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• • • Op 14 oktober worden er lo-
kale  verkiezingen georganiseerd. Staat 
er veel op het spel wat onze leden kan 
aanbelangen?

De lokale verkiezingen bepalen niet 
alleen welk beleid zal worden gevoerd in 
de gemeente, maar de nieuw verkozenen 
worden ook de werkgevers voor alle perso-
neelsleden in gemeenten, ocmw's, intercom-
munales en in autonome gemeentebedrijven. 
Wat verandert morgen aan het statuut van 
het personeel? Hoe worden integraties van 
ocmw's in gemeenten geregeld? Worden 
diensten afgestoten of geprivatiseerd? Het is 
maar een greep uit de vele beslissingen die op 
dat niveau zullen worden genomen.

 
• • •  Wat op het niveau van de ge-

meentes en (Antwerpse) districtsraden?
Deze maand pakken we uit met 

de resultaten van een bevraging over de  
arbeidstevredenheid die op ruime schaal is 
gebeurd bij personeelsleden van lokale be-
sturen. Ook al zijn personeelsleden in de lo-

kale sector globaal tevreden over hun werk-
situatie, toch komen een aantal knelpunten 
naar voren. Mensen ervaren de manier waar-
op evaluaties gebeuren als problematisch en 
vinden toch wel dat er vaak willekeur is in 
het personeelsbeleid. Vooral lagere niveaus 
hebben duidelijke verwachtingen rond ver-
loning.

 
• • • Kan de uitslag van deze verkie-

zingen het beleid van de regering beïn-
vloeden?

Lokale en nationale of Vlaamse verkie-
zingen kan je zeker niet volledig vergelijken. 
Ik denk ook niet dat de lokale verkiezingen 
het regeringswerk sterk zullen beïnvloeden 
om de eenvoudige reden dat het laatste re-
geringsjaar is ingezet. Maar lokale verkiezin-
gen blijven een graadmeter en in de politiek 
hangt uiteindelijk alles met alles samen. NT  

 
Luc Hamelinck is voorzitter van  
ACV Openbare Diensten

“ Lokale en nationale of 
Vlaamse verkiezingen 
kan je zeker niet volledig 
vergelijken.”
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Op een dag lag in Nederland het hele 
spoor plat omdat er ijs tussen de wissels 
lag. Ik geloofde het niet en ging het uitzoe-
ken. Spoorbeambten vertelden me dat niet 
het ijs maar de marktwerking de boosdoener 
was. Door de scheiding tussen NS en ProRail 
mochten machinisten de wissels niet meer 
zelf sneeuwvrij maken. Ook het Fyra- 
debacle toonde aan dat vermarkting de bron 
van alle ellende is. En ik zag het met onze 
Post gebeuren. Die werd helemaal gepriva-
tiseerd, alle 11.000 postbodes in één grote 
ontslagronde op straat gezet en het nieuwe 
personeel zoveel mogelijk uitgeknepen om 
de winstmarges te vergroten. Het gevolg was 
een slechtere dienstverlening en twee keer 
hogere tarieven. 

Het is vreemd, die drang naar priva-
tisering van de publieke sector. Het idee 
kwam in jaren tachtig overwaaien uit de VS 
en het VK. Thatcher en Reagan vonden dat 
veel overheidsdiensten beter gerund zouden 
worden door privébedrijven. Nederland had 
toen nog wat reserves tegenover dat idee, 
maar liet die varen na de val van het com-
munisme. Een sterke overheid leek plots 
niet meer interessant. Gek genoeg werden 
daar nooit wetenschappelijke studies over 
gemaakt en alleen maar theorieën losgelaten 

die dat beweren. De praktijk blijken die nu 
manifest ongelijk te geven.

Talloze politieke partijen prediken nog 
steeds het marktevangelie, ondanks de niet 
nagekomen beloften in zoveel sectoren.  
Natuurlijk werkt de markt, maar je hebt 
wel een sterke overheid nodig om die te 
reguleren. Kijk naar de telecomsector. En 
er zijn nu eenmaal zaken die de markt niet 
kan regelen: openbaar vervoer, onderwijs, 
zorg. Wanneer politici praten op basis van 
economische modellen en de marktwerking 
bejubelen, dan moet je opletten. Mensen op 
de werkvloer vertellen, anders dan droge 
analyses en cijfers, hoe het er werkelijk aan 
toegaat. Die kennen de praktische bezwaren 
tegen de marktwerking. 

Met mijn boek stel ik alleen mijn erva-
ringen beschikbaar. Ik hoop dat anderen 
daar wat mee kunnen. Ik pleit voor een vorm 
van constructief activisme. Het zijn tenslot-
te de mensen op de werkvloer zelf die het 
beste kunnen duiden wat er allemaal mis is 
gegaan. Ik vrees dat het in België ook niet 
van bovenaf zal komen, het moet van on-
deruit komen. Door de mensen die het werk 
moeten doen. We moeten zelf in actie komen 
tegen de doorgeschoten marktwerking. NT

Marktdenken 
in de publieke sector

Onderzoeksjournalist Sander Heijne deed zeven jaar lang verslag van 
de effecten van bureaucratische systemen op ons dagelijks leven. Hij 
schreef er een boek over: 'Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u'. 
Daarin legt hij uit waarom marktdenken in de publieke sector op een 
groot misverstand berust. 

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
De Correspondent

“We moeten zelf in actie komen  
tegen de doorgeschoten  

marktwerking”
S A N D E R  H E I J N E

Het gesprek

Het boek ‘Er zijn nog 17 miljoen 

wachten voor u; dertig jaar 

marktwerking in Nederland’  

is te bestellen op  

decorrespondent.nl/17miljoen  

en kost 18 euro.
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interventie nog geen half 
uur, het was dus heel snel 
opgelost.”

 Zit je zelf met een 
wespennest? Dan kan 
je terecht bij het 
noodnummer 100 (of 
112 met je gsm). In 
de zomermaanden is 
het aantal oproepen 
zó groot dat bepaalde 
brandweerkorpsen 
een speciaal 
telefoonnummer hebben 
om de 100-centrale te 
ontlasten. Probeer 
het nest in ieder 
geval nooit zelf te 
verdelgen, want dat 
kan levensgevaarlijk 
zijn.

bij de brandweer want die 
verdelgt wespennesten in 
en rond de woning die een 
gevaar vormen voor de 
bewoners. “Ik vulde een  
online formulier in en twee 
uur later kreeg ik al bevesti-
ging van mijn afspraak, en-
kele dagen later. Het moest 
snel gaan, want we hadden 
er echt veel last van. We 
konden zelfs in huis niet 
meer rustig eten of slapen 
omdat ze overal zaten.”

“De brandweer heeft de 
nesten verdelgd met een 
poeder, omdat ze het nest 
niet konden verwijderen 
zonder mijn dak af te 
breken. In totaal duurde de 

De klant

• Een wespennest in je 
tuin of vlakbij je woning is 
enorm vervelend. Zeker als 
de beestjes je huis binnen-
dringen. Daar kan Hilde 
van meespreken, zij kamp-
te met maar liefst twee 
wespennesten. “We zagen 
de nesten aanvankelijk niet, 
we merkten gewoon dat er 
enorm veel wespen in de 
tuin en zelfs in huis zaten. 
Blijkbaar zat er een nest op 
het dak van het tuinhuis en 
een aan de bovenbouw van 
onze woning. De wespen 
kwamen binnen langs de 
spouwmuren.”

Uitstekende service
Gelukkig kon Hilde terecht 

TEKST
Renske De Maesschalck

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Wie 
Hilde (55 jaar)

   

Klant bij  
Brandweer Zwevegem

De brandweer hielp ons 
heel snel uit de nood”

“Hilde:

Deze stelling is:

Omschrijving

Conclusie
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Stelling

In de zomer lijkt het wel of het hele land platligt: professionele afspraken maak je best voor of 
na de zomer. Overheidsdiensten hebben in juli en augustus te maken met een piek in het  
aantal verlofaanvragen. Bij FOD Volksgezondheid is er vanaf juni een sterke stijging in de 
verlofaanvragen, met een piek tussen half juli en midden augustus. Waar het gemiddeld aan-
tal jaarlijkse vakantiedagen (van de 1.009 personeelsleden) iets boven de 1.000 per maand 
schommelt, pieken ze in juli boven de 4.000 en in augustus boven de 5.000. Ook de Groep 
Gent (Stad en OCMW) ziet dezelfde tendensen, met dit verschil dat de meesten hun jaarlijkse 
vakantie opnemen tijdens de Gentse Feesten in juli.

Staat de dienstverlening op een 
laag pitje in juli en augustus?
“Ja, maar eigenlijk ook niet”, be-
weert Jan Eyckmans, woordvoer-
der FOD Gezondheid.  “We hebben 
hier een cultuur om de dienstverle-
ning voor onze klanten te garan- 
deren, ook tijdens de vakantie- 
periode. Er zijn ook diensten waar 
het in de zomer juist drukker is. 
Bijvoorbeeld op de dienst die visa 
uitreikt aan pas afgestudeerden in 
de zorg. Want die kunnen en willen 
direct na hun studie aan de slag. 

Aan teams en diensthoofden waar 
in de zomermaanden een dienst 
niet mag stilvallen, wordt gevraagd 
om in onderling overleg zelf een 
vakantieplanning te maken. En 
dat lukt het best door mensen te 
betrekken.”

Klanten ook op vakantie
“Het is wel zo dat vrijwel alle 
overheidsdiensten op een duidelijk 
lagere capaciteit werken. Het levert 
nauwelijks problemen op omdat 
ook de meeste klanten op vakantie 

zijn in juli en augustus, dat merken 
we in ons contactcentrum.”
“In het verleden werd wel eens 
gebruikgemaakt van jobstudenten. 
Of die worden ingezet, hangt deels 
af van het beschikbare budget en 
uiteraard ook of er nood aan is. De 
laatste jaren hadden we ze nodig 
om ons archief te digitaliseren.”
De Stad Gent maakt tijdens de 
Gentse Feesten gebruik van job- 
studenten voor sport, kampen, 
feestelijkheden en in woonzorg-
centra.

De stelling

O waar 

O waarschijnlijk 

O onduidelijk 

O onwaarschijnlijk

O niet waar

De dienstverlening komt niet in het gedrang omdat de meeste 
klanten in juli en augustus ook op vakantie gaan en omdat er op 
de verschillende diensten goede afspraken worden gemaakt via 
de vakantieroosters.  NT

Overheden hebben

problemen om 

mensen aan te trekken

Ambtenaren nemen massaal  
vakantie in juli en augustus  
waardoor de dienstverlening  
in het gedrang komt
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• Op 29 juni 2018 gaf de 
Vlaamse regering haar 
principiële goedkeuring 
aan het voorstel van 
minister Homans over de 
gelijkschakeling van de 
arbeidsvoorwaarden van 
contractuele en statutaire 
personeelsleden van de 
Vlaamse overheid. Een 
van die maatregelen gaat 
over re-integratie en de 
mogelijkheid tot deeltijds 
werken. De Vlaamse rege-
ring lijkt te geloven dat de 
diensten van de Vlaamse 
overheid nu al hun uiter-
ste best doen om re-inte-
gratie mogelijk te maken. 
Maar is dat wel zo?

Kurt Debooser kreeg 
enkele jaren geleden een 
zwaar motorongeval, 
raakte in een coma en 
heeft er een blijvende 
overgevoeligheid voor 

elke vorm van achter-
grondgeluid aan overge-
houden. “Het zoemen van 
een airco of beamer leidt 
al tot concentratieverlies 
en oververmoeidheid en 
vraagt een grote recupe-
ratietijd. Het probleem 
zijn de landschapsbureaus 
die overal in Vlaanderen 
zijn ingevoerd. Bij mijn 
huidige werkgever heb ik 
nu de beschikking over 
een soort cockpit waarin 
de airco is uitgescha-
keld en ik een raam kan 
openzetten. En wanneer ik 
niet vergader, draag ik een 
koptelefoon die de ach-
tergrondgeluiden min of 
meer uitschakelt. Ik werk 
graag met mijn collega’s 
maar moet me gedwongen 
afzonderen, ook het geza-
menlijke lunchmoment in 
de personeelsrefter kan ik 
zelden benutten om bij te 
praten, wegens het lawaai 
daar. Daar komt bij dat 
overplaatsing door medi-
sche redenen moeilijk, zo 
niet onmogelijk, is binnen 
Vlaanderen. Dit komt 

onder meer door de ver-
kokering van de verschil-
lende diensten waarbij elk 
agentschap verantwoor-
delijk is voor het eigen 
personeelsbudget.”

Troostprijs
Door personeelsschaarste 
sinds de zware bespa-
ringsrondes en door-
gevoerde fusies van de 
Vlaamse regering wordt 
het voor een leidinggeven-
de moeilijk om rekening te 
houden met de bezorgd-
heden van de teamleden. 
Dan vormen personeels-
leden met extra noden 
een bijkomende belasting. 
“Re-integratie is een poot 
die door de overheid 
totaal niet is uitgebouwd. 
In 2010 vroeg ik een over-
plaatsing door medische 
redenen aan. Het ging niet 
meer en ik had indertijd 
thuis geen ruimte om 
te werken. Er werd mij 
een post beloofd bij de 
zorginspectie waarbij ik 4 
dagen op de baan zou zijn 
om welzijnsinstellingen te 

inspecteren. Het bleek een 
loze belofte. De toenmali-
ge secretaris-generaal was 
zelfs niet op de hoogte 
gebracht. Als troostprijs 
kreeg ik dan een stage van 
6 maanden aangeboden 
in Brugge. Maar daar 
zat niemand op mij te 
wachten. Ik kreeg een 
bureau op de gang, had 
geen telefoon en moest 
mijn computer meebren-
gen van mijn vorig werk. 
De vervoerskosten voor 
dienstverplaatsingen dien-
de ik ook zelf te betalen. 
Na 4 maanden hield ik 
het dan ook voor bekeken 
en keerde met hangende 
pootjes terug naar de 
initiële werkgever” 

“Er wordt ook geen 
gebruikgemaakt van de 
interregionale mobiliteit, 
waarbij je van overheid 
zou kunnen switchen, ook 
van gewestelijke. Zelfs 
binnen de eigen departe-
menten kan er nauwelijks 
geschoven worden. Blijk-
baar moet je eerst 2 jaar 
ziek thuisblijven voordat 
er maatregelen genomen 
kunnen worden. De enige 
oplossing is om op eigen 
kracht een andere job 
proberen te vinden.” NT

De militant

Wat komt er in huis van 
re-integratie?

KURT DEBOOSER

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

weten via nt@acv-csc.be

Marloes

Kurt Debooser 

 · Leeftijd: 45 jaar
 · Woonplaats: Meerbeek – 

Kortenberg
 · Beroep: Projectleider VIPA 

(Vlaams Infrastructuurfonds 
voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden)
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De confrontatie
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Begin dit jaar volgden er 
na bijna twee jaar stilte 
opnieuw stakingen in 
verschillende gevangenissen. 
De werkomstandigheden, 
maar ook de aankomende 
verplichting van een 
minimale dienstverlening 
werden aangeklaagd. 
Wij gaan in gesprek met 
vakbondsman Filip Dudal, 
die zelf al jarenlang ervaring 
heeft als personeelslid in een 
gevangenis en met minister 
van Justitie Koen Geens.

Na de stakingen in 2016 werd beslist 
om het personeelskader uit te breiden 
tot 7.075 voltijdse equivalenten. Is dat 
ook gebeurd?

FILIP DUDAL: “Ja en nee. Op 30 mei 
2016 werd protocol 436 afgesloten 
waarin dat getal stond. Een datum die ik 
nooit ga vergeten. Er werden ons 7.075 
voltijdse krachten beloofd, maar dat 
getal is nadien naar 6.825 gezakt. Dat 
was ook een van de redenen waarom er 
recent opnieuw acties uitgebroken zijn. 
Ik ga niet ontkennen dat er inspanningen 
gebeurd zijn door de administratie, maar 
we zijn intussen twee jaar verder en we 
kampen nog steeds met een tekort aan 
werkkrachten.”

KOEN GEENS: “De Vlaamse vakbonden 
zijn ontzettend constructief geweest  
tijdens de stakingen in de Waalse 
 gevangenissen twee jaar geleden. We 
stonden dan ook volledig achter dat 
getal van 7.075 werkkrachten, wat nu na 
de oefening anders werken in overleg 
met de vakbonden 6.825 geworden is. 
Ook dat getal bleek echter in de huidige 
arbeidsmarkt in Vlaanderen geen sine-
cure te zijn. Het is heel moeilijk om de 
uitstroom voor te blijven met voldoende 
instroom. Daar zijn drie redenen voor: 
een traag wervingsproces, een krappe 
arbeidsmarkt en de mogelijkheid tot 

HOE MOET HET VERDER?

Gevangenissen blijven 

ONDER- 
BEMAND 

“ Elke Belg zou een 
dag in de gevangenis 
moeten doorbrengen 
om te weten hoe 
het voelt om hier te 
werken.”

KOEN GEENS (CD&V) 

Federaal Minister van Justitie 
�
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assistenten kunnen inzetten als we meer 
ander personeel hebben zoals psycho-
logen en verpleegkundigen. Maar daar is 
inderdaad budget voor nodig. Ik doe daar 
mijn best voor, maar ik kan daar jammer 
genoeg niet alleen over beslissen.”

Minimale dienstverlening
In juni van dit jaar werd er vooral gepro-
testeerd tegen de plannen voor de invoe-
ring van de minimale dienstverlening. 
Volgens het plan van de minister moeten 
penitentiair bewakingsassistenten dertig 
dagen op voorhand hun staking aan-
kondigen, 72 uur voor een staking moet 
de vakbond laten weten wie werkwillig 
is en 48 uur van tevoren zorgen ze voor 
voldoende vrijwilligers. Gebeurt dat niet, 
dan kan de gouverneur vanaf dag twee 
mensen opvorderen. Concreet moet die 
regeling de basisbehoeften, zoals bij-
voorbeeld douchen, van gevangenen ook 
tijdens langere stakingen garanderen.

Voor de vakbonden is die minimale 
dienstverlening onbespreekbaar.  
Waarom? 

FILIP DUDAL: “Omdat je raakt aan het 
stakingsrecht. Het klopt dat er vroeger 
sneller gestaakt werd, maar we hebben 
als vakbond echt geprobeerd om dat om 
te draaien naar een klimaat van overleg. 
De gesprekken over de minimale dienst-
verlening zijn daarom zwaar aangeko-
men. Wat in 2016 is gebeurd, had nooit 
mogen gebeuren. Je mag gedetineerden 
niet zo lang aan hun lot overlaten. Net 
daarom hebben we echt geprobeerd om 
op een andere manier actie te voeren. 
Maar dat was blijkbaar niet genoeg om 
de minister te overtuigen. Er zijn tussen 
2014 en 2018 vier stakingsdagen geweest 
die te maken hadden met de penitentiaire 
problematiek. Steeds ging het om acties 
omdat de afspraken niet werden geres-
pecteerd door de overheid. Nooit werd er 

maar zoals ik al aanhaalde, kan ik daar 
niet alleen over beslissen.”

Hoe moet het verder met de proble-
men rond de werkdruk van penitentiair 
bewakingsassistenten? Welke  
structurele aanpassingen zijn nodig?

KOEN GEENS: “Het penitentiair klimaat 
moet verbeteren. Het budgettair klimaat 
uit het verleden heeft dat niet altijd even 
makkelijk gemaakt. De manier waarop de 
administratie nu aan de kar trekt samen 
met de vakbonden, toont dat we vooruit-
gang boeken.”

FILIP DUDAL: “De minister is vaak aan-
wezig op een overleg, ook in moeilijke 
perioden. Dat is niet vanzelfsprekend en 
dat appreciëren we. Maar alles gaat heel 
traag en dat is frustrerend voor het per-
soneel. Er wordt een akkoord afgesloten 
in 2016 en twee jaar later is er eigenlijk 
nog niet veel verbeterd. Ik snap wat de 
problemen zijn, maar dat krijg je heel 
moeilijk uitgelegd aan de mensen op de 
werkvloer. Een van de grootste proble-
men is dat de mensen heel weinig respect 
voelen. Heel veel mensen doen goed 
werk in moeilijke omstandigheden, maar 
de buitenwereld beseft dat te weinig. Die 
perceptie verbeteren, zou al veel helpen.”

KOEN GEENS: “Elke Belg zou voor zijn 
25e een dag in de gevangenis moeten 
doorbrengen om te weten hoe het voelt 
om hier te werken. Het begint met een 
gebrek aan respect voor gedetineerden 
bij de publieke opinie. Die negatieve per-
ceptie zorgt voor een negatief imago van 
alles en iedereen die met gedetineerden 
in aanraking komen. Dat voelen de men-
sen die in deze sector werken maar al te 
goed aan. Het humane karakter van dit 
werk moet weer op de voorgrond treden 
door een campagne die de perceptie in 
de maatschappij verbetert.”

FILIP DUDAL: “Nog heel veel werk aan 
de winkel dus.”

uitval. Toch is vooral de logheid 
van het wervingsproces, zeker in 
vergelijking met de privésector, de 
grootste boosdoener.”

FILIP DUDAL: “We kampen ook 
met een negatief imago. We  
promoten onszelf te weinig.  
Bovendien mogen we ook de budget- 
taire beperkingen niet vergeten. Proactief 
aanwerven kost geld. En dat is er zeker 
niet altijd voldoende geweest.” 

Vandaag staat één penitentiair  
bewakingsassistent gemiddeld in voor 
1,63 gedetineerden. In Scandinavië is 
dat één voor vier gedetineerden. Waar-
om ligt de werkdruk hier zo hoog? 

FILIP DUDAL: “Ik weet niet of die 
berekeningen correct zijn, want je moet 
ook rekening houden met technische 
profielen. We mogen zeker geen appelen 
met peren vergelijken. Bovendien zitten 
we met een verouderde infrastructuur die 

bijdraagt aan de werkdruk. Dat gezegd 
zijnde, vind ik het enorm belangrijk dat in 
ons systeem penitentiair bewakings- 
assistenten voldoende contact hebben 
met de gedetineerden. Hoe minder per-
soneel, hoe minder contact en hoe meer 
problemen met gevangenen. En dat zie je 
natuurlijk niet in de aangehaalde cijfers.”

KOEN GEENS: “De infrastructuur legt an-
dere eisen op het vlak van bewaking. In 
gevangenissen met veel automatisering 
en weinig personeel, zoals in de UK en 
de VS, krijg je een heel ander klimaat. De 
menselijkheid is daar volledig zoek. Dat 
wil ik absoluut vermijden, ik ben dan ook 
volledig tegen privatisering. We zouden 
ook minder penitentiair bewakings- 

actie gevoerd 
om iets bij te 
krijgen maar 
gewoon om te 
krijgen waar 
het personeel 
recht op heeft. 
Door een minimale dienstverlening in te 
voeren zijn die problemen niet weg- 
gewerkt.”

KOEN GEENS: “Toen ik minister werd, 
stond de minimale dienstverlening in 
het regeringsakkoord. Ik heb nooit onder 
stoelen of banken gestoken dat we dat 
samen met de vakbonden gingen probe-
ren verwezenlijken. Die staking van 2016 
heeft mij daar nog meer van overtuigd. 
Ik moest het leger inzetten, werd op de 
vingers getikt door het Europees Comité 
inzake de voorkoming van foltering en 
onmenselijke of vernederende behande-
ling of bestraffing (CPT). Dat kon echt niet 
door de beugel. We hebben toen samen-
gezeten over die minimale dienst- 
verlening en dat overleg liep best goed. 
Maar op een bepaald moment moet er 
een besluit genomen worden. Ik had het 
liever gehad met volledig wederzijdse 
toestemming, maar het is nu zo. We 
proberen wel de werkdruk effectief te 
verbeteren. Zo hebben we een wetsont-
werp gemaakt waarin we het statuut 
opwaarderen en voorzien we in het be-
wakings- en directiekader steeds statu-
taire aanwervingen en dat de bestaande 
medewerkers vastbenoemd blijven. Dat 
is nog niet goed genoeg, maar het is beter 
dan niks. Ik geef de strijd zeker niet op, 

�

�     Filip 
Dudal is 
secretaris 
justitie 
bij ACV 
Openbare 
Diensten

�   Koen 
Geens 
(CD&V)  
is federaal 
minister 
van 
Justitie.

De confrontatie
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Het tijdstip

14u05, Zomergem

Het is een hete woensdag in 
juli. De gemeenteraadsverkiezin-
gen van 14 oktober lijken nog ver 
weg. Maar niet voor Katleen De 
Muynck, gemeentelijk coördinator 
van Zomergem. Zij is al volop bezig 
met de voorbereidingen.

We treffen haar in de sporthal 
‘Den Boer’, één van de 4 stem- 
locaties van Zomergem. Daarnaast 

is er ook een stemlocatie voorzien 
in Oostwinkel, Ronsele en Beke. 
Aangezien Zomergem, Waarschoot 
en Lovendegem vanaf 1 januari 
2019 fuseren zal er voor de  
komende gemeenteraads- 
verkiezingen één stemformulier 
worden opgesteld voor Lievegem, 
de nieuwe naam van de fusie- 
gemeente.

“We stemmen volledig 
elektronisch. Daar komt heel wat 
bij kijken. We zijn reeds in het 

voorjaar gestart met de voorbe-
reidingen: beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van de locaties 
nagaan, indeling stembureaus, 
voorbereidende werken met het 
oog op de opmaak van de kie-
zerslijst, testen van de kiescom-
puters, inschrijving niet-Belgen 
op de kiezerslijst, opmaak lijsten 
potentiële voorzitters en bijzitters 
van de verschillende stembureaus, 
overleg met de verschillende 
betrokken gemeentelijke diensten 
en de fusiegemeenten… Zodra 

de kandidatenlijsten ingediend 
zijn, richten we ons volledig op 
14 oktober 2018. In de sporthal 
komen er 6 stembureaus met elk 5 
stemcomputers. De volledige zaal 
wordt omgebouwd op één dag. 
Aan de organisatie van de verkie-
zingen werken heel wat mensen 
samen. Dat gaat van de technische 
dienst, de communicatiedienst tot 
systeembeheerder (ICT), het admi-
nistratief personeel, poetsdienst 
en politiedienst. Alles samen zo’n 
30-tal medewerkers.”  
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7 werknemers op 10
kunnen zelf kiezen 
hoe ze hun 
werk aanpakken

ARBEIDS-
~VOORWAARDEN

~VERHOUDINGEN

~ORGANISATIE

ALGEMENE
TEVREDENHEID

7,4/10

• feedback
• taakvariatie
• taakidentiteit
• taakbelangrijkheid
• autonomie

ARBEIDSINHOUD
Score

~INHOUD

~OMSTANDIGHEDEN

Lokale besturen

De sector Lokale en Regionale Be-
sturen van ACV Openbare Diensten 
bevroeg in het voorjaar van 2018 
het personeel van gemeenten en 
ocmw’s over hun arbeidstevreden-
heid. Daaruit blijkt dat 74% tevre-
den is met zijn of haar job.

ARBEIDSTEVREDENHEID BIJ LOKALE BESTUREN

Wat kan 
beter?

TEKST
Renske De Maesschalck

INFOGR APHIC
Gregory Klarfeld

“Die 74% is toch wel hét cijfer van de en-
quête. 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.” Hoe verklaar je nu de arbeidstevredenheid 

op de werkvloer? Daarvoor wordt uitge-
gaan van de vijf dimensies van kwaliteit van 
arbeid: arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudin-
gen en arbeidsorganisatie. Op elk van die 
dimensies is er ingezoomd en gekeken waar 
er verbetering mogelijk is en wat goed loopt. 

Te weinig autonomie
De arbeidsinhoud verwijst naar de aard en 
het niveau van het werk. De meerderheid 
van de bevraagden is tevreden over de 
jobinhoud, alleen op het vlak van autonomie 
kan het beter. “Dat is een probleem, want au-
tonomie zorgt ervoor dat mensen beter met 
werkdruk kunnen omgaan. Als het personeel 
zelf de taken kan indelen, is er minder stress. 
Zo niet verhoogt het risico op onwerkbaar 
werk. Wat dan weer een impact heeft op de 
kwaliteit van dienstverlening.” 

Spanning tussen hogere en 
lagere loonniveaus
De arbeidsvoorwaarden zijn de core business 
van de vakbond: loon, extra voordelen, 
contracten, … Uit de enquête kwam het loon 
als een pijnpunt naar voren, zeker als we 
het loonniveau erbij halen. “Dat is ook vrij 
logisch, personeel in de hogere loon- �
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Lokale besturen

klassen is heel tevreden met wat ze verdie-
nen, personeel in de lagere loonklassen is dat 
niet. Zeker als we dan zien dat de mensen in 
die lagere loonklassen aangeven dat hogere 
maaltijdcheques broodnodig zijn. Dat gaat 
uiteindelijk om een klein bedrag. Als dat al 
het verschil maakt, zegt het genoeg over hoe 
nipt sommige personeelsleden zitten qua 
verloning. Die spanning tussen hogere en 
lagere loonniveaus zien we ook terug bij de 
pensioenregeling. Wie een laag loon heeft 
en ook de contractuelen willen een betere 
pensioenregeling.”

Te weinig ontwikkelingsmogelijkheden 
Ook als het gaat over ontwikkelingsmoge-
lijkheden en vorming is er nog veel beter-
schap mogelijk. Slechts 41% kan zich verder 
ontwikkelen op het werk en slechts 65% mag 
noodzakelijke opleidingen volgen.“Dat zijn 
erg lage cijfers. Ze vormen een potentieel 
probleem in de toekomst. Vormingen en ont-
wikkeling worden steeds belangrijker omdat 
onze werkomgeving voortdurend verandert. 
Als mensen geen kansen krijgen om zich te 
ontwikkelen, kunnen ze zich minder makke-
lijk aanpassen. En dat vertaalt zich opnieuw 
in een minder werkbare job.”

Stressbeleid is essentieel
Bij de arbeidsomstandigheden is men minder 
tevreden over het werkmateriaal dan bij de 
Vlaamse overheid. Ook springen vooral het 
onthaalbeleid en de emotionele en fysieke 
belasting van het personeel eruit. Zo vindt 
minder dan de helft dat nieuwe medewer-
kers goed opgevangen en ondersteund wor-
den. “Dat is een zeer zwakke score. Een goed 
onthaalbeleid is namelijk een belangrijke tool 
om goed om te gaan met personeel.” 

Verder zien we wat verwacht kan worden: 
een hoge emotionele belasting bij hogere 
functies en een zwaardere fysieke belasting 
bij lagere functies. “Opvallend is dat vooral 
stress zorgt voor gezondheidsproblemen op 
de werkvloer. Er moet dus in de eerste plaats 
worden ingezet op een stressbeleid. Een be-
ter evenwicht tussen werkdruk en autonomie 
is cruciaal en net daar knelt het schoentje bij 
de lokale besturen.” 

Steun van collega’s
De arbeidsverhoudingen verwijzen zowel 
naar interne als externe contacten. Verbe-
teringen zijn onder meer mogelijk op vlak 
van werksfeer, waardering en vertrouwen in 
eerlijke selecties. Het meest voorkomende 
probleem zijn bedreigingen van externen. 
23% van het personeel van de lokale besturen 
krijgt er mee te maken. “Bij OCMW’s komt dit 
vooral voor op B-niveau en bij de gemeenten 
op D-niveau. Veel mensen komen daar soms 
onder zware druk te staan.”
Pesterijen en ongewenste intimiteiten wor-
den gemeld door 7% en 3% van het perso-
neel. Die cijfers liggen lager dan het gemid-
delde.“Al is elk percentage er één te veel.”

Op het vlak van de persoonlijke relaties en 
contacten op de werkvloer, zien we iets 
opmerkelijk. Personeel van lokale besturen 
kan vooral rekenen op de collega’s als er een 
probleem is. “Collega’s krijgen vooral veel 
steun van elkaar, het onderzoek toont aan 
dat net die steun ervoor zorgt dat het perso-
neel tevreden is in hun job.” 

Leervermogen
Hoe het werk georganiseerd wordt, bepaalt 
op de tweede plaats de arbeidstevredenheid. 

Sterke punten zijn hier dat medewerkers 
veelal trots zijn op hun werk, en dat mede-
werkers en leidinggevenden relatief be-
kwaam worden bevonden. Lokale besturen 
schieten te kort qua zoeken naar verbetering, 
open communicatie en inzetten op samen-
werking. “Daardoor wordt het leervermogen 
onvoldoende ontwikkeld en blijft er marge 
voor verbetering van de arbeidstevreden-
heid.”

Persoonlijk rapport per bestuur
Wat zorgt ervoor dat mensen tevreden zijn 
bij de lokale besturen? Op de eerste plaats 
zijn dat de arbeidsverhoudingen. De werk-
sfeer, de collega’s, ruimte voor overleg, … die 
zaken zorgen ervoor dat mensen elke dag 
tevreden naar hun werk vertrekken. 
Op de tweede plaats komt er open en 
eerlijke communicatie en slechts op 
de derde plaats de jobinhoud. Op de 
vierde plaats staat de afwezigheid van 
stress.

“We proberen met deze enquête een 
gesprek te openen naar de besturen 
toe. Onze bedoeling is dat de kwaliteit 
van het werk verbetert, waardoor het 
personeel meer tevreden is en waar-
door de dienstverlening beter wordt. 
We gaan ook 193 afzonderlijke rappor-
ten maken per bestuur. Zo krijgen ze 
elk een persoonlijk verslag. We willen op een 
positieve manier naar de besturen stappen 
door zelf met voorstellen te komen en niet 
enkel af te kraken wat slecht gaat.”

“ Meer autonomie 
is cruciaal en net 
daar knelt het 
schoentje bij de 
lokale besturen”

JORIS LERMY T TE 

ACV Openbare Diensten

�

Alle rapporten:  
www.rapportlokalebesturen.be
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Zorgen rond uurroosters

Een uurrooster opstellen 
waarbij iedereen zich tevre-
den voelt, is in de zorgsector 
blijkbaar moeilijk. Dat komt 
onder meer door de strikte 
bepalingen in de arbeids-
wet rond arbeidstijd, rust, 
pauzes en weekendwerk. 
Bovendien moet er 24 uur 
op 24 en 7 dagen op 7 zorg 
of permanentie aangebo-
den worden. Tegelijk zegt 
diezelfde wet dat men 
rekening moet houden met 

de verwachtingen van 
het personeel. 

Is zelfroostering
In openbare ziekenhuizen, woonzorgcentra en 
thuiszorgdiensten werken nogal wat personeels-
leden met onregelmatige prestaties. En hoewel 
zij beschermd worden door de arbeidswet 
ondervinden heel wat onder hen problemen door 
de uurroosters.

de oplossing? 

Dat laatste valt moeilijk te 
rijmen met de wettelijke 
verplichting om slechts 5 da-
gen op voorhand variabele 
uurroosters kenbaar te ma-
ken aan het personeel. Dat 
schrikt niet alleen jongere 
of potentiële werknemers 
af, sommige werknemers 
voelen zich ook regelmatig 
de klos wanneer de roosters 
worden ingevuld. Al te vaak 
blijken bepaalde werk- 
nemers daarbij voorrang te 
krijgen of te nemen onder 
het motto ‘wie eerst komt, 
eerst maalt’.

Wat eraan te doen?
Er zijn heel wat klachten 
over de te grote flexibiliteit 
die wordt gevraagd van 
het personeel: laattijdig 

doorgeven van uurroos-
ters, wijzigingen en 
verplichte opname 
van het verlof daarin... 

Het zet de planning en de 
organisatie van het gezinsle-
ven onder druk. 
Toch kun je met eenvoudige 
maatregelen meer stabiliteit 
in de uurroosters inbou-
wen. Het voorstel van ACV 
Openbare Diensten – dat 
ondertussen voor de private 
sector is opgenomen in het 
federaal gezondheidsak-
koord – is om bij de opmaak 
van de uurroosters in drie 
fasen te werken. Jan Mortier, 
Coördinator openbare zorg, 
legt uit: "Eerst wordt uiter-
lijk 3 maanden op voorhand 
een voorlopig uurrooster op-
gemaakt. In de tweede fase 
is er tot uiterlijk 1 maand op 
voorhand een wijziging 
van dit rooster mogelijk, 
op voorwaarde dat alle 
mogelijke oplossingen – zo-
als de inzet van de mobiele 
equipe – werden uitgeput. 
Uiteindelijk wordt dan 7 
kalenderdagen op voorhand 
het uurrooster definitief. 
Bij alle fasen is onderling 
overleg tussen werkgever, 
werknemer en diensten een 
absolute must en moet de 
sociale en arbeidswetgeving, 
zoals het recht op betaling 
van overuren, worden geres-
pecteerd."

Zelfroosteren
Dé oplossing lijkt te liggen 
in zelfroostering. Dit in een 
Zweeds ziekenhuis bedacht 
systeem stelt medewerkers 
verantwoordelijk voor hun 
eigen uurrooster. Op die 
manier wordt een betere 
balans tussen werk en privé 
mogelijk. Bij veel systemen 
kunnen medewerkers via  
internet, los van tijd en 
plaats, hun roosterwen-
sen invullen. De meeste 
software controleert 
daarbij automatisch of het 
uurrooster voldoet aan de 
bezettingseisen, arbeidswet, 
cao en interne afspraken. 
Zelfroosteren leunt op die 
manier dicht tegen het 
 3-fasensysteem aan en kan 
enkel onder die voorwaar-
den ideaal zijn. Maar er 
blijven nog veel aandachts-
punten en niet alle ervarin-
gen met zelfroostering zijn 
positief. Zo zal bijvoorbeeld 
zelfroosteren het best 
werken bij zo heterogeen 
mogelijke teams. Wanneer 
een team uitsluitend uit 
jonge ouders bestaat, is het 
risico reëel dat niemand 
op woensdagnamiddag en 
tijdens de schoolvakantie 
zal willen werken. NT
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Big up to all the mama’s

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

Soms slaagt ze in haar opzet‚ soms niet.
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ZIJN JULLIE OOK ZO BLIJ DAT DE SCHOOL OPNIEUW IS  

BEGONNEN, LIEVE LEZERS? Niet dat het bij momenten geen 
paradijs op aarde leek, die momenten samen met de kinderen. 
Maar zoveel quality time met die kleine rakkers was voor mij als 
moeder van middelbare leeftijd toch ook behoorlijk vermoei-
end. En dan vooral het vele geregel om de vakantie te overbrug-
gen: met speeldagen, kampjes, eventueel een gezinsvakantie, 
opvang door opa en oma… 

‘Wie pik ik waar op en hoe laat?’ Op sommige dagen waren dat 
de enige gesprekken van betekenis tussen manlief en ik. Voor 
de rest moest er voetbal en vervolgens Tour gekeken worden. 
Al die stress van dat regelen was aan hem niet besteed. ‘Het 
is wel vakantie, hè.’ Tsja. De hele logistieke operatie in elkaar 
doen passen als een magische puzzel? Daar hielden de mama’s 
zich mee bezig. De partners waren bereidwillig aanwezig op de 
achtergrond en stonden standby voor verdere instructies. Een 
fenomeen dat zich niet beperkte tot mijn kleine wereld, trou-
wens, bij collega’s hoorde ik dezelfde verhalen. Daarom deze 
shout out naar alle mama’s: we hebben dat weer goed gedaan, 
deze zomer! Wit wijntje, iemand?

Toegegeven, ik mag niet klagen. Nu mijn kinderen wat groter 
worden, breidt hun vriendenkring zich uit en wordt ons opvang-
vakantienetwerk groter. Ook de kinderen uit de straat lopen hier 

nu de deur plat. Dat leverde vaak idyllische zomerse taferelen 
op van kleuters, spelend in het water, terwijl de avondzon hun 
blote billetjes in een gouden gloed baadde. Ik heb dan ook nog 
eens het geluk dat er veel mama’s door hun beroep vaak thuis 
waren overdag. De oplossing voor noodopvang was maar één 
Whatsapp-berichtje weg, dat scheelde met de gemoedsrust. 

Het lukte dus wel om die puzzel te maken, mijn vangnet is 
groot genoeg. Maar dat is bij heel veel ouders niet het geval. 
Elke dag stonden er wel gestreste moeders of vaders met een 
paar jengelende kleuters in hun kielzog aan het loket. Dik-
wijls voelden ze zich dan nog verplicht om zich te excuseren 
voor hun kinderen. ‘Sorry mevrouw, ik moest ze meenemen 
omdat ik niemand heb om op hen te passen.’ Geen soci-
aal vangnet hebben, zelfs niet voor een paar uurtjes opvang, 
hoe stresserend moet dat wel niet zijn? Die mama’s en papa’s 
verdienen meer dan een shout out, die verdienen oplossin-
gen. En liefst ook nog gratis. Het zou een mooie verkiezings-
belofte zijn, om dat tegen de grote vakantie van volgend jaar 
al te realiseren. Tot dan ploeteren we nog even verder. NT  

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

Opleidingen voor personeelsleden 

Federale overheid

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

SESSIE 1

POSTBAK, SJT, LOGISCH EN ABSTRACT REDENEREN 

Wanneer?   Waar?

20-09-2018 9u tot 13u Brussel 

18-10-2018 9u tot 13u Brussel 

20-11-2018 9u tot 13u Brussel 

06-12-2018 9u tot 13u Brussel 

SESSIE 2

HOE KAN IK SLAGEN VOOR EEN MONDELINGE TEST BIJ SELOR?

Wanneer?   Waar?

18-09-2018 9u30 tot 13u Brussel 

16-10-2018 9u30 tot 13u Brussel 

08-11-2018 9u30 tot 15u30 Antwerpen 

13-12-2018 9u30 tot 15u30 Hasselt 

18-12-2018 9u30 tot 13u Brussel 

Inschrijven kan via de website van ACV Openbare Diensten:
www.acv-openbarediensten.be
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DE STELLING

 
Tewerkstelling
Overheden hebben meer 
problemen om mensen aan te 
trekken. 

DE CONFRONTATIE

 
Vlaamse overheid 
"Ziek thuisblijven is niet meer van 
deze tijd". ACV Openbare Diensten 
biedt weerwoord aan minister 
Liesbeth Homans. 

VERKIEZINGEN ’19 

 
Een vooruitblik
Deel 1 van een nieuwe reeks:  
Onze visie op stads- en 
streekvervoer.
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DE MEESTEN VAN ONS ZIJN WEER TERUG VAN VAKANTIE. Op die 
enkelingen na die zich nu dubbel verkneukelen: in juli en augus-
tus hadden ze het kot voor zich alleen en hun vakantie moet nog 
beginnen. Wat nu de normaalste zaak van de wereld lijkt, was dat 
lange tijd niet. Er is lang gestreden voor het recht op vakantie. In 
1900 krijgen de arbeiders van de Parijse metro de eerste officiële 
vakantie in Frankrijk: 10 dagen. Een jaar later verwerven Britse 
vrouwen en minderjarigen het recht op zes dagen vakantie. 
In 1921 genoot 85% van de Duitse arbeiders en bedienden een 

betaalde vakantie. Vier jaar later kregen onze spoorarbeiders 
acht dagen vakantie. Onder druk van wilde stakingen gaat de  
Belgische regering in 1936 akkoord met zes betaalde vakantieda-
gen voor alle werknemers. In 1971 werd de vierde vakantieweek 
ingevoerd. Toch tikte de Europese Commissie België op de vin-
gers wegens het onderscheid vakantiejaar – vakantiedienstjaar. 
Niet iedereen bleek namelijk recht op die vier weken jaarlijkse 
vakantie te hebben. In 2012 werd deze ‘Europese’ jaarlijkse va-
kantie vastgelegd in het Belgische arbeidsrecht. NT
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Een groep kinderen is op stap 
met een reis van de  

Christelijke Mutualiteiten 
 aan de Belgische kust in 1950.


