONDELINGE TEST BIJ SELOR?

Wanneer?   Waar?

15-01-2019 9.00 - 13.00 Brussel 

19-02-2019 9.00 - 13.00 Brussel 

14-03-2019 9.30 - 15.00 Gent 

19-03-2019 9.00 - 13.00  Brussel 

23-04-2019 9.00 - 13.00  Brussel 

09-05-2019 9.30 - 15.00  Leuven 

21-05-2019 9.00 - 13.00 Brussel 

18-06-2019 9.00 - 13.00  Brussel 

Inschrijven kan via de website van ACV Openbare Diensten:
www.acv-openbarediensten.be
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Leef brandveilig
Tim Renders over sensibilisering 
door de brandweer

RAPPORT OPENBAAR BESTUUR

 
OCMW Wichelen wint
We slaan een praatje met directie 
en personeel

NIEUW IN 2019

 
Het groeipakket
Kind & Gezin legt uit wat de 
gevolgen zijn van de vernieuwde 
kinderbijslag
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Column

Elke maand bedenkt onze columniste  
hoe ze de wereld kan veranderen. 

Soms slaagt ze in haar opzet‚ soms niet.
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De piepkes gaan betogen
MET 75.000 WAREN WE, op zondag 2 december. Om te  
betogen voor moeder natuur, zoals ik het had uitgelegd aan mijn 
kinderen. Of voor de bomen, zoals een aandoenlijk geknutseld 
bordje van een klein jongetje aangaf. Het was overweldigend, 
fantastisch, kleurrijk, en vooral: een niet te missen signaal om 
eindelijk actie te ondernemen. Er ís duidelijk een draagvlak voor 
een klimaatbeleid in ons land. Begin er dan eindelijk eens aan, 
doe iets, nu, was de niet mis te verstane boodschap. 

En blijf elkaar niet de zwarte piet doorspelen, zoals federaal 
energieminister Marghem weer deed. Ze speelde het klaar 
mee te komen betogen – tegen haar eigen non-beleid, il 
faut le faire – en het gebrek aan klimaatambitie van België 
door te schuiven naar Vlaanderen. Om daags nadien dood- 
gemoedereerd een privéjet naar de klimaattop in Polen te nemen 
én de dag erop samen met Tsjechië als enige land tegen de nieuwe  
Europese richtlijnen te stemmen vanwege ‘te duur’. Hoe duur 
zal non-beleid ons komen te staan? Hoe bang kun je als poli-
ticus zijn voor je eigen schaduw? Ongelooflijk. Je kan mensen 
die bezorgd zijn over de staat van de aarde verwijten naïeve 
wereldverbeteraars te zijn, maar niet dat het om een stelletje 
idioten gaat. De tijd voor verklaringen is voorbij, al heel lang 
eigenlijk. Het Kyotoprotocol dateert van 1992 en welke groene 
revolutie heeft ons land sindsdien op gang gebracht? Echt waar, 
ik schaam me diep. 

Maar 2 december was een dag vol hoop. Ik had kippen-
vel van in het door een mensenmassa overstroomde station  

Brussel-Noord tot aan het Jubelpark. Niet van de kou of van de 
occasionele bui, maar van die massale opkomst. Totaal onver-
wacht, zelfs door de organisatie. Ik zag klimaatopa’s en -oma’s, 
tieners en twintigers, en vooral veel gezinnen met kinderen. De 
gewone mens, zeg maar. Dat het zo’n onverwacht succes was 
ligt volgens mij ook aan het feit dat we hier een stille meerder-
heid zagen, mensen die doorgaans niet luid staan roepen op 
online krantenfora en sociale media. Maar mensen die nu al 
proberen op een bescheiden manier een steentje bij te dragen 
tegen de klimaatverandering. En die het beu zijn dat er op ho-
ger niveau niks maar dan ook niks bougeert. De mars was een 
deugddoend bad na een week waarin Trump verklaarde het 
klimaatrapport van zijn eigen administratie niet te geloven. 

Wat me ook opviel als voorvechtster van girl power: de meisjes 
namen het voortouw. Liedjes zingend met de megafoon, gekke 
dansjes doend, slogans scanderend. Mijn dochter van zes keek er 
met grote ogen naar, vol bewondering. Dat zijn de rolmodellen 
die ze nodig heeft, en mijn middelbare lijf was gelukkig met al 
die activistische jongeren. Het komt goed, mensen, het komt 
goed. De jeugd van tegenwoordig, ze zijn wakker en ze pikken 
het niet meer.   NT

 
Hulp nodig van Megacindy? Laat het haar weten via  
megacindy@acv-csc.be
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Loterijmuseum

EEN GOKJE OP DE CONGO. De beurscrash van 24 oktober 1929 
op Wall Street luidde het begin in van de grote recessie van 
de jaren 30. Om de Belgische kolonie Congo van nieuwe in-
komsten te voorzien, richtte de regering de Koloniale Loterij op. 
Op 18 oktober 1934 vond de eerste trekking van de Koloniale 
Loterij plaats in het Koninklijk Circus in Brussel. Zes loterij- 
trommels draaiden in het rond, een orkest speelde het volkslied 
en een enthousiast publiek droomde van het grote lot. Tot aan 

de onafhankelijkheid van Congo ging een bij wet vastgelegd 
deel van de inkomsten naar hulp in de kolonie. De trommels 
die voor de eerste trekking van de Koloniale Loterij geleverd 
werden, voldeden niet aan de technische vereisten. Het Franse 
Loterie Nationale schoot te hulp en leende voor deze eerste 
trekking haar trommels uit. Voor elke trommel stond een Con-
golees personeelslid van de Loterij te salueren voor het blanke 
publiek. Vreemde tijden… NT
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