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• • • Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. Geldt dit ook voor de vakbond?

Jongeren warm maken voor de vak-
bond is erg belangrijk voor ons. Het blijft een 
constant werkpunt om jongeren aan te trek-
ken. Al valt het best wel mee met het aantal 
jongeren. De samenstelling van ons leden-
bestand komt behoorlijk goed overeen met 
de effectieve tewerkstelling van jongeren in 
de openbare sector. We hebben er dus ver-
trouwen in dat we ook in de toekomst vol-
doende jongeren zullen kunnen bereiken en 
overtuigen.

• • •  Mei ’68 is alweer 50 jaar gele-
den. Moeten studenten anno 2018 weer op 
de barricaden ?

Sinds een tiental jaar geleden worden 
daar veel vragen over gesteld, maar eigenlijk 
ben ik daar helemaal niet pessimistisch over. 
Ik zie veel jongeren die oprecht geëngageerd 
zijn over allerlei kwesties. Ook vandaag is er 
dus zeker en vast een maatschappelijk en-
gagement. We moeten niet blijven hangen 
in nostalgie, maar naar de toekomst kijken.

• • • Dit nummer is gericht op 
schoolverlaters. Wat doen jullie nog om 
hen te bereiken?

Het ACV bereikt die doelgroep vooral 
via initiatieven in scholen en op jobbeurzen. 
Maar we bieden ook specifieke dienstver-
lening voor jobstudenten aan. Als je minder 
kennis hebt van wetgeving is het handig 
dat je beroep kan doen op de expertise van 
een grote organisatie. Een kleine anekdote 
om dat te illustreren: een aantal jaren terug 
maakte het bestuur van de gemeente waar 
ik woon, publiciteit met mogelijkheden voor 
jobstudenten. Maar bij de loonvoorwaarden 
werd het minimumloon niet gerespecteerd. 
Het was voor de vakbond een kleine moeite 
om het bestuur dat te doen corrigeren. NT

 
Luc Hamelinck is voorzitter van  
ACV Openbare Diensten

Reacties: luc.hamelinck@acv-csc.be

“ We moeten niet blijven 
hangen in nostalgie, maar 
naar de toekomst kijken.”
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Het gesprek

4

Ik ben 23 jaar en studeer  
Communicatiewetenschappen. Hiervoor 
behaalde ik al een bachelor in de journa-
listiek. Ik liep toen stage bij Infrabel, een 
niet voor de hand liggende keuze voor een 
studente journalistiek. Ik stond er in voor 
de interne en de externe communicatie. 
Die combinatie overtuigde me om te kiezen 
voor dit bedrijf.

Deze zomer wil ik graag opnieuw een 
maand meedraaien op de communicatie-
dienst van Infrabel. Ik maak er deel uit van 
een bedrijf met een groot maatschappelijk 
belang. Je helpt meedenken over bijvoor-
beeld veiligheidscampagnes tegen spoorlo-
pen en de veiligheid rondom het spoor. 

De overheidssector heeft te kampen 
met een aantal hardnekkige vooroorde-
len. Tijdens mijn eerste dagen stage merkte 
ik dat veel vooroordelen over de ‘ambtena-
rij’ 100 procent kloppen. Op vrijdagmiddag 
om 16 uur is er niemand meer op kantoor. 
In het begin kon ik me daar wel aan storen, 
daarna merkte ik dat niet iedereen zo is.  

Bedrijven zoals Infrabel krijgen dagelijks 
bakken kritiek over zich heen. Als je daar  
werkt, weet je wat de redenen voor vertra-
ging kunnen zijn. Spoorlopers zijn daar een 
groot deel van. Als mensen een opmerking 
maken, probeer ik uit te leggen waaraan het 
allemaal kan liggen.

Het enige wat ik hoop, is dat ik niet het 
stigma van ‘de typische ambtenaar’ krijg. 
Maar ik denk dat je dat zelf ook wat in de 
hand hebt. Ik ben gemotiveerd, enthousiast 
en gedreven om er iets van te maken. Ik 
zie de werkzekerheid binnen de overheid 
rooskleurig in. Er is veel minder onderlinge 
concurrentie dan in de privésector. Je bent er 
zekerder van je plaats.

Ik ben een harde werker. Daar horen ook 
minder leuke taken bij. Ik ben niet iemand 
die dat zal proberen afschuiven op iemand 
anders. Het moet ook gebeuren. Ik zit er 
niet mee in om lange dagen te kloppen. Als 
het moet voor de job en als het bedrijf er 
beter van wordt, dan vind ik dat niet erg. De 
waardering die ik krijg en het feit dat ik iets 
nuttigs heb gedaan voor de maatschappij 
geven me veel voldoening. NT

“Als je bij een 
overheidsbedrijf werkt, 

draag je bij aan het 
maatschappelijk belang”

Vol enthousiasme komen ze op de jobmarkt terecht, onze millennials. 
Hoe staan ze tegenover een job bij een overheidsbedrijf en hoe schatten 

ze hun kansen in? Emma Cottenie (23) studeert Communicatieweten-
schappen: “Veel mensen denken dat millennials niet willen werken. Maar 

vaak krijgen we gewoon de kans niet.” 

TEKST
Tessa De Wolf

FOTOGR AFIE
Anton Coene

“Ik ben niet bang voor kritiek. 
Ik hoop alleen dat ik niet het stigma van  

‘de typische ambtenaar’ krijg.”
E M M A  C O T T E N I E



delinge examen. De jury 
bestaat uit 3 of 4 perso-
nen, waaronder iemand 
van een onafhankelijk 
bureau die opgeleid is 
om mensen te evalueren 
en beoordelen. Tijdens 
het mondelinge examen 
wordt onder andere ge-
peild naar je motivatie en 
inhoudelijke aanpak voor 
de functie. 

“Voor de ene functie 
verloopt de procedure 
heel snel (interne mobili-
teit), voor de andere  
kan het enkele maan-
den tot zelfs jaren duren 
vooraleer je benoemd 
wordt in je nieuwe func-
tie. Ondertussen is de 
procedure wel verbeterd”, 
zegt Nadine.

examens uit een algeme-
ne kennistest via de com-
puter, soms een taaltest, 
een situational judgement 
analysis test, een assess-
ment en tenslotte steeds 
een mondelinge proef. 
“Tijdens het algemeen 
examen wordt vooral naar 
de kennis over fiscale 
materies gekeken. Bij de 
situational judgement test 
wordt je reactievermo-
gen op bepaalde situaties 
beoordeeld en bij het 
assessment moet je een 
case beoordelen afhan-
kelijk van de expertise of 
leidinggevende functie 
die je ambieert." 

Ben je geslaagd in 
deze proeven, dan volgt 
de laatste fase: het mon-
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De klant

• Nadine Collas werkt nu 
26 jaar bij de Federale 
Overheidsdienst  
Financiën. Om te starten 
moest ze een ingangs-
examen afleggen. “Het 
theoretische examen test 
voornamelijk je algemene 
kennis en via het monde-
linge examen wordt naar 
jouw motivatie voor de 
job gepeild.” De jury polst 
ook naar je loyauteit aan 
de overheid. “Om er zeker 
van te zijn dat je na een 
tijdje niet overschakelt 
naar de privésector”, weet 
Nadine. 

Trouw aan de overheid
Afhankelijk van de functie 
waarvoor je solliciteert, 
bestaan de Selor-

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Wie 
Nadine Collas (50 jaar)

   

Klant bij  

ACV Openbare Diensten

De Selor-examens bereiden je voor  
op het echte werk”

“Nadine:
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Als student of schoolverlater is aansluiten  
bij een vakbond nuttig

Deze stelling is

Omschrijving

Conclusie
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Stelling

O waar 

O waarschijnlijk 

O onduidelijk 

O onwaarschijnlijk 

O niet waar

Natuurlijk vindt Samuel Bootsman 
dat je best zo vroeg mogelijk lid moet 
worden. Hij werkt immers voor ACV 
Jongeren … “Afgezien daarvan: het is 
nu eenmaal beter om je al vroeg aan 
te sluiten bij een vakbond. Je hoort bij 
sommige leden wel eens de verzuch-
ting: ‘Ik ben al zo lang lid en ik heb 
ze nog nooit nodig gehad, dat is toch 
zonde van het geld!’ Dat is het dus 
niet. In zekere zin kan je een lidmaat-
schap vergelijken met een brandver-
zekering. Die hoop je nooit nodig te 
hebben, maar als het brandt, ben je 
toch blij dat je verzekerd bent.”

42.000 Enter-leden
“Naast het persoonlijk nut van een 
lidmaatschap, zijn er ook collectieve 
en ideologische redenen om lid te 
worden: hoe meer leden, hoe sterker 
we staan en hoe kleiner de kans op 
problemen. Om de stap naar de vak-
bond te vergemakkelijken, is er voor 
studenten het gratis ENTER-lidmaat-
schap. Zo hebben we bijna 42.000 le-
den. Het eerste jaar nadat je begint te 
werken geldt het GO-lidmaatschap, je 
betaalt dan €10 per maand. Studenten 
(maar ook ouders, délégués…) kunnen 
ook terecht bij een nieuw initiatief: 
ISA*, de Infolijn Studentenarbeid. Je 
kunt mailen, chatten of telefoneren 
over studentenarbeid, afstuderen en 
alles wat daar bij komt kijken.” 

Misbruik tijdelijke contracten
“Om verschillende redenen is een 
vakbond voor studenten en school-

verlaters ook erg nuttig. De meerder-
heid van de studenten zit met vragen 
over studentenarbeid en de rechten 
die je dan hebt. De meesten kennen 
die niet want dat leer je niet op school. 
Wanneer je afstudeert, komt er nog 
meer op je af: de zoektocht naar werk, 
eventuele werkloosheid, nieuwe le-
vensfasen waarin je terechtkomt. Een 
vakbond kan daarbij steun bieden: 
helpen bij al dat papierwerk of bij het 
solliciteren, je loopbaan begeleiden 
en je wijzen op je rechten en plichten. 
Steeds meer jongeren belanden ook 
in tijdelijke contracten en daar wordt 
regelmatig misbruik van gemaakt. Wij 
kunnen adviseren en als het noodza-
kelijk is, juridische hulp bieden, des-
noods tot in de rechtbank aan toe.”

*ISA is bereikbaar via 02 244 35 00, 
www.chatmetisa.be, isa@acv-csc.be en 
facebook: isainfolijnstudentenarbeid.

De stelling

Vroeg aansluiten bij een vakbond heeft veel voordelen. ACV 
adviseert en biedt juridische bijstand. Registreer je daarom 
als ACV-Enter lid, het gratis ACV lidmaatschap voor studen-
ten en schoolverlaters.  NT

Overheidsdiensten 

liggen stil

in de zomer



70.000
personeelsleden

FEDERALE
OVERHEID

� FOD Financiën
� FOD Sociale Zekerheid
� FOD Justitie
� FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
� FOD Mobiliteit en Vervoer
� FOD Binnenlandse Zaken
� ...

50.000
personeelsleden

31.000
personeelsleden

13.000

POLITIE

+12.000
vrijwilligers

27.000
personeelsleden

DEFENSIE

VLAAMSE 
OVERHEID

28.000
personeelsleden

34.000
personeelsleden

8000
DE LIJN

BPOST

NMBS-HOLDING
& INFRABEL

PROXIMUS

� Toerisme Vlaanderen
� Sport Vlaanderen
� VRT
� Musea
� Zorg en Gezondheid
� Kind en Gezin
� Openbare Psychiatrische Centra Geel en Rekem
� VDAB
� Natuur en Bos
� Jongerenwelzijn
� Wegen en Verkeer
� Mobiliteit en Openbare Werken
� Werk en Sociale Economie
� Vlaamse Belastingdienst
� Landbouw en Visserij
� Vlaamse Milieumaatschappij
� Wonen-Vlaanderen
� ...

LOKALE & REGIONALE 
BESTUREN

›300.000
personeelsleden

� Gemeentebesturen en gemeentebedrijven
� OCMW’s en openbare zorgbedrijven
� Openbare ziekenhuizen 
� Intercommunales
� Provincies en provinciebedrijven
� ... 

6000
personeelsleden

BRANDWEER

8 9

Infografiek

Als je interesse hebt om te werken binnen de openbare sector, heb je tal 
van opties. Er zijn veel meer carrières te vinden bij de overheid dan 

je zou denken. Een overzicht.

Welke opties zijn er?
JOBS BIJ DE OVERHEID

NT Juni 2018

BRON
ACV Openbare Diensten
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De confrontatie

TEKST
Willem-Jan Van Ekert

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Het begon met een uitspraak van 
Geert Noels: “Een land dat haar 
ambtenarenstatuut verheft tot 
het meest aantrekkelijke statuut 
in de economie, stimuleert de 
bevolking tot een risicoloze 
attitude en carrière”. NVA-
parlementslid Grete Remen 
deed er in Knack een schepje 
bovenop door te stellen dat “veel 
talent veilig zit weggestopt bij 
de overheid”. Hoogste tijd, vond 
Brugs Schepen van Personeel en 
Tewerkstelling Minou Esquenet, 
om in de pen te kruipen: “Goede 
ambtenaren verdienen applaus 
in plaats van een beknibbeling 
op vakantiedagen”, was haar 
repliek. We spraken met haar 
af in Brugge, samen met Hans 
Maertens, gedelegeerd bestuurder 
van Voka, het Vlaams netwerk van 
ondernemingen.

DIE OCHTEND 

OP DE ARBEIDSMARKT

Hoe 
risicoloos 
is een 
carrière 
bij de 
overheid?

Minou Esquenet steekt meteen van wal. “Na 
het denigrerende stuk van Grete Remen, 
voelde ik de nood het op te nemen voor de 
vele overheidsmedewerkers die dagelijks 
het beste van zichzelf geven voor uw en mijn 
comfort. Het cliché van een altijd dynami-
sche privésector tegenover een altijd logge 
overheid klopt niet. Bovendien gaat die 
privésector soms pas dynamisch aan de slag 
gaat nadat de overheid veel heeft geïnves-
teerd. En dankzij de inzet van ambtenaren. 
Dat verhaal wordt te weinig verteld.”

Wat vind jij van de uitspraken van Noels?
HANS MAERTENS: “Eerst dit: een land dankt 

zijn welvaart mede aan een goed functi-
onerend overheidsapparaat. Maar als je 
een sector creëert waarin werkzekerheid, 
vaste benoemingen, hoge pensioenen en �



andere voordelen de drijfveer vormen om 
ambtenaar te worden dan ontneem je een 
stuk ondernemerszin bij hen. Je beloont 
ambtenaren beter marktconform, op basis 
van competenties.” 

MINOU ESQUENET: “Helaas kunnen wij maar 
verlonen volgens diploma. Zo ontneem je 
getalenteerde medewerkers soms kansen 
als ze niet het juiste diploma hebben. En 
dan krijgen wij concurrentie van de privé-
sector waar men wel betaalt op basis van 
competentie. Ik zou dat diplomafetisjisme 
graag loslaten.”

HANS MAERTENS: “Ik zie het niet als concur-
rentie. Ik spreek liever over het ‘level play-
ing field, het speelveld om op de arbeids-
markt te kunnen rekruteren. We stellen 
vast dat de overheid een aantal voordelen 
biedt die het voor ons moeilijker maakt 
mensen aan te trekken. Met name de vaste 
benoemingen en de hogere pensioenen 
zijn een doorn in het oog. Een zelfstandi-
ge heeft gemiddeld 800 euro pensioen, 
een medewerker in de privésector tussen 
de 1200 en 1300 euro. Een ambtenaar zit 
gemiddeld boven de 2000 euro.”

MINOU ESQUENET: “Ook de privésector biedt 
voordelen die de overheid niet kan geven: 
een bedrijfswagen, cafetariaplannen, 
bonussen.”

Aan die poten wordt toch voortdu-
rend gezaagd? En er zijn bijna geen vaste 
benoemingen meer.

MINOU ESQUENET: “Wij zijn daar in Brugge 
bewust mee gestopt. Zelfs een nieuwe 
algemeen directeur krijgt enkel een man-
daat. En pensioneringen worden niet meer 
automatisch vervangen. De organisatie 
ging van 1800 werknemers in 2012 naar 
1500 nu. Dat systeem heeft nu wel zijn 
limieten bereikt. Wij moeten een wendbare 
organisatie zijn. De maatschappelijke uit-
dagingen zijn groot en burgers willen 24/24 
en 7/7 antwoorden op hun vragen. Onze 
dienstverlening moet van het allerhoogste 
niveau zijn.”

HANS MAERTENS: “De overheid heeft te 
lang geaarzeld om een goed HR-beleid 
te voeren. Men teert nog altijd te veel op 
de voordelen die de ambtenaren krijgen. 
Terwijl we nood hebben aan gemotiveerde 
ambtenaren.”

De confrontatie
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Is deze discussie niet te herleiden tot 
een krapte op de arbeidsmarkt?

HANS MAERTENS: “Dat is inderdaad een 
gigantisch probleem en wordt nog te vaak 
afgedaan als een tijdelijk, want conjunc-
tuurgevoelig, fenomeen. Maar het probleem 
is structureel door onze demografie. Te-
genover 100 mensen die over 10 tot 12 jaar 
uit de arbeidsmarkt stromen, staat een in-
stroom van 78 jonge mensen. Er speelt nog 
iets: het overheidsbeslag is veel te hoog. 
Van elke euro die we produceren vloeit 52 
cent naar de overheid. Daarmee zitten we 
aan de absolute top in Europa.” 

Zeggen ze dat niet in de meeste  
Europese landen?

HANS MAERTENS: “Noorwegen, Zweden en 
Zwitserland, toch niet bepaald de armste 
landen, scoren tussen de 40 en 45. Wij heb-
ben een veel te zwaar overheidsapparaat.”

MINOU ESQUENET: “Maar die centen gaan 
niet allemaal en alleen naar het apparaat 
hé! Van die 52% komt ook veel terug. Dat 
wordt onvoldoende beseft.”

HANS MAERTENS: “De vraag stelt zich: doet 
de overheid vandaag niet veel te veel? En 
vragen burgers en ondernemers niet te veel 
van de overheid? Een overheid kan niet 
alles oplossen. Men wil dat wel doen, waar-
door er weer nieuwe medewerkers nodig 

“ Ik raad iedereen 
aan om eens de 
Rubicon over te 
steken.”

MINOU ESQUENE T 

Schepen van Personeel  
en Tewerkstelling Brugge

“ Het ontbreekt 
overal aan een 
langetermijnvisie, 
we maken 
akkoorden voor 
80%.”

HANS MAERTENS 

Gedelegeerd bestuurder  
van VOKA

zijn en zo voedt dit systeem zichzelf.”
MINOU ESQUENET: “Ik voel me niet aange-

sproken. We zijn een efficiënte en perfor-
mante organisatie en willen gelukkige en 
gemotiveerde medewerkers. We zijn volop 
bezig met proefprojecten rond flex- en te-
lewerk, de afschaffing van de prikplicht en 
het vervangen van de verplichte evaluatie 
door permanente feedback.” 

HANS MAERTENS: “Een overheid moet zich 
elke dag in vraag durven stellen, net zoals 
een bedrijf dat doet. Daar wordt op elke 
euro gekeken om competitief te blijven. De 
oefeningen die Brugge gemaakt heeft zou 
elke overheid moeten doen. Je moet een 
organisatie future proof maken.” 

Ik heb het woord outsourcing  
nog niet horen vallen?

MINOU ESQUENET: “Een overheid heeft ook 
de taak om doelgroepen die niet op de re-
guliere arbeidsmarkt terecht kunnen werk 
te bieden. Afgezien daarvan is er niets mis 
mee bepaalde taken uit te besteden aan de 
privésector, als die daar veel beter in is, of 
gedurende bepaalde periodes.”

HANS MAERTENS: “Ik zie veel mogelijkhe-
den in privaat-publieke samenwerkingen. 
Maar natuurlijk heeft een overheid ook 
een sociale rol. Het is niet het een of het 
ander, maar het een én het ander. Tegelijk 
is er een gebrek aan wederzijdse mobiliteit 
tussen overheid en privésector. Iemand die 
na zijn studies bij de overheid start en daar 
blijft tot na zijn 60ste krijgt te weinig im-
pulsen. Omgekeerd: waarom zijn er in het 
onderwijs zo weinig oudere werknemers 
uit de privésector die lesgeven? Die hebben 
een pak praktische ervaring en kan je her-
scholen tot leraar. Die wisselwerking tussen 
overheid en privé zien we veel te weinig.”

MINOU ESQUENET: “Onlangs vertrokken 
twee heel goede medewerkers uit mijn 
eigen dienst naar de privé. Die gaven hier 
het beste van zichzelf en zochten nieuwe 
uitdagingen. Prima, ik raad iedereen aan 
om eens de Rubicon over te steken.”

HANS MAERTENS: “Wij zijn in Vlaande-
ren veel te versnipperd, ook overheden, 
werkgeversorganisaties en het middenveld. 
Terwijl we beter meer zouden samenwer-
ken. Stel je eens voor dat we het overheids-
beslag van 52 kunnen terugbrengen naar 
45. Met die 7%, dat is 28 miljard, kan je een 

nieuw beleid voeren. Nu blijven we in de 
vicieuze cirkel. Iedereen draagt hierbij zijn 
verantwoordelijkheid. In veel discussies 
blijft de vakbond pleiten voor een status 
quo. Terwijl ze hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid moeten nemen en 
niet alleen vechten voor de rechten van 
vandaag maar ook die van morgen en 
overmorgen. Dat neemt niet weg dat ik ook 
goede signalen zie.”

MINOU ESQUENET: “Wij kunnen hierover in 
Brugge absoluut niet klagen, we hebben 
een constructief overleg. Het langetermijn-
belang van werkgever en werknemer zijn 
enkel gegarandeerd als er een win-win- 
situatie is. ”

Ontbreekt het in de politiek niet aan 
een langetermijnvisie?

HANS MAERTENS: “Het ontbreekt overal aan 
een langetermijnvisie. Dat zit in onze cul-
tuur. Wij Vlamingen zijn doeners, denken 
doen we veel te weinig. Dat zit niet in ons. 
In Nederland discussiëren ze totdat ieder-
een op één lijn zit. Hier niet. Hier maken 
we akkoorden voor 80%. En van die andere 
20% denken we dat we het wel kunnen 
regelen. Juist daar ontstaat dan ruzie over. 
Het ontbreekt aan moed om de burger uit 
te leggen hoe het werkelijk in elkaar zit. Dat 
we, als het zo doorgaat, failliet gaan.” NT
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De militant

14

“Jongeren moeten 
de kans krijgen hun 

dromen waar te maken”

Sven De Guise:

• ‘ACV Openbare Diensten zet graag 
in op jonge militanten’, lezen we op de 
website. Of dat daadwerkelijk zo is, 
vragen we aan militant Sven De Guise. 
“Het was een beetje zoeken, maar 
ondertussen hebben jongeren hier hun 
plek kunnen veroveren. Zoals in alle 
grote organisaties is het gros van de mi-
litanten al wat ouder. Jongeren moeten 
we daarom aan boord houden: zij zijn 
de toekomst. Op de werkvloer maar 
ook binnen de vakbond. Maar dat wil  
niet zeggen dat we een aparte vakbond 
voor hen vormen. De problemen  
van jongeren zijn vaak dezelfde als die 
van oudere werknemers.”
 
Waarom dan een  
aparte afdeling?
“Het is een goede plek om jonge-
ren met elkaar in contact te 

brengen en hen de kans te bieden 
een ruimer netwerk uit te bouwen. Zo 
kunnen ze meer gaan betekenen voor de 
vakbond. Anderzijds zijn er veel thema’s 
die we met de blik van jongeren bekij-
ken. Zoals nu met de discussie rond de 
pensioenen: die maatregelen treffen ook 
de jongeren van nu, want ze hebben een 
grote impact op lange termijn.”

Zijn er specifieke problemen  
bij jongeren?
“Het is voor jongeren moeilijker om 
een goede work-life balans te vinden. 
Gezonde loopbanen zijn daarom be-

langrijk, met investeringen in voldoende 
vorming en opleiding. In het begin van 
de loopbaan is alles voor jongeren een 
zoektocht door de opeenvolging van 
veel nieuwe levensfases: een loopbaan 
uitbouwen, een gezin starten, een huis 
kopen … Daar hebben we oog voor, we 
willen dat jonge mensen de kans krijgen 
hun dromen waar te maken. Daarom 
blijven we maatregelen beschermen die 
een gezonde work-life balans moge-
lijk maken: loopbaanonderbreking en 
tijdskrediet, ouderschapsverlof, een 
volwaardig loon ... Jonge militanten 
kunnen daar een grote rol spelen. Onder 

meer als aanspreekpunt voor 
collega’s, door deel te nemen aan 
onderhandelingen over arbeids-
voorwaarden en gezonde en 
veilige werkplekken. We hebben 
de jongeren wel degelijk nodig.” NT

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

weten via nt@acv-csc.be

Sven De Guise 

 · Leeftijd: 34 jaar
 · Beroep: Hulpverlenings- 

zone Vlaams-Brabant Oost
 · Woonplaats: Gelrode

Marloes
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Waarom kiezen voor de openbare sector?

Vanaf 1 januari 2017 mogen studenten jaarlijks 
475 uren studentenarbeid uitvoeren in de plaats 
van 50 dagen. Dat betekent voor veel jongeren 
een welkome aanvulling op hun vaak krappe 
budget. Hanne De Vos is eerstejaars student 
Taal- en Letterkunde aan UGent. “Nog even 
want volgend jaar ga ik logopedie studeren 
aan HoGent. Deze zomervakantie werk ik, net 
als vorig jaar, bij de gemeente Laarne. Ik houd 
daar letterlijk grote kuis in de gemeentelijke 
basisscholen in Kalken en Laarne. De ouders 
van mijn lief werken allebei bij de gemeente 
en maakten mij op die job attent. Ik heb dan 
een inschrijfformulier ingevuld, ben op gesprek 
gegaan en vervolgens besliste het gemeente-
bestuur over mijn kandidatuur. Of ik dat een 
rare aanpak vind? Nee, in het verleden moest 
ik bij Colruyt ook op gesprek en kreeg ik vooraf 
een interne opleiding. Ik verdien nu wel 300 
euro netto meer. Dat is goed betaald, maar niet 
doorvertellen hé!”

Via mijn ouders
Arne Declercq zit in het vijfde jaar TSO-houtbe-
werking van het Don Bosco instituut in Gent. Hij 
kijkt uit naar zijn allereerste job. “Ik ga vakan-
tiewerk doen bij het AZ Jan Palfijn in Gent. Mijn 
ma had verteld dat ze mensen zochten en ik had 
die oproep ook al op Facebook zien passeren. 
Toen bleek dat kinderen van personeelsleden 
voorrang kregen bij de sollicitaties, aarzelde ik 
geen moment. Ik zal de hele maand juli werken, 
wat ik ga verdienen weet ik eigenlijk nog niet. 
Ik ga er ofwel het beddengoed op de kamers 
verschonen, ofwel vuilniszakken ophalen.”

Veel lokale overheden blijken bij de aanwerving 
van jobstudenten, net als de meeste bedrijven 
in de privésector, voorrang te geven aan de kin-
deren van hun medewerkers. Dat stuit soms op 
verzet. Reden voor toenmalig minister van Be-
stuurszaken Geert Bourgeois om in 2006 deze 
voorrangsregels af te schaffen bij de Vlaamse 
overheidsdiensten.

Minimumleeftijd
Aan de stad Gent worden er een 100 tal jobstu-
denten ingezet in diverse stadsdiensten, zoals 
de Jeugddienst, Groendienst en Dienst kinder-
opvang. Aan de stad Gent moet je minimum 18 
jaar zijn, studenten die ingezet worden op de 
jeugddienst mogen al vanaf hun 17e aan de slag. 
Elke overheid bepaalt zelf de minimumleeftijd. 
Bij de Vlaamse overheid moet je minstens 16 
jaar oud zijn, of 15 jaar als je de eerste 2 studie-
jaren van het middelbaar onderwijs gevolgd 
hebt. De Vlaamse overheid biedt tal van boei-
ende en leerrijke functies aan op verschillende 
locaties. Er is keuze tussen administratieve, 
technische, onthaal en uitvoerende functies. Op 
vlaanderen.be lees je hoe je je kandidaat stelt 
en vind je meer informatie over de arbeidsvoor-
waarden. Ook bij verschillende federale dien-
sten kan je solliciteren voor een studentenjob of 
voor een stage. Sommige diensten stellen zich 
voor via een bedrijfsfiche op de website van 
Selor. Op de fiches van deze organisaties vind 
je de contactpersoon bij wie je kan informeren 
voor je aanvraag.

Hoeveel uren heb ik nog?
Wil je weten hoeveel uren studentenarbeid 
je nog kunt doen tegen verminderde socia-
le bijdragen? Surf dan naar de website van  
Student@work. Daar kan je een attest maken 
voor je werkgever waarmee je hem kan tonen 
hoeveel uren hij je nog in dienst mag nemen 
zonder 475 uur te overschrijden. Student@work 
geeft je ook een overzicht van alle studentenjobs 
die je hebt uitgevoerd én die waarvoor je een 
studentenovereenkomst hebt. NT
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Elk jaar gaan er zo’n half miljoen 
jobstudenten aan de slag in ons 
land. Ook de overheid schakelt 
studenten in om de dienstverlening 
tijdens de schoolvakanties te blijven 
garanderen. Hanne en Arne zijn er 
maar wat blij mee.

Vakantiejobs 
bij de overheid
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Renske De Maesschalck
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Het tijdstip

NT Juni 2018

ACV Openbare Diensten biedt allerhande 
opleidingen aan voor de leden. Een van die 
opleidingen ‘Hoe slaag ik voor een mondeling examen 
bij Selor?’ wordt gegeven door Jan Raskin. “Er zijn 
vandaag veel mensen uit de juridische sector, dus 
dan probeer ik daarop te focussen.” 

De 20-tal aanwezigen willen weten hoe ze 
hun slaagkansen voor de mondelinge proef kunnen 
verhogen. Jan probeert hen dat bij te brengen 
aan de hand van tips, info over het verloop van de 
proef en praktische oefeningen. “We kunnen niks 
garanderen, maar na deze voormiddag weet je wel 
hoe je moet slagen. Of het dan lukt, hangt uiteraard 
van jezelf af."  

9u45, Brussel
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Hulp bij sollicitatie

Do’s

1 Focus niet meteen op het 
gesprek, maar werk stap per 
stap. Zoek eerst uit wat je wil 

doen en waar je sterktes liggen. Van 
zodra je gericht zoekt naar een job, 
pas je best je cv aan per vacature. 
Daarna maak je werk van een over-
tuigende brief én dan pas begint de 
voorbereiding op het gesprek. Denk 
er bovendien aan om een vacature 
altijd op te slaan. Vaak vind je de 
details online niet meer terug als je 
op gesprek moet. 

2 Zit je in de volgende ronde 
en mag je op gesprek? Dan 
bereid je je best heel grondig 

voor. Zo vind je op de website van 
VDAB een lijst met vragen die vaak 
gesteld worden. Probeer ook op ba-
sis van de vacature goed in te schat-
ten waaraan je je kan verwachten. 
Toon aan dat je over de gevraagde 
competenties beschikt aan de hand 
van concrete voorbeelden. 

3 Neem de dag voor je gesprek 
de vacature, je cv en je 
motivatiebrief nog eens 

door. Bekijk ook de website, social 
media en de missie & visie van het 
bedrijf. Draag passende en propere 
kleding en neem je cv en brief mee. 
Hoe beter voorbereid je bent, hoe 
minder nerveus het gesprek zal 
verlopen. 

4 Een klassieke vraag op een 
gesprek is: “Stel jezelf eens 
voor.” Begin dan vooral niet 

over je hobby’s of je privéleven. 
Lijst je relevante opleidingen en 
werkervaringen op en benoem de 
competenties die je ontwikkelde. 
Rond ten slotte kort af met waarom 
je gesolliciteerd hebt. 

5 Zoek op voorhand op wat het 
gangbare loon is voor iemand 
van jouw leeftijd, ervaring 

en opleidingsniveau. Het is niet de 
bedoeling om meteen looneisen te 
gaan stellen, maar je hebt best wel 
een antwoord klaar als ze vragen 
naar je loonsverwachtingen. Geef 
nooit één bedrag op, maar een 
marge waartussen je wilt zitten 
én vraag ook naar de extralegale 
voordelen zoals maaltijdcheques, 
een hospitalisatieverzekering of een 
laptop en smartphone.

Don’ts

1 Vermeld niet alles op je cv. 
Je cv moet niet volledig zijn, 
maar wel to the point. Een 

algemene cv, niet op maat van 
de vacature, is één van de meest 
geziene beginnersfouten bij het 
solliciteren. Als je bijvoorbeeld veel 
bijscholingen hebt gevolgd, vermeld 
dan enkel diegene die een meer-
waarde zijn voor de job.

2 Focus niet te veel op jezelf. 
Veel sollicitanten schrijven 
over wat zij willen, wat zij 

verwachten van een job. Maar daar 
is een werkgever niet mee bezig. 
Die zoekt de geschikte kandidaat 
voor een bepaalde functie. En het is 
aan jou om duidelijk te maken hoe 
jouw ervaring, kennis en skills een 
match zijn met wat de werkgever 
nodig heeft. Zorg bijvoorbeeld dat 
jouw persoonlijke vijfjarenplan past 
binnen de job en de mogelijkheden 
van het bedrijf.

3 Geef nooit karaktereigen-
schappen die botsen met de 
vacature. Ben je helemaal 

niet stressbestendig? Dan sollici-
teer je beter niet op een vacature 
voor projectmanager. Tijdens het 
gesprek mag je eerlijk zijn over je 
minpunten, mits een goede kade-
ring. Elke karaktereigenschap heeft 
namelijk goede en minder goede 
kanten. 

4 Een slechte voorbereiding 
of een duidelijk gebrek aan 
motivatie zijn altijd nefast. 

Solliciteren om te solliciteren zal 
je zelden een job opleveren. Je 
negatief uitlaten over een vorige 
werkgever is absoluut not done. 

5 Focus niet te veel op je 
beperkte ervaring. Jong zijn 
heeft voor- en nadelen, net 

zoals elke andere leeftijd. Benadruk 
de meerwaarde die jij als jonge en 
gemotiveerde werknemer biedt. NT

Solliciteren bij de politie?

Het ingangsexamen voor de politie duurt 
vier dagen. Om kandidaten voor te berei-
den op die intensieve periode, organiseert 
ACV Openbare Diensten GRATIS infosessies 
in elke provincie. “De sessies zijn verspreid 
over één avond en een zaterdag. Tijdens de 
sessies krijg je informatie over alle testen die 
je te wachten staan, nuttige tips en doen we 
verschillende oefeningen”, legt Koen Dooms 
van ACV Politie uit. “We geven geen garanties, 
maar kandidaten die de opleiding volgen, 
maken meer kans om te slagen.”

Wat houdt het examen in?

Dag 1: Cognitieve testen - waarvan iedereen die 
een diploma heeft dat hoger is dan gevraagd, 
vrijgesteld is - en het functioneel parcours.
Dag 2: Persoonlijkheidsproeven, situationele 
proef, postbakoefening, rapportageproef, 
groepsproef, een artikel lezen en een bezoek 
aan de psycholoog.
Dag 3: Gesprek met de selectiecommissie 
bestaande uit een psycholoog en mensen van 
de lokale en federale politie.
Dag 4: Medische geschiktheidsproef. 

De volgende infosessies gaan door op: 

• 9 & 13 oktober in Antwerpen
• 18 & 23 maart 2019 in Gent en Sint-Niklaas

Wat moet er in je cv staan? En wat 
mag je zeker niet doen tijdens een 
sollicitatiegesprek? Tine Draeck,  
online sollicitatiecoach bij VDAB,  
deelt haar ultieme tips!

SOLLICITEREN VOOR DUMMIES

TEKST
Renske 

De Maesschalck

ILLUSTR ATIE
Mellon

Vijf do’s & don’ts 
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Curieus

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

Soms slaagt ze in haar opzet‚ soms niet.
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Word gratis lid 
van ACV-Enter!

Het ACV heeft speciaal voor studenten en schoolverlaters ACV-Enter 
uitgewerkt. Ben je tussen 15 en 25 jaar en zit je in beroepsinschakelingstijd 
(de periode nadat je afgestudeerd bent maar nog geen job hebt of een 
uitkering krijgt)? Dan kan je gratis lid worden.

Als lid van ACV-Enter krijg je de nodige informatie en ondersteuning om 
niet ongewapend je eerste centen te gaan verdienen. Zo krijg je informatie 
als jobstudent, informatie voor eindwerken over sociaal en economische 
thema’s, informatie over studietoelagen én rechtsbijstand. ACV-Enter 
biedt ook een extra service voor sporters, mits een jaarbijdrage van 50 
euro. Een gespecialiseerde dienst van het ACV zorgt voor juridische bege-
leiding en bijstand van sportbeoefenaars.

Heb je interesse om gratis lid te worden? 
Stuur de onderstaande bon terug naar:  

ACV-Enter
PB 10  
1031 Brussel 

of schrijf je in via www.acv-enter.be.

LOKALE BESTUREN  

 

Personeelsenquête 

Hoe is het gesteld met de 
dienstverlening en werkdruk?

HET GESPREK

‘ Er zijn nog 17 miljoen 
wachtenden voor u’

Interview met auteur  
Sander Heijne

WERKVERDELING 

Het probleem  
met de uurroosters 
Hoe kan het beter?

❍ Ja, ik wil gratis lid worden van ACV-Enter
❍ Ja, ik wil naast ACV-Enter ook lid worden van SPORTA (€50/kalenderjaar)
❍ Ja, ik wil eens uitgenodigd worden voor een activiteit van ACV-Enter of ACV-Jongeren.

Naam: ���������������������������������������������������������������������������������������������
Voornaam: �����������������������������������������������������������������������������������������

❍ Man   ❍ Vrouw

 ❍ Gehuwd  ❍ Niet-gehuwd

Geboortedatum: ��������������� Nationaliteit: ������������������������������������������������������
Straat:  ������������������������  Nr. / Bus: ��������������������������������������������������������
Postcode:  ���������������������Woonplaats: �������������������������������������������������������
Rijksregisternummer: ������������������������������������������������������������������������������
E-mailadres: ���������������������������������������������������������������������������������������

❍ Student (Studierichting:  ������������������������������������������������������������������������ )
❍ Schoolverlater in beroepsinschakelingstijd

BON!

DAT HET SLECHT GAAT MET HET MILIEU. Ja, ja, schudden we dan 
eens meewarig met ons hoofd en dat het erg is voor die ijsberen. 
Om dan verder te gaan met de orde van de dag, die bij elk van 
ons bestaat uit allerlei kleine en grote handelingen met een  
milieu-impact die meestal niet zo positief is. Après nous, le délu-
ge, nietwaar? Want los van een occasionele storm en wolkbreuk 
met de nodige waterschaarste, hebben we hier eigenlijk niet zo 
veel last van die vervuiling. Dat we langer drogere periodes ken-
nen, vinden de meesten ook wel tof. Kun je tenminste genieten 
van je tuin, nadat we al het onkruid eerst goed platgespoten 
hebben. De boeren klagen als het te lang droog is, maar hoeveel 
zijn dat er nog vandaag de dag? Dat gebrek aan urgentie bij 
velen zet onze verkozenen des volks ook niet meteen aan tot 
ingrijpende maatregelen die ons klimaat en milieu ten goede 
komen. Eerst jobs jobs jobs, en als er wat geld over is, redden we 
wel nog een paar bedreigde wilde hamsters. Prima hoor, maar 
mag het wat meer zijn in plaats van wat over en weer geruzie 
van volwassen kleuters over het al dan niet ondertekenen van 
het Energiepact? 
Gelukkig hebben een paar initiatieven van de voorbije maanden 
de aandacht voor die sluipende moordenaar, de luchtvervui-
ling, opnieuw op scherp gezet. Met dank aan Greenpeace, die 
de luchtkwaliteit in scholen heeft gemeten – heel clever – en 
Curieuzeneuzen, het grootste burgeronderzoek naar lucht-

kwaliteit ooit in ons land. Geweldig initiatief  die Curieuzeneu-
zen en ik kijk uit naar de resultaten eind september. Tegen beter 
weten in hoop ik dat het waar ik woon en waar mijn kinderen 
schoollopen niet dramatisch is. Mijn dochter heeft nu al zoveel 
last van haar luchtwegen. Ze is onze eigen kanarie in de mijn. 
Als de lucht erg vuil is, vraagt ze zelf naar haar puffer. Het arme 
kind is vijf, dat belooft voor later. 
Ik vond het wel vreemd dat je als Curieuzeneus-deelnemer ook 
zelf een stukje moest betalen, terwijl dit onderzoek ondersteund 
werd door verschillende overheden. Maar als overheid moet je 
nu eenmaal geld overhouden om exclusieve zakenclubs als De 
Warande te kunnen subsidiëren, toch? 
De timing voor de resultaten van Curieuzeneuzen zit me ook een 
beetje dwars. Eind september, vlak voor de gemeenteraadsver-
kiezingen die alle aandacht naar zich toe zullen trekken. En erna 
is het volle bak verkiezingsmodus richting regionale en federale 
verkiezingen in 2019. Dus ten vroegste ergens in 2020 mogen 
we een nieuw beleid verwachten en zijn die resultaten al lang 
vergeten. Zucht hoor. Mijn en uw dochter zonder astmapuffer, 
dat is nog lang niet voor morgen. NT

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

Uw persoonsgegevens worden door ACV in een bestand opgenomen, zodat wij u als lid van onze syndicale 
organisatie kunnen registreren, vertegenwoordigen, diensten verlenen, op elektronische wijze gegevens 
uitwisselen en informeren. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 heeft u recht op inzage en correctie van 
de door het ACV bewaarde informatie.



ISA is de Infolijn voor Studentenarbeid van ACV.  
Heb je vragen over studentenarbeid?  

Neem dan zeker contact op!

EEN INITIATIEF VAN

KEN JE ISA AL?

02/244 35 00
www.chatmetisa.be
isa@ACV-CSC.be

 isainfolijnstudentenarbeid


