
HET BLAD VOOR DE OPENBARE SECTOR

M A G A Z I N E

STELLING

Er zijn minder  
arbeidsongevallen  
in de openbare  
sector  

VEILIGHEID

Dreigingsniveau  
verlaagd: wat   
is de impact voor 
politie en leger? 

REEKS

Zijn loketten 
nog nodig in  
de openbare 
dienstverlening?  

April 
2018Nr. 14

Interview met Fons Leroy en Ann Vermorgen



NT April 20182

I

N

H

O

U

D

04 Het gesprek 
 “De bibliotheek is nog springlevend”

06 Essentie openbare  
 dienstverlening  
 Deel 2: Zijn loketten nog van deze tijd? 

08 Het tijdstip
9 uur, de Muur Geraardsbergen

10 De klant
René Pauwels is klant bij  
ACV Openbare Diensten

11 De stelling
 Er zijn minder arbeidsongevallen  
 in de openbare sector

12 De confrontatie
 Hoe goed gaat het met de  
 werkgelegenheid? Ann Vermorgen en  
 Fons Leroy analyseren de laatste cijfers

16 Overheidsbedrijf 
 van het jaar
 Christien Van Vaerenberg over 
 het Antwerps Havenbedrijf

18 De militant
“Alle schuld op het agentschap  
steken is niet eerlijk”

19 Marloes 

20 Veiligheid
Verlaging terreurdreigingsniveau: 
gevolgen voor politie en leger

22 Kort
Ziektekrediet federale  
ambtenaren afgeschaft

23 Column
 Viert mee de Internationale  
 Dag van de Mens

24 Terugblik
De Krachtlijnen Kelchtermans 
 

Reacties kan je sturen 
naar de redactie via:  
nt@acv-csc.be 

 
COLOFON   
Concept & Redactie: The Fat Lady  

Coördinatie: Dorien De Wit, Pers & Communicatie 

ACV Openbare Diensten 

Druk: Corelio Printing, www.corelio.be   

VU: Luc Hamelinck 

 
  

Voor reacties kan je Luc bereiken  
via luc.hamelinck@acv-csc.be

3 vragen voor...                              Luc Hamelinck

• • •  De regering wil het ziektepensioen afschaffen. 
Wat zijn de gevolgen? De afschaffing van het ziektepensioen ligt 
al een hele tijd op tafel. Tijdens het begrotingsconclaaf besliste 
de regering dat de minister van Pensioenen tegen eind mei een 
nieuwe regeling uitwerkt. Die moet dan eerst nog met de vak-
bonden worden onderhandeld. Een afschaffing van het ziekte- 
pensioen is nadelig voor de laagste loongroepen en voor wie 
later in de loopbaan verplicht met pensioen moet door licha-
melijke ongeschiktheid. De verschillen met de huidige regeling 
lopen op tot meerdere honderden euro's per maand.

 • • •  Hoe moet het dan worden aangepakt? Nu worden 
mensen die lichamelijk ongeschikt zijn, te gemakkelijk verplicht 
met pensioen gestuurd als hun ziektekrediet is uitgeput. Slechts 
in één op de dertig gevallen oordeelt de pensioencommissie dat  
een tewerkstelling in een andere job mogelijk is. 
Men moet echt inspanningen leveren om  een aan-
gepaste job te vinden. Maar werkgevers vertikken 
het in de regel om te zorgen voor aangepaste jobs. 

• • •  Wanneer komen we op straat? Rond 
pensioenen zullen we nog stevig de druk opvoeren. 
We hebben al meer dan 1 miljoen pensioenkranten 

uitgedeeld om de bevolking bewust te maken 
van de problemen. Daarnaast is er de aansle-
pende kwestie van de zware beroepen. De ko-
mende weken richten we onze pijlen vooral op 
het pensioen met punten. Dat puntensysteem 
is niet minder dan de ultieme afbouw van het 
overheidspensioen. Daarnaast zitten we hoe 
langer hoe meer op ramkoers met minister 
Vandeput over de veranderingen die hij wil 
doorvoeren rond het ambtenarenstatuut.  NT

 
Luc Hamelinck is voorzitter van  
ACV Openbare Diensten

Slechts in één op de dertig 
gevallen oordeelt de 
pensioencommissie dat  
een tewerkstelling in een  
andere job mogelijk is.”

“
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Het gesprek

Waarom #bibvooriedereen? Sinds 2016 
zijn gemeentebesturen niet meer verplicht om 
een bibliotheek te hebben. Daarom willen we, 
met de aankomende verkiezingen, het belang 
van de bibliotheek onderstrepen. Ondertussen 
ondertekenden al 25.000 mensen, en een 
vijftigtal gemeentebesturen, het charter.

De bibliotheek is een basisdienst. Zeker 
voor mensen die het moeilijker hebben of die 
minder vaardig zijn met digitale toepassingen. 
Hen wordt de toegang tot cultuur, literatuur en 
computers ontzegd als de bib zou wegvallen. 
Maar de bibliotheek is meer dan dat. Recent 
onderzoek toonde aan dat Vlaamse kinde-
ren slecht scoren op begrijpend lezen. De 
bibliotheek kan hierin hulp bieden. Sommige 
bibliotheken werken met een bib aan huis: 
een dienst voor mensen die minder mobiel 
zijn. Onze vrijwilligers zijn meer dan enkel 
pakjesbezorgers. Ze slaan een praatje, helpen 
bij problemen ... De bib speelt een rol op zo-
wel cultureel, onderwijs-, als welzijnsvlak.

Er zijn mensen die zich zorgen maken 
over het afschaffen van de bibliotheek- 
verplichting. Terecht. Een aantal gemeenten 
hebben bespaard op hun bibliotheekbudget. 
Er zijn al 130 jobs in de sector verdwenen. Op 
die manier wordt de dienstverlening minder 
kwaliteitsvol en gaan gemeenten zich de 
vraag stellen of het nog wel nodig is om een 

bibliotheek te hebben. En dat leeft bij veel 
mensen: medewerkers en bezoekers. 

Toch kan de bibliotheek nog veel bete-
kenen voor onze samenleving. De Krook in 
Gent krijgt 1 jaar na de opening  zo’n 7.000 à 
8.000 bezoekers per dag over de vloer. Die 
komen niet alleen voor de boeken. Dat is veel 
meer dan zij ooit hadden durven dromen. 
Het aantal bezoekers gaat overal in stijgende 
lijn. De bibliotheek is dus zeker niet ten dode 
opgeschreven. 

De bibliotheek anno 2018 combineert 
tal van nieuwe functies. Het is een plek 
waar mensen graag naartoe komen. Ze 
lezen er niet alleen een boek, maar spreken 
er af met vrienden en studenten komen er 
studeren. Daarnaast kan een bibliotheek tal 
van activiteiten aanbieden, zoals lezingen of 
voorleesmomenten. Zo wordt de bibliotheek 
een hotspot in de gemeenschap. NT  
 
 

 

Vind jij de bibliotheek ook  

belangrijk? Teken dan de petitie

op www.bibvooriedereen.be

                  “De bibliotheek  
                    is nog springlevend”

 De campagne #bibvooriedereen is een initiatief van de VVBAD‚  
de Vlaamse Vereniging van Bibliotheek‚ Archief & Documentatie.  
De publiekscampagne benadrukt het belang en de rol van een  
gemeentelijke  bibliotheek. Een gesprek met Bruno Vermeeren  
van de VVBAD over de toekomst van de bib.

TEKST
Renske De Maesschalck

FOTOGR AFIE
Anton Coene

“Het aantal bezoekers  
gaat overal in stijgende lijn.”
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De essentie van openbare dienstverlening ——— Deel 2

VAAK KLOPTEN die clichés. 
Vandaag kiezen steeds meer 
lokale besturen voor een 
dienstverlening op maat 
van de burger. Met ruimere 
openingstijden en een snel-
lere bediening. Heeft deze 
omslag naar het klantgericht 
denken gevolgen gehad voor 
de medewerkers? We vroe-
gen het aan Carlo Devaere 
van de dienst bevolking van 
de Stad Genk. 

39 uur per week open
“Ik ben begonnen in 

2000. Sindsdien zijn er al 
heel wat rijbewijzen, reispas-
sen, attesten en identiteits-
kaarten door mijn handen 
gegaan. Zo’n 4 jaar geleden 
veranderde het lokettenbe-
leid in Genk. Tot dan waren 
de loketten open van 9 tot 12 
en van 13.30 tot 16 uur. Dat 
betekende dat je 5u30 aan 
het loket zat, de overige uren 
waren voor administratieve 
taken. Dankzij de verruiming 
van de openingsuren is de 
dienstverlening flink verbe-
terd. Je kan nu ook tijdens  
de middagpauze langs-
komen, van maandag tot 
woensdag van 9 tot 17 uur, 
op donderdag tussen 11 en  

19 uur en op vrijdag tussen  
9 en 16 uur.  We zijn 39 uur 
per week open, een pak meer 
dan vroeger. Ik zit dagelijks 
halftijds aan het loket, de 
andere helft van de werkdag 
besteed ik aan administratie 
en opvolging.”

Haantje de voorste
“Genk is op het gebied 

van bestuurlijke vernieuwing 
altijd een beetje haantje-de- 
voorste geweest. We zijn 
langsgegaan in Leuven en 
Maastricht, die iets eerder 
startten met een verbeterde 
dienstverlening. Daar hebben 
we goed gekeken naar de 
voor- en nadelen. Er zijn ook 
steeds meer mogelijk- 
heden om onze klant digi-
taal te helpen. Die hoeft niet 
meer voor elk documentje  
naar het stadhuis te gaan. 

Vroeger kon je zonder  
afspraak langskomen. 
Sterker nog: je kon zelfs geen 
afspraak vastleggen. Dan 
gebeurde het wel eens dat er 
20 tot 30 wachtenden voor je 
neus stonden. Dat was rede-
lijk chaotisch, waardoor we 
vaak langer moesten werken. 
Sinds we op afspraak wer-
ken, hebben we voldoende 

tijd om de klant te helpen.  
Het is minder stresserend.” 

Wow-effect
Een betere dienstverle-

ning is meer dan verruimde 
openingsuren. “Ook de 
omgevingsfactoren zijn flink 
verbeterd. In de wachtruimte 
staan leren banken, er is een 
gratis internetverbinding. 
Klanten die voor het eerst 
langskomen zijn vaak echt 
onder de indruk. Je kunt 
spreken van een wow-effect. 
Er is meer privacy dankzij de 
halfopen loketruimtes met 
geluidswerende wanden. En 
terwijl de loketten vroeger 
tot op de derde verdieping 
verspreid zaten, zijn nu alle 
loketfuncties bij de hoofd- 
ingang geïnstalleerd.”

Argwaan
“In het begin was er  

wel wat protest en argwaan 
onder de medewerkers. 
Vooral uit angst voor het 
onbekende en drempelvrees. 
Dat is normaal, elke ver-
andering maakt mensen in 
eerste instantie onzeker. Nu 
kunnen we zeggen dat deze 
verandering voor iedereen 
een verbetering is.” NT

Zijn loketten  
nog van   
                           deze tijd?

We kennen ze allemaal‚ de clichés over loketbedienden. Over het luikje dat stipt op sluitingstijd  
net voor je neus dichtschuift. En wanneer je de volgende dag terugkeert‚ staan er tientallen  
wachtenden voor je. Waar is die tijd gebleven? 

7

TEKST
Willem-Jan van Ekert

ILLUSTR ATIE
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Het is donderdag 29 maart. Nog  
vier dagen voor de Ronde van 
Vlaanderen opnieuw door de straten 
van Geraardsbergen trekt. Samuel 
Pletinckx is logistiek ploegbaas 
bij de Stad Geraardsbergen en 
is samen met zijn team druk in 
de weer om alles klaar te maken 
voor hét evenement van het jaar. 

“Ik koos deze functie omdat ik 
echt hou van de sfeer van grote 
evenementen. Ook alles in goede 
banen leiden‚ spreekt me enorm 
aan.” Samuel krijgt de briefing 
van het evenement en zorgt er 
nadien voor dat alle taken verdeeld 
zijn. Zijn team staat in voor de 
signalisatie‚ de opbouw‚ de afbraak 

en de stroomvoorziening van het 
evenement. “Er is een positieve 
sfeer onderling‚ want we zijn altijd 
in feeststemming.” 

De Ronde van Vlaanderen 
leeft enorm bij de inwoners van 
Geraardsbergen. “Ik kijk elk jaar uit 
naar de Ronde. Ik ga zeker kijken‚ 
maar pas nadat al het werk gedaan 

is. Het wordt dus een lange dag.” 
Vanaf de Ronde van Vlaanderen 
tot en met september is er in 
Geraardsbergen altijd wel wat te 
doen. “Dan voel ik me echt fier. 
Het is leuk als je op de dag van het 
evenement door de stad loopt en 
weet dat je zelf instond voor de 
opbouw.” NT

TEKST
Tessa De Wolf

FOTOGR AFIE
Anton Coene

9

9 uur, de Muur Geraardsbergen
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De klant
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• Vanaf maart tot  
september kunnen leden  
van ACV Openbare Diensten  
het formulier voor hun  
syndicale premie indienen. 
Dit is een premie die de  
vakbond betaalt met  
middelen die de overheid 
als werkgever verstrekt. 
René Pauwels is militant 
bij de stad Sint-Niklaas: 
“Ik verzamel van een groot 
aantal leden de formulieren 
en breng die binnen op het 
bureau in Sint-Niklaas.”

Het uitbetalen van 
de premies is een zware 
administratieve job. “Alle 
gegevens moeten kloppen. 

Daarom vraag ik aan de 
leden bij wie ik langsga  
om hun lidnummer op het  
document te zetten. Dat 
maakt het voor het secreta-
riaat iets gemakkelijker.” 

Digitaliseren
ACV Openbare Diensten 
is momenteel volop bezig 
met de digitalisering van 
het systeem. Formulieren 
zonder fouten of afwij-
kingen worden gescand 
en automatisch aangepast 
in het computersysteem. 
Formulieren die wel af-
wijkingen vertonen, geeft 
men manueel in. “Het is 

belangrijk dat elk detail  
klopt,” zegt René. Hij is  
tevreden over de werking 
van het systeem. “Alles gaat 
zeer vlot. Dat zal zeker het 
geval zijn wanneer alles 
gedigitaliseerd is.”

Werkgevers storten 
in een globaal fonds een 
kleine bijdrage, van waaruit 
de premies worden betaald. 
Enkel mensen die werken 
en volledig in aanmerking 
komen, krijgen de syndi-
cale premie. “Momenteel 
worden er zo’n 400 à  
500 premies uitbetaald 
voor de stad Sint-Niklaas”, 
aldus René. NT

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Wie 

René Pauwels (60 jaar)   

Klant bij  

ACV Openbare Diensten

Er zijn minder arbeidsongevallen  
in de openbare sector

Deze stelling is

Omschrijving Conclusie

In het volgend nummer

Stelling

O waar 

O waarschijnlijk 

O onduidelijk 

O onwaarschijnlijk 

O niet waar

Op 28 april is het Werelddag voor veilig en gezond 
werk. Geen heuglijke dag want in België sterft bijna 
twee werkdagen op drie iemand door een dode-
lijk arbeidsongeval. Meer dan de helft ervan op de 
arbeidsplaats zelf. Na jaren van een daling van het 
aangegeven aantal arbeidsongevallen werden  
we in 2016 geconfronteerd met een stijging in de  
privésector. Er wordt ook geraamd dat voor elk  
aangegeven arbeidsongeval er twee niet worden  
gemeld. Hoe is het in de openbare sector gesteld?

• FEDRIS, HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR BEROEPSRISICO’S, 
publiceerde onlangs het jaarverslag 2016 over de arbeidsonge-
vallen in de openbare sector. De opmerkelijkste bevinding is dat 
het aantal arbeidsongevallen in 2016 na een jarenlange daling 
weer stijgt.

Onderwijs op tweede plaats
In 2016 waren er in de openbare sector 50.775 ongevalaangiften, 
waarvan 93% werd aanvaard. 79% ervan vond plaats op de ar-
beidsplaats en 21% op de arbeidsweg. Ook het aantal aangiften 
steeg. Het grootste deel van de arbeidsongevallen bij statutairen 
(66%) en bij de contractuele bedienden (77 %) gebeurde bij ‘Za-
kelijke en/of persoonlijke dienstverlening’. De onderwijssector 
is na de (private) bouwsector, de tweede grootste sector inzake 
arbeidsplaatsongevallen, gevolgd door gezondheidszorg. In alle 
sectoren zijn de meest voorkomende ongevallen het verlies van 
controle over een machine, voertuig of voorwerp, gevolgd door 
uitglijden, struikelen en vallen. 14% van de arbeidsplaatsonge-
vallen in de openbare sector doet zich voor gedurende de eerste 
11 maanden van de tewerkstelling. Naarmate de anciënniteit 
toeneemt, daalt ook het aantal arbeidsongevallen.

Schoonmaakpersoneel 
wordt in de openbare  
sector minder betaald dan 
in de privésector.

De stelling

Het systeem van syndicale premies uitbetalen  
is doorheen de jaren flink verbeterd.”

“
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Je mag verwachten dat er verhou-
dingsgewijs minder arbeidsongevallen 
in de openbare sector zijn. Ongevallen 
die niet worden aangegeven omwille 
van de mogelijke financiële conse-
quenties achten we in de privésector 
groter. En ongevallen van buitenlandse 
werknemers met buitenlandse werk-
gevers (waarvan in de openbare sector 
geen sprake is) worden in België niet 
geregistreerd. Er is wel een grote ‘maar’ 
bij het vergelijken van cijfers tussen de 
twee sectoren. De basiscijfers voor de 
openbare sector zijn onvolledig. On-
gevallen van statutaire ambtenaren in 
openbare diensten met inbegrip van 
risicovolle bedrijven als bpost, NMBS, 
het leger en openbare vuilnisophaal-
diensten zijn hier niet inbegrepen. Die 
cijfers worden apart en met vertraging 
gepubliceerd wat een echte vergelij-
king moeilijk maakt. NT



NT April 201812

De confrontatie
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TEKST
Willem-Jan van Ekert
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Jobs‚ jobs‚ jobs is het mantra van deze regering. Dit blijkt ook uit cijfers van VDAB: begin april telde 

Vlaanderen minder dan 200.000 niet-werkende werkzoekenden. Het voorbije jaar nam de Vlaamse 

werkloosheid af met 6‚5%. VDAB-topman Fons Leroy en Ann Vermorgen‚ nationaal secretaris ACV‚ 
leggen uit hoe blij we moeten zijn met deze cijfers. En of we niemand over het hoofd zien.

Jobs? 
Jobs? 
Jobs?

De confrontatie

Hoe goed gaat het met de werkgelegenheid? 

FONS LEROY
 “De massale 
arbeidsuitstoot in 
2020 hebben we 
sinds de Tweede 
Wereldoorlog niet 
gekend.”
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De confrontatie
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zijn er altijd incentives geweest: de tewerk-
stellingspremie en de RSZ-doelgroepkorting. 
We hebben in Vlaanderen alle tools om 
iedereen aan het werk te krijgen. Toch stellen 
we vast dat het niet altijd lukt. Er is dus meer 
aan de hand, onder meer op het vlak van dis-
criminatie van bepaalde groepen. Maar er is 
evengoed een opleidingsmismatch. Functies 
evolueren en competenties verouderen snel, 
levenslang leren wint daarom aan belang.” 

Hier ligt de uitdaging?
FONS: “Ja. Wij proberen de competentie- 

taal te integreren bij alle partners door 
niet meer vast te houden aan beroepen en 
diploma’s. Die laatste zijn dan wel tickets 
naar de arbeidsmarkt maar garanderen geen 
lange loopbaan. Het gesprek moet daarom 
gaan over competenties en talenten. Velen 
krijgen nooit de kans om die te tonen. Omdat 
ze toevallig grijs haar, geen diploma of een 
gat in hun cv hebben. De enige manier om 
dat te doorbreken is de twee partijen visueel 
bij elkaar brengen. Vorig jaar hebben we 
massaal ingezet op ontmoetingen tussen 
‘oudere’ werkzoekenden en werkgevers. Ik 
wil de VDAB omvormen van een bemidde-
lingsdienst naar een loopbaanbegeleidings-
dienst. We kunnen ons niet blijven focussen 
op de steeds kleinere groep werkzoekenden 
of om als opvangsysteem te fungeren voor 
de uitvallers. We hebben een systeem nodig 
dat die transities ondersteunt. Door mensen 
op voorhand te laten nadenken over hun 
loopbaan, en hun prikkels te geven om die op 
tijd te veranderen. We moeten overstappen 
van een systeem van jobzekerheid naar een 
van loopbaanzekerheid en daarom investeren 
in levenslang leren. Mensen de vaardigheden 
geven om in de arbeidsmarkt van morgen 
te kunnen functioneren. Dat ze van job naar 
job, van sector naar sector en van statuut naar 
statuut kunnen switchen.”

Kan de vakbond daarmee omgaan?
Jullie zijn toch niet bepaald 
pro-statuutsverandering?
ANN: “Ja en nee. We zijn ook realistisch. Wij 

zetten sterk in op loopbaanbegeleiding. Er is 
trouwens al sprake van een grote mindswitch 
bij de mensen. Er is een generatie geweest die 
plannen maakte om te stoppen op 57 jaar. Nu 
zit 67 jaar in ons hoofd. Duurzaam en kwali-
teitsvol werk blijft daarom voor de vakbond 

belangrijk. Geen nepstatuten, dat credo blijven we herhalen. 
De vakbond wordt nogal gauw in de hoek geduwd als degene 
die niets wil veranderen. In overleg en akkoorden met de 
werkgevers tonen we in Vlaanderen het tegendeel. Maar dat 
wordt onderbelicht in de pers.”

FONS: “Vakbonden moeten zich omvormen tot loopbaanbon-
den. Want ze zijn in de 21ste eeuw nog meer nodig dan vroeger. 
De expertise, de kennis van alle sectoren en ondernemingen, zit 
bij hen. Als ze erin slagen hun leden mee te krijgen in het loop-
baandenken dan krijg je sterkere, wendbare werknemers die 
door hun competenties medespeler van een bedrijf worden.” 

ANN: “Dat vraagt een heroriëntering. Helaas bereiken we op 
het vlak van loopbaanbegeleiding de groep van lagergeschool-
den en allochtonen onvoldoende. In het kader van activering 
van werkzoekenden gaan er stemmen op om hen met sancties 
te dwingen tot begeleiding. Maar sanctioneren biedt nooit goe-
de oplossingen. Dat zie je nu ook in het debat over de krapte op 
de arbeidsmarkt. Er wordt nu beschuldigend gesproken richting 
werklozen. ‘Als je nu nog werkloos bent, dan is dat echt wel je 
eigen schuld.’ Men wil de werkloosheid nog meer beperken in 
de tijd. Ik noem dat de rechtse oplossingen.”

Maar die goed gesteund worden door de werkgevers?
ANN: “Dat weet ik zo nog niet. Ze zijn ook sociale partner. 

De samenleving in zijn geheel heeft de verantwoordelijkheid 
om iedereen een job aan te bieden. Werkgevers moeten af-
stappen van het diplomafetisjisme en kijken naar competen-
ties. De VDAB heeft ook zijn rechten en plichten. In het kader 
van begeleiding moet zij erover waken dat ze werkzoekenden 
niet van het ene naar het andere project sturen. Zo kan je 

moeilijk plaatsbare doelgroepen blijven be-
zighouden. Dat mag niet de bedoeling zijn.”

FONS: “Dat klopt, we mogen niemand uit 
het oog verliezen. Want werk zorgt voor 
inkomen, identiteit en sociale integratie. En 
terwijl er nog nooit zoveel mensen een job 
hebben, staan er zeer veel vacatures open. 
We kunnen iedereen gebruiken. Maar zelfs: 
als we alle werkzoekenden een job geven, 
hebben we nog niet de werkzaamheidsgraad 
van Scandinavië. Dat betekent dat we een 
grote inactieve bevolking hebben die niet in 
de werkloosheid zit en ook niet aan het werk 

is. Maar er is een groter 
probleem. Tussen nu en 
2022 zullen als gevolg van 
de vergrijzing 400.000 
mensen de arbeidsmarkt 
verlaten. Zo’n massale 
arbeidsuitstoot hebben  
we sinds de Tweede 
Wereldoorlog niet gekend. 
Daar staan slechts 82% 
instromers tegenover. En 
die tekorten gaan nog toe-
nemen, de ‘war on talent’ 
wordt nog heviger. Helaas 
werken we in België 
onvoldoende met lange-
termijnscenario’s.” 

ANN: “Er wordt hier 
geregeerd en beslissingen 
genomen per legislatuur.  
Je hangt toch voor een 
groot deel af van de poli-
tieke keuzes die gemaakt 
worden.”  NT

“In 2008 was er ook sprake van een krapte 
op de arbeidsmarkt. Twee maanden later 
brak de financiële crisis uit en was het gedaan 
met de krapte. Dat toont de broosheid van 
onze arbeidsmarkt aan. De werkloosheid 
daalt vandaag vooral omdat de economie 
aantrekt. De cijfers van de jongeren zijn 
verbeterd, maar je ziet een groot verschil per 
opleidingsniveau. Een hoger opgeleide gaat 
vlugger werk vinden, net als de middengroep 
van 25 tot 55-jarigen. Er zijn in Vlaanderen 
80.000 langdurig werkzoekenden, daarin 
zitten veel mensen met een arbeidshandicap, 
allochtonen, 55+’ers, kwetsbare groepen. 
Kortom mensen met een grotere afstand tot 
de arbeidsmarkt. Die groep raakt in verhou-
ding moeilijk aan de slag. Ook door jobcreatie 
daalde het aantal werklozen. Tegelijk zien 
we dat de werkbaarheid daalt, bijkomende 
jobcreatie zegt dus niets over de jobkwali-
teit op zich. Dat is de nuance in de positieve 
berichtgeving.”

Wat doet de VDAB voor de 
moeilijk bereikbare werklozen?
FONS: “De cijfers tonen aan dat de werk-

loosheid bij alle groepen afneemt. Maar  
niet bij elke groep evenredig. Tussen 25 en  
50-jarigen hebben we samen met Zweden  
de hoogste werkgelegenheidsgraad in Europa. 
Maar we zijn de slechtste wanneer het gaat 
over 55+’ers. Die worden nog altijd vereen-
zelvigd met dure vogels. Als VDAB moeten 
we met de werkgevers in gesprek gaan om bij 
hen de vooroordelen te helpen doorprikken.” 

ANN: “We hebben al verschillende sensibi-
liseringscampagnes gevoerd. En akkoorden 
afgesloten zoals ‘Samen op de bres voor 50+’, 
ondertussen zitten we al aan 56+. Het vraagt 
een andere aanpak. Voor de werkgevers  

Ann:
 “We hebben in Vlaanderen alle  
tools om iedereen aan het werk  
te krijgen. Toch stellen we vast dat  
het niet altijd lukt.”
ANN VERMORGEN

 “We moeten overstappen van een  
systeem van jobzekerheid naar een  
van loopbaanzekerheid.”
FONS LEROY

55+
We zijn de slechtste 
wanneer het gaat 
over 55+’ers. Die  
worden nog altijd 
vereenzelvigd met 
dure vogels.
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Overheidsbedrijf van het jaar

17

Het Antwerps Havenbedrijf is verkozen tot overheidsbedrijf van het jaar 2017. De jury was sterk 
onder de indruk van de stevige reorganisatie die de organisatie er heeft opzitten. “We zijn best 
trots dat de ingeslagen weg erkend wordt van buitenaf”‚ zegt Christien Van Vaerenberg‚ Chief 
Human Resources Officer van Port of Antwerp.

TEKST
Renske De Maesschalck

FOTOGR AFIE
ID/James Arthur

SINDS JANUARI 2017 waait 
er een nieuwe wind binnen 
de Haven van Antwerpen. 
“Ik vind de term herstruc-
turering geen correcte 
omschrijving van wat er 
in gang is gezet”, aldus 
Christien Van Vaerenberg. 
“Het DELTA-project stoomt 
ons klaar voor de toekomst. 
Het geeft aan welk soort 
organisatie we moeten zijn 
en welke soort medewerkers 
we daarvoor nodig hebben. 
We werken allemaal in een 
snel veranderende om-
geving en we willen onze 
mensen daarvoor klaarsto-
men.” DELTA staat voor Durf, 
Experimenteer, Leer en 
Trigger Anderen. “Het is een 
progressief traject. We willen 
zeker niet van de ene dag op 
de andere alles omgooien.”

Bevraging bij  
personeel en partners
Ondanks de geleidelijke 

aanpak van DELTA, veran-
derde er op korte tijd heel 
wat voor de werknemers. 
“We hebben gedurende  
het traject altijd de mens 
centraal gezet. De eerste 
stap was een overleg met 

de raad van bestuur waarin 
de nieuwe structuur en 
basisprincipes werden 
uitgetekend. Dat deden we 
niet zomaar uit de losse 
pols, die structuur was het 
gevolg van een bevraging bij 
externe partners én bij het 
personeel.” 

Die bevraging maak-
te duidelijk dat er nood is 
aan een minder rigide en 
dominante structuur. Die 
feedback vind je vandaag 
terug in de nieuwe missie en 
visie. Vervolgens zat HR  
samen met het directie- 
comité en de rechtstreekse 
leidinggevende. “In heel 
dat proces was het voor ons 
essentieel om de werk-
nemer centraal te stellen. 
We organiseerden daarom 
loopbaansessies om de  
interne mobiliteit te vergro-
ten. Iedereen die interesse 
had in een andere functie of 
iedereen die bedenkingen 
had, kon tijdens die sessies 
vragen stellen.”

Volgende stappen
Het traject is echter nog 

lang niet afgelopen. Nu is 
de grootste groep mensen 

binnen de organisatie aan 
de beurt. “We kijken team 
per team of iedereen op zijn 
plaats zit en tevreden is over 
zijn rol.” Dat dit nodig is, 
bevestigt ook Peter Schoofs, 
hoofdafgevaardigde van 
ACV Openbare Diensten bij 
het Antwerps Havenbedrijf: 
“Momenteel bekijken alle 
teamhoofden hoe zijn of 
haar afdeling zal evolue-
ren. Dat creëert uiteraard 
onzekerheid. Mensen weten 
nog niet aan wie ze in de 
toekomst rapporteren of dat 
ze moeten veranderen van 
afdeling.”

Kritisch constructief
Communicatie blijft 

daarom essentieel, ook de 
komende weken en maan-
den. Christien: “We hebben 
al veel gedaan: roadshows, 
bilaterale gesprekken, pre-
sentaties, … Er bestaat niet 
zoiets als te veel communi-
catie. Ik ga ook niet beweren 
dat er geen onrust was. Er 
waren zeker ook medewer-
kers die hun bedenkingen 
hadden bij het hele proces. 
Maar naar ons gevoel was 
er een goede samenwerking 

met de sociale partners 
om die bedenkingen op te 
vangen.”

Peter Schoofs beaamt 
dat gevoel: “De verandering 
was nodig en hebben we 
ondersteund. De commu-
nicatie kon beter, maar dat 
hebben we ook zo doorge-
geven. Het komt er nu op 
aan om die verandering een 
breed draagvlak te geven 
en geen medewerkers te 
verliezen of het personeel 
op te delen in believers en 
non-believers. Als vakbond 
blijven we kritisch construc-
tief alles opvolgen en geven  
we pijnpunten door.” NT

Christien Van Vaerenberg 
geeft enkele kritische  

succesfactoren mee die  
het Antwerps Havenbedrijf 

door deze verandering  
geholpen hebben:

• Uitgebreide bevraging  
bij partners en personeel

• Collegialiteit bij de  
beslissingen

• Communicatie &  
transparantie

• Mensen centraal zetten
• Sociale partners betrekken 

van bij de start

 “Het 
        personeel stond altijd centraal”

PORT OF ANTWERP

T

I

P

S

“Er waren 
zeker ook  

medewerkers  
die hun  

bedenkingen  
hadden bij het  
hele proces.”

CHRISTIEN VAN  
VAERENBERG
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De militant
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Marloes
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“Alle schuld op het 
Agentschap steken is niet eerlijk”

Dominque De Craen:

• Dominique is al sinds 1986 
militant. Hij liep dus al een 
tijdje mee toen in 1999  
de dioxinecrisis losbarstte.  
“De regering trad af, het IVK 
werd ontbonden en er werd 
een nieuw voedselagentschap 
opgericht, het FAVV. Met 
de toenmalige topman Piet 
Vanthemsche werkten we als 
vakbond heel goed samen.”

“De overheid wilde na 
het publieke schandaal 
uiteraard een goed func-
tionerend agentschap en 
Vanthemsche was clever 
genoeg om de vakbonden 
gunstig te stemmen. Zo 
slaagden we er met hem in 
om onder andere een nieuw 
vergoedingssysteem te cre-
eren en dit te koppelen aan 
de werktijdregeling voor alle 
reizende controleagenten 
van de gefuseerde partners. 
Onder Piets opvolger, Gil 
Houins, hebben we ook 
voor de sedentaire mede-
werkers goede afspraken 
over vergoedingen kunnen 

maken. Die krijgen nu onder 
meer maaltijdcheques zodat 
de kloof met de reizende 
agenten financieel wat 
kleiner wordt. De kwestie 
rond de maaltijdcheques ligt 
syndicaal al jaren op tafel. 
Wij willen die voor de me-
dewerkers van alle andere 
federale instellingen, zoals 
dat bij sommige Vlaamse 
instellingen het geval is.”

Besparen niet  
zonder gevolgen
“De contacten tussen 
vakbonden en het ma-
nagement van het FAVV 
zijn goed. Het doet ons pijn 
dat het Agentschap recent 
onder vuur kwam te liggen 
met het vleesschandaal. De 
bevoegde minister heeft het 
Agentschap, zacht uitge-

drukt, niet gespaard. Wij zijn 
natuurlijk verantwoordelijk 
voor de inspecties. Maar de 
frequentie van het aantal 
inspecties is door de bespa-
ringsdrift van de regering 
de laatste jaren gedaald. De 
laatste vier jaar is het aantal 
agenten die de inspecties 
moeten uitvoeren met 10 
procent gedaald. Daarnaast 
is er nog het systeem van de 
autocontrole: bedrijven zijn 
zelf verplicht om dagelijks 
controles uit te voeren en 
zichzelf te controleren. Wij 
controleren periodiek of de 
procedures goed gevolgd 
zijn. Dat beïnvloedt dus ook 
het aantal inspecties aan een 
bedrijf door de overheid. Al 
die factoren samen hebben 
geleid tot het schandaal. En 
wij krijgen de schuld.” 

Twijfels
“België is zowat het veiligste 
land op voedselgebied  
geworden. Het FAVV wordt  
al jaren nationaal en in-
ternationaal geroemd voor 
zijn werkwijze en beleid. 
En nu zou er van alles aan 
schorten? Ik heb daar mijn 
twijfels over. Wie heeft er 
in 1999 geprofiteerd van de 
dioxinecrisis? De opposi-
tie. En wie heeft er nu baat 
bij? Een voedselschandaal 
is het schandaal bij uitstek 
om politiek uit te spelen, 
de hele bevolking wordt 
erdoor getroffen of bang 
gemaakt. Daar kun je mee 
scoren. Wij zijn die politieke 
spelletjes beu. Alle schuld 
op het Agentschap steken 
is niet eerlijk. Wat we wel 
meer moeten bestrijden zijn 
de duistere kanten van het 
onderenemen: de fraude. 
Daar moeten wij beter tegen 
gewapend worden. Maar 
dat vraagt uiteraard meer 
middelen …” NT

Zit jij met een probleem dat 
je wilt aankaarten? laat het ons  

weten via nt@acv-csc.be

19

Dominique De Craen 

 · 56 jaar
 · Geel
 · Voedselcontroleur  

Federaal Agentschap voor 
de veiligheid van de  
voedselketen (FAVV)



VERLAGING TERREURDREIGINGSNIVEAU:  

GEVOLGEN VOOR POLITIE & LEGER

21

“NIVEAU 3 BETEKENT dat 
de waarschijnlijkheid dat er 
iets gaat gebeuren hoger is. 
In het kader van terrorisme 
is dat zeer ernstig”, aldus 
Reiner Smets. Concreet 
leidde niveau 3 tot extra 
maatregelen. “Op een eerste 
niveau ging het over meer 
interne veiligheid, opschroe-
ven toegangscontroles, extra 
bewaking van gebouwen 
en dergelijke. Daarnaast 
leidde de verhoging tot extra 
bewaking van evenementen 
en kritieke plaatsen.” 

Onderdeel van 
gewone werking
Tijdens de verhoogde 

waakzaamheid kreeg de 
politie meer opdrachten voor 
het bewaken van kritieke 
plaatsen en evenementen. 
Zoals festivals of bepaal-
de gevoelige instellingen 
in  joodse buurten. “Nu het 
niveau verlaagd is, zou je 
kunnen besluiten dat die  
extra bewaking niet meer 
nodig is. Hier kan geen uit-
spraak over worden gedaan 
en moet vooral blijken uit 
de concrete risicoanalyses 
per evenement in de loop 
van het jaar. Een deel van 
de maatregelen in functie 
van niveau 3 zijn vandaag 
immers onderdeel geworden 

van onze dagelijkse wer-
king. Met enkele eenvoudige 
maatregelen - een straat 
afzetten met betonblokken 
bijvoorbeeld - verhogen we 
de veiligheid. We gaan daar 
nu niet plots zomaar mee 
stoppen. Ook diepgaande  
risicoanalyses blijven  
bestaan, want een algemene 
verlaging betekent daarom 
niet dat alle kritieke punten 
veilig zijn. Tijdens het  
niveau 3 zijn veel goede 
praktijken ontwikkeld die we 
kunnen behouden zonder 
daar al te veel mankracht aan 
te besteden”, vindt Reiner. 

Hulp van defensie 
was zeer welkom
Een duidelijk visueel 

aspect van de verhoogde 
waakzaamheid was de aan-
wezigheid van militairen op 
straat. Daar was zowel lof als 
kritiek voor. OCAD-topman 
Paul Van Tichelt benadrukte 
in een interview in Knack 

dat de militairen niet 
noodzakelijk uit het 
straatbeeld verdwij-
nen. “Hun rol zal 
veranderen. Zij deden 
ervoor eerder statische 
bewaking en bewaking 
van kritieke punten. 
Nu gaan militairen 
vooral patrouilleren 

van punt naar punt. Dat is 
een van de meest zichtbare 
gevolgen van de verlaging en 
zal ook een impact hebben  
op onze werking. De bijstand 
van het leger was tijdens 
niveau 3 voor ons een heel 
dankbare en welkome 
ondersteuning. We werkten 
ook heel goed samen. De 
grote vraag nu is of wij die 
statische bewakingsopdrach-
ten terug op ons moeten 
nemen. Als het antwoord 
ja is, heeft dat wel serieuze 
gevolgen. Tijdens niveau 3 
was er een verdrievoudiging 
nodig van onze mankrach-
ten voor de beveiliging van 
evenementen, zowel in eigen 
zone als elders. Het leger 
heeft dat gelukkig voor een 
groot deel opgevangen voor 
de bewaking van de kritieke 
punten. Maar dat is ook voor 
een deel ten koste gegaan 
van onze normale dienst-
verlening. We hopen door 
de verlaging opnieuw meer 

aandacht te kunnen hebben 
voor de lokale bevolking en 
wijkwerking.”

Preventie brengt 
het meest op
Reiner: “Paul Van Tichelt 

haalde ook het belang van 
preventie aan. Ik sluit me 
daar volledig bij aan. België 
heeft een beleid op basis 
van vier pijlers: preventie, 
bescherming van kritieke 
punten en evenementen, 
verstoren van het radicalise-
ringsproces en reageren. Die 
laatste drie zijn van toepas-
sing als het proces al bezig is. 
Ze kosten veel geld, energie 
en manschappen. Preventie 
daarentegen is een investe-
ring die de samenleving het 
meest oplevert. Als politie 
werken we samen met part-
ners uit het sociaal veld om 
het radicaliseringsproces te 
stoppen voor het begonnen 
is. Wij zijn een cruciale  
partner voor informatie- 
uitwisseling. Het is belang-
rijk een beleid te voeren 
gebaseerd op beeldvorming, 
netwerking en preventie. 
Kortom een combinatie van 
preventie, interventie en  
nazorg waarbij lokale 
besturen en partners uit de 
veiligheids- en sociale sector 
met elkaar samenwerken.” NT

Sinds de Parijse aanslagen van 14 november 2015 zakte het dreigingsniveau in België niet meer  
onder 3 (‘ernstig’). Dat niveau bleef 800 dagen ongewijzigd. Tot januari 2018‚ toen het OCAD  
besloot om het niveau te verlagen tot 2 (‘gemiddeld’). Welke concrete gevolgen heeft deze  
aanpassing voor de politie en de militairen op straat? “Er is nog veel onduidelijkheid”‚ zegt Reiner 
Smets‚ Directeur Operaties van de lokale politiezone HEKLA (Hove‚ Edegem‚ Kontich‚ Lint‚  
Aartselaar).

“Er is nog veel onduidelijkheid”

FOTOGR AFIE
Brecht Van Maele

TEKST
Renske De Maesschalck

Veiligheid

Nu patrouilleren 
militairen vooral  
van punt naar  
punt. Dat is een  
van de meest  
zichtbare gevolgen 
van de verlaging.”

REINER SMETS

“
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Enquête personeelstevredenheid afgesloten
Op 31 maart sloten we de bevraging af voor ‘Het Rapport’. Aan de hand van jullie antwoorden brengen we de werk-

tevredenheid van het personeel van de lokale besturen in kaart. Ruim 12.000 personeelsleden van gemeenten‚ OCMW’s‚ 
provincies‚ woonzorgcentra‚ ziekenhuizen‚ huisvestingsmaatschappijen en intercommunales namen deel. Nu wordt er 
volop gewerkt aan de analyse van de gegevens en de rapporten van de besturen. In juni komen we met de resultaten naar 
buiten. Bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen!

 

 

Ziektekrediet  
federale ambtenaren  

 
Tijdens de begrotingsonderhandelingen besliste de  

regering dat het ziektekrediet voor federale ambtenaren wordt 
afgeschaft en vervangen door 30 dagen gewaarborgd loon per 
jaar. Ambtenaren kunnen op deze manier nog 30 dagen per 
jaar ziek zijn zonder loonverlies‚ en vallen nadien terug op 60 %  
van hun loon. 

 
Dat heeft serieuze gevolgen voor langdurig zieken. Wie lijdt 
aan kanker‚ een zwaar ongeval heeft‚ of getroffen wordt door 
een burn-out‚ krijgt ook nog eens te maken met financiële 
onzekerheid. 

Besparen op zieke personeelsleden is volgens ons on-
verantwoord. Deze regeling is bovendien veel strenger dan 
die voor contractuele personeelsleden of werknemers in de  
privésector. Nochtans bevestigde minister Vandeput tot voor 
kort dat de huidige ziekteregeling wél behouden zou blijven. 
Qua onbetrouwbaarheid kan dat tellen. De minister zit dan ook 
op ramkoers met zijn personeel. 

ACV Openbare Diensten onderneemt de komende weken 
alle nodige initiatieven om deze maatregel tegen te houden.

OPENBARE DIENSTVERLENING  

Deel 3 
Waarom kiezen mensen  
voor een job in de  
openbare sector? 

DE STELLING

Verloning
Schoonmaakpersoneel  
wordt minder betaald in  
de openbare sector

DE CONFRONTATIE  

Belgische   
gevangenissen  
Waarom blijven de  
problemen aanhouden?

 
 

Nieuws

In
volgend
nummer:

DE NINETIES ZIJN HELEMAAL TERUG! Haal dus die Buffalo’s, 
heuptasjes, en grunge outfits uit de kast en wees de fashion 
forward diva die je altijd al wilde zijn. Wat ook terug is: anti- 
racismebetogingen. De veertigers onder ons herinneren zich nog 
de Hand-in-Handbetogingen van begin jaren 90. Met honderd- 
duizenden gingen we de straat op voor meer democratie en 
verdraagzaamheid. Ik was erbij, samen met mijn vrienden. 
Als laatstejaars in het secundair organiseerden we zelfs zit- 
stakingen tegen racisme op onze 99% witte school. Het was  
onze manier om te reageren op de uppercut van Zwarte Zondag. 

Onze politici zouden in gang schieten met de structure-
le strijd tegen racisme. Helaas. Tot vandaag blijven racisme 
en discriminatie ons gedrag en onze keuzes als samenleving 
sturen. Meer en meer, zelfs nu bepaalde politieke partijen ge-
merkt hebben dat ze electorale munt kunnen slaan uit zo’n anti- 
discours. Een discours dat na bijna dertig jaar cordon sanitai-
re binnengesijpeld is in de programma’s van elke partij, links, 
rechts en midden. 

Ik heb het wel gehad met al die verbloemde racistische 
praat. Dus toen ik op sociale media de oproep zag passeren 
voor de nationale betoging tegen racisme van 24 maart klikte  
ik meteen enthousiast op ‘Ik ga’, haalde mijn heuptasje en Doc 
Martens van de zolder, trok een oversized Greenpeace T-shirt 
aan, nam mijn kroost onder de arm en weg waren we. Mijn 
kinderen vonden het geweldig: muziek uit alle hoeken van de 
wereld, kleurrijke mensen, iedereen welgezind. Diversiteit  
onder gelijkgezinden kan zo mooi zijn! De realiteit is misschien 

wel lastiger, maar zo’n weldadige onderdompeling doet ver-
domd veel deugd. We waren met velen, aangevuurd door talrijk 
aanwezige middenveldorganisaties. De mobiliserende kracht 
van het middenveld, je voelde het gewoon zinderen. Het mid-
denveld als hefboom voor stemlozen? Absoluut!

Terug thuis dacht ik: wat nu? Racisme en discriminatie 
structureel aanpakken, zeker en vast. Maar wij kunnen alle-
maal ook wel meer ons best doen. In ons dorp is het mono-
cultuur troef. Daar ben je nog een ‘vreemdeling’ als je uit een 
andere gemeente komt. Onder de collega’s zitten er wat meer 
culturen samen. Dat verloopt meestal zonder problemen. Het 
helpt dat we nogal dienstbaar zijn ingesteld. Ons wat aanpassen  
om iedereen zich thuis te laten voelen, wringt niet. En we hou-
den van een feestje. Door de heisa rond Zwarte Piet en de toene-
mende bewustwording rond zulke koloniale erfenissen, hebben 
we onze eigen feestdag uitgevonden. Sinds twee jaar vieren we 
op 10 mei de Internationale Dag van de Mens. Klinkt melig, en 
dat is absoluut de bedoeling. Iedereen brengt dan iets lekkers 
mee dat we ook uitdelen aan het loket. De playlist is die dag ook 
divers gekleurd en we sluiten af met een toffe activiteit, gelinkt 
aan de achtergrond van de organiserende collega. Dit jaar is 
het mijn beurt. Als er iemand suggesties heeft om een Vlaamse 
traditie origineel in de kijker te zetten, laat maar komen! Ik heb 
alvast mijn knikkers boven gehaald. NT

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

Viert mee de Internationale Dag van de Mens

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

Soms slaagt ze in haar opzet‚ soms niet.
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LOKALE EN REGIONALE BESTUREN

AFGESCHAFT!   AFGESCHAFT!   AFGESCHAFT!   AFGESCHAFT!  

AFGESCHAFT!   AFGESCHAFT!   AFGESCHAFT!   AFGESCHAFT!  

A
F
G
E
S
C
H
A
F
T
!
 
 
 
A
F
G
E
S
C
H
A
F
T
!
 
 
 
A
F
G
E
S
C
H
A
F
T
!
 
 
 
A
F
G
E
S
C
H
A
F
T
!
 
 
 
A
F
G
E
S
C
H
A
F
T
!

A
F
G
E
S
C
H
A
F
T
!
 
 
 
A
F
G
E
S
C
H
A
F
T
!
 
 
 
A
F
G
E
S
C
H
A
F
T
!
 
 
 
A
F
G
E
S
C
H
A
F
T
!
 
 
 
A
F
G
E
S
C
H
A
F
T
!

A F G E S C H A F T



THEO KELCHTERMANS, de vroegere minister van Leefmilieu is 
vooral bekend geworden door de invoering van de milieubox. 
Een mislukt project rond de inzameling van milieugevaarlijke 
producten. De groene box duikt zo nu en dan nog op onder het 
zitvlak van een eenzame visser. Of als verzamelplek voor schroe-
ven en spijkers in een van de vele koterijen in ons land. Maar het 
zou weinig eervol zijn om Kelchtermans slechts daarvan te her-
inneren. Want als toenmalig Vlaams minister van Binnenlandse 

aangelegenheden had hij een groot aandeel in de invoering van 
de barema’s zoals we die nog altijd kennen in de openbare sector. 
Die gemeenschappelijke krachtlijnen voor een samenhangend 
personeelsbeleid in de lokale en regionale besturen, werden be-
kend als de Krachtlijnen Kelchtermans. De Vlaamse regering en 
de vakbonden sloten hierover op 18 juni 1993 een akkoord. Sinds 
de invoering ervan vonden concepten als lerende organisatie, 
training, ontwikkeling en beoordeling ingang in lokale besturen. NT
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Als toenmalig Vlaams minister van  
Binnenlandse aangelegenheden had  

Theo Kelchtermans een groot aandeel in de 
invoering van de barema’s zoals we die nog 

altijd kennen in de openbare sector.


