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• • • We hebben een aantal betogingen 
achter de rug. Is er geluisterd?

We hebben meerdere acties georganiseerd, 
sommige met resultaat. Minister Homans 
heeft nog voor de betoging haar plannen 
voor de afschaffing van het ziektekrediet in 
de koelkast gestopt. Een werkgroep bekijkt ze 
nu. De actie voor een cao in de lokale sector 
heeft voor gevolg dat de onderhandelingen 
zullen starten. Over de zware beroepen in de 
privé zal de komende weken nog veel te doen 
zijn. Alleen federaal blijft minister Vandeput 
hooghartig uithalen. Hij vindt dat hij zich niets 
moet aantrekken van het protest tegen de 
afschaffing van het ziektekrediet. We zullen 
dus zeker meer initiatieven nemen om zijn 
voorstellen af te houden.

• • • Verderop in dit magazine zegt 
 Minister Homans dat er over alles te 
praten valt. Vertrouwt u haar?

De eerste stap is gezet: de plannen 
zijn uitgesteld. Maar we zijn niet naïef.  
Minister Homans doet dat alleen onder zware 

syndicale druk. De economische schade die 
dreigde door de acties van de loodsen en het 
personeel van waterwegen hebben de minis-
ter doen inbinden. Het overleg met het kabi-
net van de minister verliep de afgelopen jaren 
zeer stroef. Een aanfluiting van wat overleg 
zou moeten zijn. Nu moeten we erin slagen 
om de plannen af te voeren. 

• • • Gaan we een hete herfst tegemoet?
Het wordt het uur van de waarheid voor de 

zware beroepen. Er komt een discussie over 
de invoering van het deeltijds pensioen. De 
regering heeft verder aangekondigd de so-
lidariteitsbijdrage af te bouwen. Ook de her-
vorming van het federaal ambtenarenstatuut 
ligt op tafel. Wie denkt dat het de komende 
maanden rustig uitbollen is naar de volgende 
regering is mis.

 
Luc Hamelinck is voorzitter van  
ACV Openbare Diensten

“ Wie denkt dat het de 
komende maanden rustig 
uitbollen is naar de 
volgende regering is mis.”
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Stelling

Werken voor de overheid gold lange tijd als een ticket voor werkzekerheid en 
het vooruitzicht op een goed pensioen. Hoe staat het nu met die troeven?  
Vindt de overheid nog even makkelijk personeel als vroeger?

De Federale Overheidsdienst (FOD) 
Beleid en Ondersteuning assisteert 
de federale organisaties in verschillende 
domeinen, waaronder hr. Sinds  
1 maart 2017 maakt Selor, het selectie-
bureau van de federale overheid, deel 
uit van de FOD BOSA. Koen Verlinden is 
Business Unit Manager voor Selor binnen 
BOSA.

Op zoek naar specifieke profielen
“De economie groeit waardoor veel 
vacatures in de privésector langer open-
staan. Dat geldt ook voor de federale 
overheid. Bij de overheid gaat het vaak 
over specifieke functies. En het probleem 
van moeilijk in te vullen vacatures duikt 
meer op aan Nederlandstalige dan aan 
Franstalige kant omdat de arbeidsmarkt 
van elkaar verschilt. Vooral consultants, 

IT’ers, artsen, ingenieurs maar ook 
boekhouders met een specifieke kennis, 
verplegers, gevangenispersoneel of 
calltakers zijn in Vlaanderen moeilijk te 
vinden.”

Geen marge
“De vraag naar die profielen was nog 
nooit zo groot, hoewel dat voor de  
bankencrisis van 2008 ook al het geval 
was, maar in minder mate. In totaal gaat 
het over honderden vacatures. De over-
heid kan echter niet, zoals de privésector 
dat wel kan, het verloningspakket voor 
die vacatures plotseling aantrekkelijker 
maken. De lonen bij de overheid zijn niet 
altijd even hoog als in het bedrijfsleven. 
Zo heeft in de privé zowat elke IT’er een 
auto, bij de overheid niet. Er is geen on-
derhandelingsmarge om extra voordelen 

uit te werken. Een goed uitgewerkt ver-
loningsbeleid is op dit moment ook geen 
prioriteit in het beleid van de regering.”

Aantrekkelijk blijven
“Toch weegt het loon niet altijd door bij de 
beslissing om al dan niet voor de over-
heid te gaan werken. Het is een samen-
spel van factoren. In tijden van hoog-
conjunctuur is werken voor de overheid 
over het algemeen minder aantrekkelijk 
dan als het slechter gaat. Dan wordt 
jobzekerheid weer belangrijker. Voor 
de overheid is het vooral een uitdaging 
om aantrekkelijk te zijn voor starters. En 
daar werken we aan. Terwijl werkzeker-
heid vroeger een troef was, leggen we nu 
de focus op de goede work-life balans 
en op de vele opleidings- en groeimoge-
lijkheden.”

De stelling

De stelling dat de overheid problemen zou ondervinden met het 
invullen van vacatures is ten dele juist. Honderden vacatures staan 
open, het gaat hier voornamelijk over specifieke jobs, die vaak ook 
moeilijk door de privésector ingevuld raken.   NT

Er is minder

controle

op belastingen

Vacatures staan op bosa.belgium.be/nl.  

Je kan je daar ook inschrijven op een wekelijkse nieuwsbrief met vacatures. 

De klant

• Het is een mooie dag in Gentbrugge. De leiding van de  
Hubert De Bruycker Scouts staat ook vandaag weer klaar om 
de 182 leden op een gezonde manier stoom te laten afblazen. 
Het is één van de oudste scoutsgroepen van België.  
Op 19 juni 1919 gaven de oprichters hun groep de naam van 
hun vriend Hubert De Bruyker die tijdens de eerste wereld-
oorlog was gesneuveld. Sinds die dag leerden er honderden 
kinderen en jongeren hun plan trekken. 

Gentse scoutsverenigingen als HDB zijn klant bij Stadsondersteuning 
Gent. Deze dienst helpt scouts- en gidsengroepen met tal van 
zaken: subsidies, jeugdbeleid, lokalen, Open Kamp, promoacties …   
stadgent@scoutsengidsenvlaanderen.be 

FOTOGR AFIE
Anton Coene

TEKST 
Willem-Jan van Ekert

Wie 
Jef Vermeire van  
Hubert De Bruycker Scouts

Klant bij  
Stadsondersteuning Gent

“ Een paar keer per jaar 

ontlenen we feestmateriaal 

voor onze fuiven bij de dienst 

Stadsondersteuning. En als 

we iets te luidruchtig zijn, 

stuurt diezelfde dienst ook een 

burenbemiddelaar!”

Trek je plan

Jef:
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De overheid vindt  
moeilijk personeel

O waar 

O waarschijnlijk 

O onduidelijk 

O onwaarschijnlijk

O niet waar



Vrijdag 28 september werd 
er betoogd door federale 
ambtenaren, politie, brandweer 
en defensie. Aanleiding waren de 
verregaande hervormingen die de 
regering per se wil doorvoeren.

FOTOGR AFIE
Anton Coene

TEKST
Timothy Puype

Het gesprek

“Als we niets doen, 
zijn we nog meer  

de pineut.”
Veerle Piers werkt bij de politie van 

de stad Antwerpen, zone centrum. “De 
hervormingen zijn een zoveelste verdoken 
manier van besparen die ons statuut verder 
uitholt. Het is gemakkelijk om net voor de 
verkiezingen op de kap van de ambtenaren 
te zitten. Tegenwoordig kun je daarmee 
scoren. Wij worden al jaren weggezet als 
grootverdieners en profiteurs. Deze regering 
speelt daar graag op in.” Veerle is al sinds 
haar 15e lid van het ACV, militant worden 
leek haar een logische stap. “We komen op 
straat om te tonen dat we verontrust zijn, dat 
we een belangrijke rol in de samenleving 
vervullen. En hoewel ik niet verwacht dat de 
regering veel zal inbinden, hoop ik toch dat 
ze met een beter voorstel komen.”

Die mening is ook militant  
Tom Vermeylen  toegedaan. Hij is 
lesgever in het simulatiecentrum in 
Leopoldsburg. “Ik train soldaten met 
behulp van gametechnologie. Op zich 
interessant, maar deze manier van 
virtueel oefenen is vooral ingegeven door 
besparingen. De ziekteregeling is één zaak, 
de pensioenverhoging voor militairen is even 
schrijnend. Een of twee jaar langer werken 
kunnen mensen nog accepteren, maar 11 jaar 
langer voor jongere militairen kan echt niet. 
Daarom komen we op straat, als we niets 
doen zijn we nog meer de pineut.”

Brandweerman en militant  
David De Brabander liep als steward 
voorop. Hij was getuige van een incident 
op het einde van de betoging. “In de pers 
verscheen het bericht dat brandweermannen 
slaags raakten met ordehandhavers. Het 
tegenovergestelde was waar: een agent werd 
door het eigen waterkanon omver gespoten 
en door ons juist overeind geholpen!” Bij 
David klinkt er hoop op beter overleg. “Een 
kabinetsmedewerker van Jambon vertelde 
ons persoonlijk dat de drie verschillende 
plannen voor politie, leger en brandweer op 
elkaar afgestemd zullen worden. Hij klonk 
overtuigend, de man was zelf 30 jaar brand-
weerman geweest.”  NT

Een van die hervormingen gaat over 
een nieuwe ziekteregeling. Momenteel 
krijgen zieke statutaire personeelsleden nog 
lang 100 procent van hun loon uitbetaald. 
De nieuwe ziekteregeling die de federale en 
Vlaamse regering willen invoeren, schaft dat 
af waardoor personeelsleden na 30 dagen 
ziekte op 60 of 65 procent van hun loon  
terugvallen. Die verdere afbouw van het sta-
tutaire karakter zit veel ambtenaren dwars. 
Wat eveneens stoort is de manier waarop 
veel politici het overheidsapparaat afschil-
deren als log, duur en inefficiënt. Zo ontstaat 
een klimaat met opvallend weinig waar-
dering voor de werknemers in de publieke 
sector.

Veerle

Tom

David

76          NT Oktober 2018



Marloes

• Jean-Paul Mares zag 
gedurende 30 jaar als 
ACV-militant al een aantal 
gemeentebesturen in  
Middelkerke voorbij-
komen. Sinds enkele 
jaren bemerkt hij een 
veranderende houding ten 
opzichte van de vakbond.

“Als je voor de vakbond 
werkt, ben je niet de 
meest geliefde persoon. 
Ik ben er zeker van dat 
mijn loopbaan er anders 
had uitgezien als ik geen 
militant was geweest. 
In het begin werd ik 
getest op mijn kennis van 
rechten en plichten. Door 
bijvoorbeeld te zeggen 
dat ik mijn werkplek niet 
mocht verlaten. Of dat ik 
maar 5 dagen vakbonds-
verlof mocht nemen. Nu 
heb ik de indruk dat men 

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

nt@acv-csc.be

ondertussen wel weet 
waarmee ik bezig ben en 
waarvoor ik sta.” 

“Bij elk nieuw bestuur, 
heb ik het gevoel dat ik 
opnieuw moet beginnen. 
Dan zit ik weer met een 
andere gesprekspartner 
aan tafel en moet ik 
aftasten hoe vakbonds-
gezind die is en wat mijn 
onderhandelingsmarge 
is. Of het al dan niet klikt, 
heeft meer te maken met 
de persoon die ik tegen-
over me heb, dan met zijn 
of haar politieke kleur.”

Juiste partijkaart
Toch is en blijft een 
gemeentebestuur een 
politiek orgaan. “Niemand 
moet onder stoelen of 
banken steken dat je met 
de juiste partijkaart vlotter 
voor een bevordering 
of voor jobmobiliteit in 
aanmerking komt. Zelf 
heb ik zo al wat aan mijn 
neus voorbij zien gaan. Als 
ik niet bij de vakbond was, 
dan had ik aan het eind 
van de maand waarschijn-
lijk wel wat meer op mijn 
loonstrookje gezien.”
Jean-Paul kaart nog een 

opmerkelijk verschijnsel 
aan. “In het laatste jaar 
voor de verkiezingen zie 
je plots dat het organi-
gram wordt herbekeken 
en een aantal gaten in het 
personeelsbestand opeens 
worden opgevuld. En 
vervolgens kondigt men in 
het eerste nieuwe jaar van 
het bestuur een perso-
neelsstop aan. Die nieuwe 
jobs komen er uiteindelijk 
wel via een examen, dus 
via legale weg. Maar als 
het geen vergelijkende 
examens zijn dan is de 
keuze van de kandidaat 
toch in handen van een 
beperkt aantal personen. 
Als de kandidaat dan de 
juiste partijkaart blijkt te 
hebben, is dat voor mij 
geen toeval.” 

Flitspaal
“Collega’s kloppen vooral 
bij mij aan in verband met 
verlofdagen, prikklokuren 
die niet juist zijn of de 
regeling voor weekend-
werk.” Jean-Paul krijgt 
ook regelmatig de vraag 
wat de vakbond vandaag 
nog kan doen. “Mijn  
standaardantwoord luidt 
dan dat de vakbond is 

zoals een flitspaal bij 
verkeerslichten. Als alles 
goed gaat is die zinloos, 
maar omdat nu eenmaal 
niet alles loopt zoals zou 
moeten, verdient die 
zichzelf wel terug. Het 
is wel zo dat we vroeger 
meer gewicht in de schaal 
konden leggen en dat 
de rol van de vakbond 
de laatste jaren eerder 
beperkt blijft tot schade 
beperken. Nu worden we 
enkel nog geconfronteerd 
met het schrappen van 
voordelen voor het per-
soneel terwijl we vroeger 
juist meer voordelen 
wisten te verkrijgen. Maar 
als er niemand op de rem 
zou staan, dan zou het nog 
veel erger zijn. Militanten 
op de werkvloer zijn 
noodzakelijk. Op profes-
sioneel vlak was het geen 
meerwaarde voor mij 
maar op menselijk vlak 
geeft het mij des te meer 
voldoening.” NT

De militant

De militant  
op lokaal niveau

JEAN-PAUL MARES

Jean-Paul

Mares 

 · Leeftijd: 58
 · Woonplaats:  

Slijpe Middelkerke
 · Beroep: grafisch vormgever 

gemeente Middelkerke
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Verkiezingen ‘19
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“ NOOD AAN EEN  
DUIDELIJKE  
MOBILITEITSVISIE”

In deze nieuwe reeks blikken we vooruit 
op de verkiezingen van 2019 wanneer we 
nieuwe federale en Europese volks- 
vertegenwoordigers kiezen. In elk 
nummer van NT tot en met mei brengen 
we informatie en inzichten over een 
onderwerp dat belangrijk is voor de 
leden van ACV openbare diensten. We 
trappen af met stads-en streekvervoer 
van De Lijn.

Mobiliteit staat hoog op de prioriteitenlijst van de 
Vlaamse burger. Zeker als je elke dag in de file staat. 
Bovendien is openbaar vervoer een essentieel ele-
ment in de groeiende verkeersdrukte én om Koning 
Auto in Vlaanderen van de troon te stoten. Maar dan 
moet je er wel op kunnen rekenen.

“De Vlaamse regering moet dringend een lange- 
termijnvisie ontwikkelen over de rol van tram en bus 
in onze mobiliteit”, aldus Jan Coolbrandt van ACV 
Openbare Diensten. “In 2009 pakte De Lijn uit met 
haar Mobiliteitsvisie 2020. Een doordacht plan dat 
naar Zwitsers voorbeeld pleitte voor klant- 
vriendelijke en toegankelijke knooppunten waar 
treinen en bussen naadloos op elkaar aansluiten.  
Die visie belandde in een onderste lade omwille  
van besparingen.”

Basisbereikbaarheid
In die nieuwe langetermijnvisie kan basisbereik-
baarheid een belangrijke hefboom zijn. Tram en bus 
worden deel van een globale mobiliteitsvisie met 
het spoor als ruggengraat, een kernnet, een aanvul-
lend net en vervoer op maat. Steden en gemeenten 
worden nauwer betrokken en krijgen een grotere 
verantwoordelijkheid. 

Voor het lokale vervoer (vervoer op maat) wordt er 
gerekend op nieuwe vormen van collectief vervoer. 

“Dat is een aanpak die kan voor ons, mits enkele 
voorwaarden vervuld zijn. Enerzijds moeten we  
erover waken dat de voorwaarden voor het perso-
neel hetzelfde blijven. Er mag geen sprake zijn van 
sociale dumping. Anderzijds rijst de vraag of de 
gemeenten over voldoende kennis, ervaring en geld 
beschikken om die vervoerstaak op zich te nemen. 
Bovendien is er de vrees dat het openbaar vervoer in 
de regio’s op een laag pitje zal komen te staan. Wij 
pleiten daarom voor een partnerschap waar De Lijn 
én facilitator en operator kan blijven. Ook voor het 
vervoer op maat.”

Taak van de overheid
In 2020 beslist de Vlaamse regering of ze verder gaat 
met De Lijn als interne operator. Een aanpassing 
van de decretale regelgeving kan het zogenaamde 
‘monopolie’ van De Lijn doorbreken en de markt 
volledig opengooien. “Het openbaar vervoer is een 
dienstverlening en moet een overheidstaak blijven. 
Het model waarbij De Lijn interne operator is en met 
een belangrijke inbreng van de private sector - de 
pachters - werkt, krijgt onze voorkeur. De Lijn moet 
dan wel bereid zijn om zich aan te passen, wat ook 
het geval is.” Zorgt het openen van de markt niet voor 
een efficiënter en aantrekkelijker openbaar vervoer 

dat minder kost? “Nee! Een Europese aanbesteding 
vergt veel energie en is duur. Bovendien tonen de 
buitenlandse voorbeelden aan dat privatisering uit-
eindelijk ofwel duurder is voor de reiziger ofwel voor 
de overheid. Vaak nog voor beide.”

Meer investeringen nodig
De Vlaamse regering gaat er prat op dat nooit eerder 
zoveel in het stads- en streekvervoer werd geïn-
vesteerd. Inderdaad, er rijden veel nieuwe trams en 
bussen. Tegelijkertijd werd er ook nog nooit zoveel 
bespaard bij De Lijn. De exploitatiedotatie werd met 
tientallen miljoenen verminderd. Gevolg: veel ge-

schrapte ritten wegens 
te weinig bestuurders 
of er wordt gesnoeid 
in het aanbod. “Dit 
heeft een impact op 
de kwaliteit van het 
aanbod, de communi-
catie en de algemene 
dienstverlening. De 

regering moet meer investeren en ervoor zorgen dat 
de infrastructuur goed onderhouden wordt. Boven-
dien moet er dringend werk gemaakt worden van 
een betere doorstroming.” 

Ten slotte mogen al deze aanpassingen nooit leiden 
tot slechtere werkomstandigheden. “Dat is en blijft 
uiteraard onze core business. Wij pleiten voor een 
kwaliteitsvolle werkgelegenheid met aandacht voor 
een verantwoorde balans tussen werken en leven, 
met realistische dienstregelingen die de rusttijden 
respecteren. Ons advies aan de directie: luister meer 
naar wat er op de werkvloer verteld wordt!”

“ ER MAG GEEN 
SPRAKE ZIJN 
VAN SOCIALE 
DUMPING”

10 NT Oktober 2018 11



De confrontatie

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Brecht Van Maele

HOMANS VERDEDIGT PLANNEN 

HARMONISERING AMBTENAREN

Op 29 juni 2018 keurde de Vlaamse 
regering principieel het voorstel 
van minister LIESBETH HOMANS 
goed over de gelijkschakeling van 
de arbeidsvoorwaarden van con-
tractuele en statutaire personeels-
leden van de Vlaamse overheid. 
ILSE REMY van ACV Openbare 
Diensten houdt haar hart vast voor 
de gevolgen.

Waarom wilt u de arbeidsvoorwaarden  
harmoniseren?

LIESBETH HOMANS “Twee groepen mensen 
die hetzelfde werk doen maar onder andere 
voorwaarden is niet meer van deze tijd. Er 
was ook terechte kritiek op het huidige sys-
teem. Zo was er geen tweede pensioenpijler 
voor contractuelen. Ik heb vorig jaar  
22 miljoen vrijgemaakt om dat pensioen-
fonds op te starten. Contractuelen krijgen 
nu ook tijdens het geboorteverlof een 
toelage. En er werd voor hen de mogelijkheid 
ingevoerd om te bevorderen. Voor statutairen 
is het pleegzorgverlof in het leven geroepen. 
Ik vind het jammer dat deze maatregelen 
in de communicatie vergeten worden. Er 
wordt enkel gesproken over statutairen die 
alles verliezen en contractuelen die kruimels 
krijgen.”

Dit gesprek kan heel kort worden want ook 
de vakbond wil dezelfde voorwaarden voor 
alle ambtenaren.

ILSE REMY “Als het deze van de statutairen 
zijn. De Vlaamse personeelsleden hebben 
al veel ingeboet. Er zijn diensten met een 
chronisch personeelstekort, met een ouder 
personeelsbestand waar nauwelijks vervan-

“ Allez, weer  
geen  
verdienste  
van mij. 

Genoteerd!”

gingen mogelijk zijn. Zo gaat er veel kennis 
en ervaring verloren en cruciale functies 
worden zelfs niet ingevuld. Dat wordt dan 
opgevangen door veel duurdere consultants 
die niet altijd beter zijn.”

LH “Er is inderdaad een besparing geweest 
op de loonkredieten, maar er zijn ook heel 
wat ambtenaren naar het Vlaams niveau 
overgekomen in het kader van de zesde 
staatshervorming.”

IR “Dat vangt geen tekorten bij bepaalde 
diensten op. En lager geschoolden kan je niet 
omscholen naar de gevraagde universitaire 
profielen.”

LH “Dat klopt, maar we moeten het per-
soneel dat we hebben zo efficiënt mogelijk 
inzetten. We hebben met deze regering geko-
zen voor een slanke en efficiënte overheid en 
dat zonder naakte ontslagen.”

IR “Er zijn wel meer dan 4.200 jobs verlo-
ren gegaan de laatste twee legislaturen.”

Waarom houdt de vakbond vast aan het 
behoud van het statutaire karakter?

IR “Het gaat om een pakket aan arbeids-
voorwaarden die verworven zijn door 
sectorale akkoorden en die vaak een reden 
zijn om te gaan werken voor de Vlaamse �

12 NT Oktober 2018 13



De confrontatie

overheid. Daarnaast waarborgt de statutaire 
benoeming ook de objectiviteit. We krijgen 
signalen dat sommige personeelsleden wel 
degelijk onder politieke druk staan.”

LH “Ik werk met mijn ambtenaren heel 
goed samen en velen hebben een uitgespro-
ken andere politieke kleur. Ik heb daar geen 
enkel probleem mee.”

IR “Ik heb het niet over een verschil in 
politieke mening. Het gaat over de invloed 
van de politiek op de uitoefening van de job.”

LH “Een ambtenaar staat ten dienste van 
de overheid. Als de Vlaamse regering een 
beslissing neemt, dan moet een personeelslid 
die uitvoeren. Of die het er nu mee eens is of 
niet.”

IR “Soms zijn politici het niet eens met 
beslissingen van ambtenaren. En dan denk ik 
aan inspectiediensten en advies verlenende 
diensten. Vooral voor contractuelen is dat 
een probleem, die genieten geen enkele be-
scherming. Het is voor statutairen al moeilijk.”

LH “We zitten nog altijd met veel meer 
statutairen. Het wordt wel makkelijker ge-
maakt om contractueel te werken binnen de 
overheid. Maar wij hebben niet besloten om 
niet meer statutair te werven, wat de federale 
overheid wel deed.”

IR “De uitbreiding van de contractuele 
wervingen zet wel de deur open voor een 
verdere afbouw van het aantal statutairen. 
Er zijn nog nauwelijks statutaire vacatures. 
Bovendien maken contractuelen nog minder 
kans op een vaste benoeming.”

LH “Ik heb al voordelen opgesomd die 
contractuelen zullen krijgen. “

IR “Die zijn voor ons ruim onvoldoende.”
LH “Uiteraard, het zou vreemd zijn dat je 

het met me eens bent.”
IR “Een volwaardige tweede pensioenpijler 

zou toch naar 6 tot 8 procent aanvullend 
pensioen moeten kunnen. 3 procent is 
onvoldoende.”

LH “We beginnen met 3 procent. Wat 
impliceert dat een verhoging niet uitgesloten 
is. Het is beter dan wat ze nu hebben, zijnde 
niks. En wat de ziektegarantie betreft in de 
privésector valt men na 1 maand terug op 
60 procent loon. Statutairen hebben nu nog 
altijd 100 procent.”

IR “Ja, voor 666 dagen, waarna ze op 
pensioen gezet worden. Dat is ook een 
beperking in tijd. Je moet maar eens op jonge 

tweede slechte beoordeling 
te krijgen. En kan dan her-
vallen. Voor alle duidelijk-
heid ik wil geen karikatuur 
van de ambtenaar maken, 
maar die situaties doen zich 
voor.”

IR “Men kan beter meer 
energie steken in het 
begeleiden van mensen die 
een slechte evaluatie kregen. 
In de plaats daarvan hangt 
een volledige loopbaan lang 
de angst om ontslagen te 
worden boven het hoofd.”

LH “Dat is onzin. Als je 
goed presteert, heb je toch 
niks te vrezen? In de private 
sector kan je bij wijze van 

spreken van de ene op de andere dag 
ontslagen worden.”

IR “En waarom moet een negatieve 
evaluatie nu gevolgd worden door een 
tweede evaluatie binnen zes maanden? Dat 
is toch gewoon om mensen sneller buiten te 
krijgen?”

LH “Dat is om te vermijden dat men iemand 
na zo’n evaluatie gewoon laat aanmodderen. 
Met dit voorstel kan je onmiddellijk ingrijpen 
en een verbetertraject aanbieden.”

IR “Dat kan nu toch ook al? Er zijn functio-
neringsgesprekken.”

LH “Ja, maar dat gebeurt niet altijd.”

Terugvallen op 65 procent van het inkomen 
bij ziekte is volgens u een motivatie om 
weer sneller aan het werk te gaan.

LH “Dat kan niet voor iedereen, dat besef 
ik. Vandaar de lijst met uitzonderingen. Maar 
hoe sneller je weer aan de slag kunt, hoe 
sneller er ook gewerkt kan worden aan je 
re-integratie. Soms is het moeilijk om na een 
tijd van lange afwezigheid weer mee te zijn.”

IR “Dat is waar, maar mensen gaan 
niet sneller aan de slag omdat ze minder 
inkomen krijgen. Er worden veel te weinig 
inspanningen gedaan voor re-integratie.”

LH “We hebben deze legislatuur inspannin-
gen gedaan om mensen met een handicap 
of chronische ziekte terug aan het werk te 
krijgen door ze een supplement van  
30 procent van de niet-geleverde prestaties  
te geven.” 

IR Die maatregel kwam 
er door de overdacht van 
federale ambtenaren. In 
Vlaanderen bestond die niet.”

LH “Allez, weer geen ver-
dienste van mij. Genoteerd!”

U wilt een harmonisering. 
Maar komt dat niet neer op 
een afbouw van de voorde-
len van de statutairen?

LH “Mijn voorstel ligt nu 
voor en daar gaan we in 
werkgroepen over praten. 
En ik wil het daar niet enkel 
over komma’s en punten 
hebben.”

IR “Wij vinden het 
belangrijk dat de statutairen 
en contractuelen niet tegen 
elkaar worden uitgespeeld. 
Dat de ene groep voordelen 
zou moeten afgeven om 
daar bijkomende voordelen 
van de andere mee te 
bekostigen. We willen een 
goed pakket van arbeids-
voorwaarden voor iedereen, 
zowel statutairen als 
contractuelen.

LH “Dat is duidelijk. Maar 
dat een van de partijen alles 
gaat binnenhalen lijkt me 
niet realistisch. De definitie 
van onderhandelen is geven 
en nemen.”

Zet u daarom bewust hoog 
in met uw voorstel?

LH “Nu klink je als een po-
litieker! Natuurlijk hebben 
we marges ingebouwd. Maar 
die ga ik nu niet op tafel 
leggen.”

IR  “Dan hopen we dat we 
deze keer, in tegenstelling 
tot de voorbije jaren, aan 
tafel kunnen gaan met men-
sen die wél een mandaat 
hebben en marge om te 
onderhandelen.”

leeftijd ernstig ziek worden, 
dan zijn die dagen snel op. 
En u wilt statutairen ook op 
65 procent zetten.”

LH “Er zijn uitzonderingen 
gemaakt voor zware ziektes 
en arbeidsongevallen. Die 
lijst maakt onderdeel uit van 
besprekingen. Maar zoals u 
onlangs beweerde dat ieder-
een met een doktersbriefje 
op die lijst moet staan, lijkt 
me overdreven.”

Het wordt makkelijker  
gemaakt om iemand 
te ontslaan.

LH “Een ambtenaar met 
een slechte evaluatie kan in 
het huidige systeem even 
zijn best doen om de  
volgende twee jaar geen 

�

“ Als je goed 
presteert, heb 
je toch niks te 
vrezen?”

LIESBE TH HOMANS 
Vlaams Viceminister-
President (NVA)

“ Wij vinden 
het belangrijk 
dat de 
statutairen en 
contractuelen 
niet tegen 
elkaar worden 
uitgespeeld.”

ILSE REMY
ACV Openbare diensten
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en hier  
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Ambtenaren Nederland

De Nederlandse staat wil zich profileren als een 
aantrekkelijke werkgever en geeft alle  
rijksambtenaren een loonsverhoging van  
7 procent. Wat zit er achter dit grootse gebaar?

Waarom  
 daar  
       wel 

DE NEDERLANDSE MINISTER van  
Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren 
verklaarde blij te zijn met het akkoord dat 
ze met de vakbonden had afgesloten. Geef 
toe, het oogt aardig: op 1 juli stegen de lonen 
met 3 procent, op 1 januari 2019 volgt een 
bonus van 450 euro bruto, op 1 juli komt er 
2 procent bij. En in januari 2020 nog eens 2 
procent. Tijd voor een feestje?

“Ja en nee”, zegt Marco Ouwehand. Hij zat 
voor de vakbondsorganisatie FNV mee aan 
de onderhandelingstafel. “De verhoging is 
mooi, maar niet wereldschokkend. En als we 
heel eerlijk zijn, is dit gewoon een inhaal- 
operatie van wat we eigenlijk al langer te 
goed hadden. De ambtenaren kregen er door 
de zware bezuinigingen tussen 2010 en 2015 
niets bij. Als gevolg van die stilstand liepen 
we niet alleen achter op het bedrijfsleven, 
door de inflatie gingen we er ook nog eens 
op achteruit.”

Geen index
Nederland kent geen automatische in-
dexering zoals in België waar de lonen – in 
normale omstandigheden – met 2 procent 
stijgen als de spilindex wordt overschreden. 
Ouwehand: “In 2017 kregen de ambtenaren 
een structurele loonsverhoging ter groot-
te van de inflatie van dat jaar: 1,4 procent. 
Het kan helpen om de loonontwikkeling 

strakker te koppelen aan wat er in de markt 
gebeurt. Dan hoef je daar niet meer over te 
onderhandelen. Maar dan zullen er nog altijd 
onderwerpen overblijven die uiteindelijk 
toch loongerelateerd zijn. Daarom kiezen we 
ervoor apart te onderhandelen over het loon, 
hoe moeizaam dat soms ook verloopt. Zoals 
bij de laatste cao-onderhandelingen die 
muurvast leken te lopen.”

Leve de tv
Toch kwam er een doorbraak. Volgens  
Ouwehand mee dankzij uitspraken van 
minister-president Rutte. “Zowat alle econo-
men, en het IMF voorop, vonden dat de lonen 
in Nederland omhoog moesten. Om de dood-
eenvoudige reden dat mensen geld moeten 
uitgeven om een groeiende economie draai-
ende te houden. Rutte vond ook dat de lonen 
in Nederland omhoog moesten, en riep 
werkgevers op om zich daarvoor in te span-
nen. Maar hij vergat dat op hetzelfde moment 
zijn collega van Binnenlandse Zaken met de 
rijksambtenaren in onderhandeling was. De 
oproep van de minister-president maakte 
praten voor ons al iets makkelijker.”

In Nederland worden vier cao’s voor de 
verschillende overheden afgesloten: de 
rijksoverheid, waterschappen, provincies 
en gemeenten. Deze loonsverhoging wordt 
toegekend aan de 118.000 rijksambtenaren. 
Ouwehand: “Iedere cao heeft een aparte 
looptijd en eigen afspraken. We zien wel dat 
de werkgevers goed kijken wat er aan de an-
dere cao-tafels gebeurt. Deze loonsverhoging 
is daarmee trendsettend.”

Addertje onder het gras?
Er is wel een ‘maar’ bij al dit goede nieuws. 
Aan het ambtenarenstatuut wordt ook bij 
onze noorderburen gemorreld. Ook al ziet 
Ouwehand daar voorlopig nog geen proble-
men bij opduiken. “Voor bijna alle overheden 
geldt dat op 1 januari 2020 de eenzijdige 
aanstellingen voor ambtenaren (meestal een 
aanstelling voor onbepaalde tijd, red.) wor-
den afgeschaft en er tweezijdige arbeidsover-
eenkomsten zoals in de privésector voor in 
de plaats komen. We hebben afgesproken dat 
de huidige cao’s een-op-een zullen worden 
omgezet naar de nieuwe situatie. Dit vraagt 
veel overleg om te zorgen dat dit ook gebeurt 
en mensen er niet op achteruit zullen gaan.”
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Zaterdag 6 oktober 

10.45 uur, Gent

Het is druk, vrijwilligers staan 
te dringen om met een van ‘hun’ 
hondjes te wandelen in het  
Gentse Citadelpark. Daar is het  
Dierenasiel Gent gevestigd.  
Nog even, want volgend voorjaar 
verhuist de vzw naar de  
Watersportbaan. Het heeft minder 
parkallures dan het huidige verblijf, 
een voormalige directeurswoning 
van de Plantsoenendienst uit 1913. 
Maar het heeft wel meer ruimte 
voor al die katten en honden die in 
Gent en omstreken worden opge-
vangen en, in het geval van zwerf-
katten, worden gesteriliseerd. Het 
asiel werkt daarvoor nauw samen 
met maar liefst 21 gemeente- 
besturen in Oost-Vlaanderen. De 
politie is voor het asiel dan ook 
een trouwe partner. En wie aan 
trouw denkt, denkt automatisch 
aan honden. De Gentse politie was 
het eerste korps ter wereld dat 
met politiehonden werkte. Wie dat 
laatste worst zal wezen, is Guppy, 
die bereidwillig poseert met de 
communicatieverantwoordelij-
ke van het asiel, Katie Fack. Wie 
geïnteresseerd is in adoptie van 
de puppy, Guppy krijgt binnenkort 
een nieuwe thuis. Maar er zitten 
nog heel wat andere schattige  
katten en honden te wachten op 
een nieuw baasje.  
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Zorgsector

Een acuut tekort aan personeel veroorzaakte deze zomer schrijnende 
toestanden in een OCMW-zorgcentrum in Lokeren. Tijdens de 
hittegolf werden bejaarden maar om de twee weken in bad gestoken. 
Er is te weinig personeel en collega's die langdurig ziek zijn of van 
zwangerschapsverlof genieten worden niet vervangen. Gevolg:  
de werkdruk ligt torenhoog. 

HET IS GEEN EENMALIG GEVAL. In veel 
zorgcentra is een hoog ziekteverzuim, trek-
ken ervaren verpleegkundigen de deur achter 
zich dicht, en worden de extra subsidies 
amper geïnvesteerd in de aanwerving van 
nieuw personeel.

Jan Mortier van ACV Openbare diensten 
maakt zich boos: “We onderhandelen met 
minister Vandeurzen over bijkomende mid-
delen. Die komen er ook, maar er wordt niet 
naar hem geluisterd. Veel instellingen gebrui-
ken die middelen bedoeld voor bijkomende 
tewerkstelling voor andere zaken. De zorg-
groep Sakura, waartoe het OCMW-rusthuis 
van Lokeren behoort, krijgt van Vandeurzen 
voor de drie woonzorgcentra bijkomende 
middelen in het kader van de reconversie  
van rusthuisbedden naar RVT-bedden.  
Hiermee kunnen minstens 2,5 VTE worden 
aangeworven. En wat doet het bestuur? 
Slechts 0,8 VTE aanwerven.”

Liever parttimers
ACV hoort steeds meer dat er nog nauwelijks 
voltijdse zorgkundigen worden aangenomen. 
Dat zou te maken hebben met de arbeids- 
regeling, waardoor het makkelijker is om 
twee parttimers aan te werven in plaats van 
een voltijdse. Jan Mortier: “De zwaarte van de 
zorg in die tehuizen ligt vooral in de ochtend 
en in de vooravond. Om dat op te vangen zet 
men steeds vaker parttimers in. Een voltijdse 
contract houdt vaak  onderbroken diensten 
in met een paar uur tijd tussen twee diensten. 
Wettelijk gezien mag dat. Voor alle duidelijk-
heid: er zijn ook verpleeg- of zorgkundigen 
die daar specifiek om vragen om bijvoorbeeld 
’s middags thuis bij de kinderen te zijn.  
Dat is prima, maar parttime werk moet op 
vrijwillige basis kunnen en niet omdat je  

geen andere mogelijkheid krijgt. In diverse 
sociale akkoorden staat nochtans dat als er 
vacatures open staan, het bestaand personeel 
de kans moet krijgen hun uren te vermeerde-
ren, tot voltijds. Daar gaat men blijkbaar niet 
altijd op in.” 

Geld voor personeel anders besteed
Werkgevers hoor je vaak beweren dat 
mensen juist parttime willen werken. Jan 
Mortier: “Dat is maar ten dele waar. Voor veel 
zorgkundigen is de job vanaf een bepaalde 
leeftijd gewoon te zwaar. Het schrikt veel 
afgestudeerden af om in de ouderenzorg te 
werken omdat het een zeer zware job is. Voor 
jongeren is vooral de stabiliteit van de  
uurroosters belangrijk, meer nog dan het 
aantal verlofdagen. Er is ook een personeels-
tekort. De directies beweren dat ze niemand 
vinden, maar ze zoeken ook niet actief. Er 
zijn nu middelen bijgekomen. Maar wat zien 
we? De bijkomende middelen zet men niet in  
voor het aanwerven van bijkomend  
personeel. Maar wel om onder meer verliezen 
weg te werken.”

Zorgcentra zijn ook niet verplicht om het 
aantal mensen aan te nemen dat Vandeurzen 
vooropstelt. “De instellingen zitten boven de 
minimum personeelsnorm. Maar die norm is 
gewoon te laag! Dat zijn verouderde normen 
van het RIZIV. Het is een eigenaardige  
situatie: het RIZIV legt personeelsnormen 
vast en tegelijkertijd subsidieert men extra 
personeel. Daarmee geeft men dus toe dat 
de normen te laag zijn. Om het structureel 
personeelstekort weg te werken, kijkt een 
instelling beter eerst hoe ze de uren van het 
bestaande personeel kunnen uitbreiden. En 
het personeel met een vervangingscontract 
een voltijds contract aanbieden.” 

TEKST
Renske De 
Maesschalck

ILLUSTR ATIE
Gregory  
Klarfeld

N H
O

G

.

O

E

T

.

R

.
E

W E
R

K

R

.

.

R

U

.

K
D

. .
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

. .
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

. .
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

. .
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

. .
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

. .
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

. .
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

. .
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

. .
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

. .
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

. .
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

. .
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

. D
E

.

.

.

N

.

.

I

.
.

R G
S

E

T

.

O

.

O

Z

R
C

Geld voor personeel 
wordt niet altijd 
juist besteed
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VVSG erkent dat  
er ruimte is  
voor verbetering

Op 17 september trok ACV Openbare 
Diensten met de rapporten van de lokale 
besturen naar de Vlaamse Vereniging 
van Steden en Gemeenten (VVSG). De 
gemeenten en OCMW’s doen het goed: 
74% van het personeel is tevreden. “Die 
74% is toch wel hét cijfer van de enquête. 
Het is een vrij goede score, waaruit we 
afleiden dat lokale besturen een relatief 
goede werkgever zijn. Maar dat neemt niet 
weg dat er ruimte is voor verbetering”, 
zegt Joris Lermytte van ACV Openbare 
Diensten. “Zeker omdat die score toch net 
iets hoger is bij de Vlaamse overheid.” 

Voorzitter Wim Dries van de Vereniging 
van Steden en Gemeenten (VVSG) erkent 
dit: “We moeten nog meer inzetten op 
goede communicatie met het personeel 
en personeelsleden meer ruimte geven 
om zich te ontwikkelen. Coachend leider-
schap dus. Daar is de VVSG zelf vragende 
partij voor”. 

Opvallend zijn ook de grote verschil-
len in de tevredenheidsscores tussen 
besturen. We hebben 194 afzonderlijke 
rapporten gemaakt per bestuur. Zo krijgen 
ze elk een eigen gedetailleerd verslag. Dit 
zijn de tien besturen met de hoogste en 
laagste tevredenheidscore.

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

Soms slaagt ze in haar opzet‚ soms niet.
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Eigen citroenen eerst

DE IDENTITAIRE BEWEGING. Het wordt ongetwijfeld een van dé 
termen van 2018 nu heel Europa meesurft op een golf van rechts 
populisme die de populariteit van de identitaire beweging ver-
sterkt. Een hoofdzakelijk jongerenbeweging die een terugkeer 
naar een ingebeelde ideale natiestaat predikt en alles wat die 
raszuivere identiteit bedreigd – lees: ‘de moslims’ – terug wil 
sturen naar…. Tsja, naar waar eigenlijk? Je kunt moeilijk Karima 
die hier geboren is, net als haar mama en papa, terugsturen naar 
een land dat even vreemd is voor haar als voor de bange, blanke 
man. Ik hoorde onlangs op de radio dat uit onderzoek van de 
Vlaamse overheid blijkt dat driekwart van de Vlamingen geen 
buren heeft met andere roots en dat 1 op 3 Vlamingen geen 
kennis of vrienden heeft met een andere achtergrond. Terwijl 
ondertussen 1 op 5 Vlamingen andere roots heeft, en we in de 
grote steden zien dat de witte bevolking een minderheid wordt. 
Om maar te zeggen: de idealen van de identitaire beweging zijn 
nu al achterhaald door de werkelijkheid, hoe graag we die ook 
wegsteken in onze verkavelingswijken.  

Maar bon, het zal nog even duren voor de tajine een standaard-
maaltijd wordt op de Vlaamse eettafel. Ik heb het persoonlijk 
niet zo op mensen die zich superieur voelen ten opzichte van 
anderen op basis van een wensbeeld. Ik blijf niet graag onder 
mijn kerktoren, behalve als het op mijn eten aankomt. Daarom 

wil ik graag eventjes een kleine ergernis van mij aankaarten, 
namelijk de identitaire crisis in de voedingssector. We weten 
ondertussen allemaal wel dat lokale seizoensproducten, als 
het even kan ook nog biologisch geteeld, de beste keuze zijn 
voor ons milieu. Zeker als je met opgroeiende kinderen zit en 
het goede voorbeeld wil geven, is dat the way to go. Maar net 
als de meeste werkende mensen heb ik doorgaans geen tijd om 
gezellig te winkelen op de markt in mijn dorp of bij de bioboer 
om de hoek. Daarom – als ons gezinsbudget het tenminste 
toelaat – spring ik regelmatig eens binnen bij de biosuper-
markt van die bekende Belgische keten. Een biosupermarkt 
die deze zomer in tv-spotjes verkondigde te zullen kiezen voor 
lokale producten. Maar helaas, tussen marketing en realiteit 
staan tal van prijsbepalingsbezwaren in de weg. Want hoe 
kun je verklaren dat er hartje zomer citroenen uit godbetert  
Argentinië in de rekken liggen, terwijl ze er in Sicilië bij wijze van 
spreken de straat mee kunnen leggen? Daar, lieve lezers, kan ik 
me steendood aan ergeren. En dan word ik telkens, zo midden 
in de koelcel van de winkel, een heel klein beetje verdrietig.  NT  

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

TOPBESTUREN VLAANDEREN

 

Waar? Score /10
RVT MOLENKOUTER Wichelen 9,17

OCMW Veurne 8,94

Gemeente Dentergem 8,75

MI-WA Sint-Niklaas 8,75

Gemeente Bredene 8,67

Stad Peer 8,66

Gemeente Langemark-Poelkapelle 8,63

OCMW Wervik 8,61

OCMW Balen 8,58

OCMW Beernem 8,58

FLOPBESTUREN VLAANDEREN 

Waar? Score /10
OCMW Lokeren 4,86

Gemeente Dilbeek 5,16

Water-link Antwerpen 5,23

Parko AGB Kortrijk 5,36

Gemeente Meise 5,5

Stad Tielt 5,92

Gemeente Stekene 5,95

CENTRUM VOOR SENIOREN (Gent) 5,96

WZC EDOUARD REMY (Leuven) 6,02

OCMW Oudenaarde 6,23
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74%

Alle rapporten:  
www.rapportlokalebesturen.be  



DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN ZIJN ACHTER DE RUG  
maar de straten hangen nog vol lachende politici en holle 
slogans op kleurrijke affiches. Je kunt je afvragen of die 
manier van stemmen ronselen nog wel zin heeft. De 
electorale impact is beperkt, en voor politici en het milieu 
zijn de kosten hoog. Maar zolang de andere partij het doet, 

blijft iedereen vrolijk plakken. Verkiezingsaffiches werden 
vooral belangrijk na de Eerste Wereldoorlog, toen door de 
invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht elke 
stem even zwaar telde. Angst aanjagen en elkaar zwart 
maken waren de belangrijkste boodschappen. Daar hebben 
we nu televisie en sociale media voor. NT
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