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Welkom
“We willen
een blad dat
verbindt, een
blad waar
de lezer naar
uitkijkt”

3 vragen voor...
NT magazine is de gloednieuwe opvolger
van De Nieuwe Tijd. Luc Hamelinck,
voorzitter van ACV Openbare Diensten
geeft uitleg bij de verandering.
• Wat was er mis met de voorganger van dit blad?
De Nieuwe Tijd had zeker z'n waarde. Vooral voor afgevaardigden was het een interessant blad. Maar voor een algemeen
ledenblad was het wat te technisch. Ook onze eigen interne
structuur kwam te veel aan bod, dat proberen we vanaf nu
te overstijgen. En we brengen artikels die voor iedereen –
ongeacht de sector – leuk zijn om te lezen. We hechten veel
belang aan ons ledenmagazine, het blijft immers één van de
belangrijkste kanalen om onze leden te bereiken.
Waarom is deze vernieuwing meer dan een facelift?
De vernieuwing is één van de gevolgen van een communicatieonderzoek dat we in 2015 lieten uitvoeren. Na afloop kregen
we een hele reeks aanbevelingen. De vernieuwing van het magazine is er daar één van. Maar dit is veel meer dan een nieuwe
lay-out. We zijn met een leeg blad gestart en we hebben lang
nagedacht over wat een ledenblad van ACV Openbare Diensten zou moeten zijn. Het resultaat is een totale breuk met hoe
het vroeger was. We willen een blad dat verbindt, een blad
waar de lezer naar uitkijkt.
Waarom is NT ook interessant voor niet-leden?
In NT benaderen we thema's en onderwerpen op een andere
manier dan vroeger. Alles mag wat ruimer bekeken worden,
we houden meer rekening met de wereld buiten onze beweging. Daarom maken we plaats voor een dialoog met andere
en soms ook tegengestelde stemmen in het debat. De openbare
sector is ons speelveld en daar ligt uiteraard de focus. Dat is
interessant voor onze leden, maar ook voor niet-leden.
NT

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

ACHTER HET UNIFORM
Kurt Wuyts werkt al 18 jaar bij de Belgische landmacht als
paracommando en verkenner. Daarnaast is hij ook actief
als ACV-militant. “Ik luister naar wat er leeft bij mijn collega’s.”
• Ik kon mijn passie niet langer negeren. Als
kind woonde ik vlakbij de legerbasis in Tielen. Ik
wist toen al dat ik een para wilde worden. Toch
koos ik na mijn secundaire studies eerst voor
tuinaanleg, vooral onder invloed van mijn ouders.
Ik heb dat zo’n twee jaar volgehouden. Maar ik
kon mijn passie niet langer negeren. Een gewone
dag als para ziet er heel normaal uit en bestaat
vooral uit trainingen op de basis. Voor een missie
ben ik meestal maanden weg van huis. Zo ben ik
al op buitenlandse missie geweest naar Afghanistan, Kosovo, Libanon… Je kan dat in principe
weigeren, maar dat doe ik niet. Het
is nu eenmaal part of the job en dat
TEKST
Renske De Maesschalck
weet je ook als je tekent.
FOTOGRAFIE

Studio 37

Mensen helpen, daar doen we het
voor. Mijn vrouw zegt soms dat ik
té gemotiveerd ben. Voor mij is het geen job,
het is een levenswijze. Ik doe het doodgraag,
ook omwille van mijn collega’s. Bij de Belgische
defensie vind je echt de crème de la crème van
de soldaten. De buitenlandse missies vind ik het
leukst om te doen. Daarvoor ben ik in het leger
gegaan. Maar ik haal ook veel voldoening uit
binnenlandse reddingsmissies. Bijvoorbeeld als
we worden ingezet bij overstromingen. Mensen
helpen, daar doen we het tenslotte voor.
We zijn geen vechtersbazen. Mensen denken
vaak dat para’s vechtersbazen zijn. Oké, we zijn
getraind om te vechten, maar dat betekent niet
dat we zomaar mensen in elkaar willen slaan. Een
ander stereotype is dat je in het leger niks doet;
dat we lui zijn en pinten drinken. Mensen beseffen
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niet dat wij lange uren kloppen en hard werken.
We patrouilleren met materiaal van 25 kg en zelfs
tijdens een pauze mogen we niet snel een boodschap doen. De soldaat van vandaag is professioneel en moet hard werken voor zijn geld.
Ik zou stoppen voor mijn kinderen. Dit jaar is
uitzonderlijk zwaar geweest. Ik ben ongeveer
230 dagen van huis weg geweest. Mijn sociaal
leven lijdt onder het strikte schema, maar echte
vrienden begrijpen dat ik niet spontaan een pint
kan gaan drinken. Ik heb het er wel moeilijk
mee om mijn kinderen zoveel te missen. Ik heb
twee zonen, van 4 en 7 jaar oud. Als ik lang van
huis ben, mis ik ze enorm. Ik heb het geluk dat
mijn vrouw ook soldaat is en in dezelfde kazerne
werkt. Zij is ook vaker thuis. Het zou anders niet
haalbaar zijn om opvang te voorzien. Ik hou van
mijn job, maar zodra zij zouden zeggen ‘papa, het
is genoeg geweest’, zet ik een stap terug.
Een kop warme chocomelk. We patrouilleren nu
twee jaar in Brussel. In het begin kwam daar vaak
reactie op. Tot na de aanslagen van 22 maart.
De terreurdreiging was voor velen ervoor een
ver-van-mijn-bedshow. Mensen waren bang van
ons en vonden onze aanwezigheid onnodig. We
willen uiteraard geen schrik aanjagen. Wij staan
hier niet om mensen te controleren, maar om
ze veiligheid te bieden. We krijgen gelukkig nu
meer positieve dan negatieve reacties. Mensen
komen spontaan ‘bedankt’ zeggen of knikken en
glimlachen als ze voorbij lopen. Dat apprecieer ik
echt. We geven er veel voor op, dus het is fijn om
te weten dat ons werk gewaardeerd wordt.
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“Ik heb het er wel moeilijk mee om mijn
kinderen zoveel te missen”
KURT WUYTS

Uitzendarbeid

TEKST

Timothy Puype
I L L U S T R AT I E

Gudrun Makelberge

Drie redenen waarom
uitzendarbeid in de publieke
sector een slecht idee is

“Het is
totaal
overbodig”
De Vlaamse regering wil uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten
en lokale besturen mogelijk
maken. Geen goed idee volgens
ACV Openbare Diensten.

W

AT IN DE PRIVÉSECTOR KAN, moet in de openbare sector ook kunnen”, vindt de Vlaamse regering. En daarom moet ook de openbare sector een beroep kunnen
doen op uitzendkrachten. Daar is Thomas Van Laer het
niet mee eens. Hij werkt al 10 jaar als chauffeur bij de
vuilnisophaaldienst waar hij dagelijks samenwerkt met
interimarbeiders. “Onze workload verschilt van dag tot
dag. Soms doen we 25 rondes, soms 40. Aangezien
onze planning niet lang op voorhand vastligt, kunnen
er geen drie vaste werknemers ingeschakeld worden. Om dat
op te lossen, werken we steeds met één vaste chauffeur, één
vaste lader en één uitzendkracht. Dat is in theorie een goede
oplossing, maar het werkt niet altijd even goed in de praktijk.
Er is meestal een probleem op het vlak van communicatie. De
meeste uitzendkrachten die bij ons terechtkomen, spreken geen
Nederlands. Bovendien werkt men met dagcontracten waardoor er veel verloop is.”
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REDEN NR. 1

Er is geen vraag naar
• Uit een enquête, uitgevoerd door de minister van
Bestuurszaken bij ambtenaren van de Vlaamse overheid,
blijkt dat er geen dringende
nood is aan interimarbeid
bij de openbare diensten.
Onder meer omdat het
statuut al voldoende flexibel
is. “Het klopt dat de meeste
werknemers in de openbare
sector statutair benoemd zijn.
Maar er zijn ook heel wat
contractuelen die tijdelijke
afwezigheden opvangen.
Daarnaast hebben we in
bepaalde sectoren en voor
heel specifieke jobs een
poule van interimkrachten

die inspringen wanneer er
echt geen andere optie is”,
legt Christoph Vandenbulcke,
nationaal secretaris van lokale en regionale besturen bij
ACV uit. “Dat is bijvoorbeeld
het geval voor het patiëntenvervoer in een ziekenhuis.
Als iemand wegvalt, moet die
meteen vervangen worden
of er vallen letterlijk doden.
Als minister Homans enkel
dergelijke uitzonderlijke
gevallen wil regulariseren,
willen we daar zeker over
praten. Maar dat is nog iets
volledig anders dan het
systeem uit de privésector
volledig overnemen.”

REDEN NR. 2

Het kan gevaarlijk zijn
• Dat uitzendarbeid niet
alleen onnodig is, maar ook
gevaarlijk kan zijn, bevestigt
ook Thomas Van Laer. “De
gebrekkige communicatie
heeft ook een gevolg voor
de veiligheid. Interimarbeiders krijgen een minimale
briefing en dat is vaak onvoldoende. We begeven ons
constant in het verkeer, dus
zonder duidelijke richtlijnen
is dat niet zonder risico.” Het
mag dan ook niet verbazen
dat bij interimwerk het
aantal arbeidsongevallen
onrustwekkend hoog is.
Christoph Vandenbulcke:
“Uitzendkrachten krijgen niet altijd de nodige

instructies en veiligheidsvoorschriften en kennen de
gebruiken en materialen
niet altijd. En omdat ze geen
werkzekerheid hebben,
voelen ze zich minder verantwoordelijk. Waarom zou
je jezelf 100 procent geven
voor een dagcontract? Dat
is niet alleen demotiverend
voor de werknemer, het kan
ook gevaarlijk zijn voor de
collega’s!”
Dat geldt voor alle
interimwerk, maar er speelt
nog iets specifiek bij de
openbare sector. “Statutaire
ambtenaren worden grondig gescreend en getest.
Ook bij de contractuelen

moeten er nog screenings
gebeuren. Bij interimcontracten valt die controle echter volledig weg en dat kan
een probleem opleveren.
Iemand die in de openbare
sector werkt moet discreet
zijn. Als je naar de dienst
Burgerzaken gaat, verwacht
je toch dat de persoon achter
het loket jouw privacy respecteert. Bij interimkrachten
is het veel moeilijker om dat
te garanderen aan de klant.
Om nog maar te zwijgen van
de gevolgen van interimwerk voor veiligheidsfuncties, maar dat zie ik nu niet
meteen gebeuren”, hoopt
Christoph. ➽
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Uitzendarbeid

REDEN NR. 3

Het is duur
➽ • In de private sector heeft

de werkgever er alle belang
bij om zo weinig mogelijk een beroep te doen op
uitzendkrachten. De prijs
per uur is namelijk dubbel
zo hoog als de prijs van
contractuele arbeid. Ook de
ondernemingsraad, die de
belangen van de werknemers vertegenwoordigt,
is niet erg happig omdat
interimcontracten minder
zekerheid bieden.
8

“Dit soort controle is er
niet bij de overheid omdat
er geen ondernemingsraad
bestaat. De overheid, als
werkgever, betaalt de arbeid
ook niet uit zijn eigen zak. Er
zal wel geprobeerd worden
om zuinig om te springen
met uitzendarbeid, maar dat
heeft niet hetzelfde effect”,
zegt Christoph Vandenbulcke.
“Toch zijn er enkele
situaties waar het nuttig kan
zijn om interimarbeid in de
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openbare sector mogelijk te
maken. Maar dat is nog iets
helemaal anders dan het
overal mogelijk te maken.
We mogen ook als klant want we zijn allemaal klant
van de overheid - toch wel
kwaliteit verwachten. En
dat valt met interimarbeid
nu eenmaal niet te garanderen.”
NT

De Stelling

WAAR

WAARSCHIJNLIJK

ONDUIDELIJK

ONWAARSCHIJNLIJK

NIET WAAR

Levert de toenemende digitalisering
meer of minder banen op?
Veel jobs zijn als gevolg van digitalisering en automatisering verloren gegaan of
zullen verloren gaan. In oktober werden we opgeschrikt door het massaontslag
bij ING. Volgens onderzoekers van Oxford University zouden door automatisering
tot 47% van alle jobs in de Verenigde Staten bedreigd zijn.
TEKST

Willem-Jan van Ekert

P

rofessor economie Maarten
Goos van de KU Leuven ziet
het ook bij ons somber in. Er
zouden de volgende twintig
jaar in Vlaanderen ruim
1,4 miljoen banen verdwijnen. Winkelbedienden, boekhouders en telemarketeers
zouden moeten vrezen voor
hun job. Maar ook openbare diensten zetten zich best schrap: sinds
we met computers werken, veranderen de administratieve processen
aan een snel tempo. Toch is de
Hoge Raad voor Werkgelegenheid
optimistisch. Een recent rapport
voorspelt dat de digitalisering een
gunstig effect heeft op de arbeidsmarkt. Meer routineuze beroepen
verdwijnen, maar de technologische
vooruitgang creëert ook nieuwe
banen. Volgens het rapport groeide
de hoogtechnologische werkgelegenheid tussen 2000 en 2011 met
22,3%, de niet-hoogtechnologische
maar met 8,6%. Maar volgens datzelfde rapport heeft meer dan 1 op 8
van de 16 tot 74-jarigen in ons land
nog nooit het internet gebruikt. Dat
verdient aandacht.

mende trein die we niet kunnen
negeren. Dat vraagt van iedereen
een nieuwe mentaliteit. Het is daar
dat we toekomstige jobs moeten
gaan zoeken.” “Dream on”, reageert
voorzitter FOD Sociale Zekerheid
Frank Van Massenhove. “Sinds
2000 kon slechts 0,5% van de
Amerikaanse werkenden de shift
maken naar digitale jobs. We gaan
naar een economie waarin er nog
amper arbeid is.”
1 op 2 werkloos
De 28-jarige Belg Davy Kestens
startte in San Francisco zijn techno-

logiebedrijf Sparkcentral. Volgens
hem worden de gevolgen van de
digitalisering onderschat. “Er komen wel nieuwe jobs bij maar veel
minder dan er zullen verdwijnen.
Ik ben ervan overtuigd dat we over
twintig jaar een werkloosheidsgraad van 50 procent hebben.
De meest voorkomende job in
Amerika is die van vrachtwagenchauffeur. Straks zien we alleen
nog zelfrijdende vrachtwagens en
zijn miljoenen chauffeurs werkloos. Politici vergissen zich als ze
denken dat het nog wel een paar
decennia zal duren.”
NT

CONCLUSIE

Een conclusie of de digitalisering nu meer of minder
banen zal opleveren is moeilijk te trekken. Het antwoord
ligt ergens in het midden. Ook bij de openbare diensten zal dat zeker een weerslag hebben. Één ding is
zeker: werk zal een andere plaats innemen in onze
dagelijkse routine en er zullen nieuwe jobs gecreëerd
moeten worden. De vraag is of we die enkel in de
technologie moeten zoeken.
NT

Amper arbeid
Minister van Werk Kris Peeters: “De
digitale economie is een aanstor-
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De confrontatie

“Deeltijdse contracten zijn
geen oplossing op lange termijn”

Zorgsector
onder druk

H

oe is het gesteld met de werkdruk in
de openbare woonzorgcentra in
Vlaanderen? Dat vroeg ACV Openbare
Diensten aan meer dan 1.000 personeelsleden. Voor de mensen op de werkvloer
is het wellicht geen verrassing dat die
werkdruk hoog blijkt te liggen. Te hoog.
NT magazine zat samen met Vlaams
minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin Jo Vandeurzen en twee bezorgde medewerkers van een Vlaams
woonzorgcentrum.

Uit de resultaten blijkt dat er dagelijks te weinig tijd is om de
bewoners de nodige zorg te geven. Ervaren jullie dat zelf ook?
VERPLEEGKUNDIGE INE LENAERTS: “De basiszorg is geen probleem. Naar
het toilet brengen, wassen, aankleden en eten geven, dat zijn zorgen die
we altijd kunnen geven aan de bewoners. Het zijn vooral de extra zorgen
waar we vaak niet aan toe komen, zoals de rolstoel wassen of nagels
knippen. Daar krijgen we geen tijd voor. Zeker niet tijdens de vroege shift
die altijd de zwaarste is. Elke bewoner moet dan gewassen worden wat
betekent dat we veel moeten heffen en tillen. Dat eist ook een fysieke tol.
Op zo’n momenten is het keuzes maken en taken doorschuiven. Je moet
wel, of je gaat eraan onderdoor.”
ZORGKUNDIGE GWENDA GEENS: “Die manier van werken heeft als gevolg
dat vooral de mondige mensen extra zorgen krijgen. De bewoners die
nooit klagen, worden minder geholpen op de drukke momenten. Maar
dan worden de problemen pas ontdekt als het al te laat is, vooral op sociaal vlak. Ook zij voelen zich eenzaam of willen een luisterend oor, maar
durven er niet expliciet om vragen. Dat werkt het sociaal isolement alleen
maar in de hand. Hoe we dat kunnen oplossen? Door meer personeel aan
te nemen, maar in het woonzorgcentrum waar wij werken, hebben we
ons maximum aantal personeelsleden al bereikt.” ➽
10
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GWENDA GEENS
Gwenda Geens
(42 jaar) werkt
al 10 jaar als
zorgkundige in
een openbaar
woonzorgcentrum in Limburg
en is militant bij
ACV Openbare
Diensten.

TEKST

Renske De Maesschalck
FOTOGRAFIE

Studio 37

JO VANDEURZEN
Jo Vandeurzen is
Vlaams minister
van Welzijn,
Volksgezondheid
en Gezin.

INE LENAERTS
Ine Lenaerts
(34 jaar) werkt
al 10 jaar als
verpleegkundige
in een openbaar
woonzorgcentrum in Limburg
en is militant bij
ACV Openbare
Diensten.
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De confrontatie

➽ Uit de enquête blijkt ook dat de zorgzwaarte

aanzienlijk gestegen is. Wat houdt dat in?
GWENDA GEENS: “Mensen blijven langer thuis omdat er
meer mogelijkheden zijn. Er is mantelzorg, maaltijdbegeleiding … Ze komen pas naar een woonzorgcentrum als het écht
niet meer gaat. Daardoor is de zorgzwaarte aanzienlijk hoger.
Vroeger kwamen er ook mensen binnen die nog heel zelfstandig waren en die bijvoorbeeld enkel hulp nodig hadden om
steunkousen aan te doen.”
INE LENAERTS: “Bewoners en hun families worden steeds
mondiger en veeleisender. Dat is begrijpelijk, maar dat maakt
het voor ons moeilijker om iedereen dezelfde goede zorg te
kunnen geven. Vaak wordt er ook mentale ondersteuning verwacht, maar dat kunnen we er echt niet bij nemen. Hoe graag
we het ook zouden willen.”
JO VANDEURZEN: “Dit probleem is reëel. Dat beseft deze
regering ook. Mijn kabinet is sinds 1 juli 2014 bevoegd voor
de financiering van woonzorgcentra en zelfs op die korte
tijd hebben we de residentiële ouderenzorg al enorm zien
veranderen. Het gemiddelde verblijf in een woonzorgcentrum
is momenteel twee jaar. Dat is veel korter ten opzichte van
vroeger, wat betekent dat de mensen die zich aanmelden voor
een verblijf in een woonzorgcentrum vaak complexe zorg- en
ondersteuningsvragen hebben. Met als gevolg dat de zorgzwaarte en de werkdruk stijgen.”
Dat is bekend, wat gaat u daar als minister aan doen?
JO VANDEURZEN: “We staan voor vier grote uitdagingen als

het over woonzorgcentra gaat. Ten eerste moeten we ervoor
zorgen dat er voldoende zorgaanbod beschikbaar is om
toenemende zorgvragen die samengaan met de vergrijzing
op te vangen. Tegen 2018 zullen er in Vlaanderen 9.800 extra
woongelegenheden bij komen. Ten tweede moeten we ervoor
blijven zorgen dat die centra betaalbaar blijven.”
“Ten slotte moeten we het probleem van de zorgzwaarte aanpakken. We weten dat de zorgzwaarte stijgt, en dus
moeten we een betere personeelsomkadering financieren.
Ook zetten we als overheid al in op de kwaliteitsbewaking. Zo
hebben we een grootschalige bevraging gedaan bij bewoners
van woonzorgcentra. Wat blijkt nu? Dat die best tevreden zijn
over de zorg die ze krijgen.”

“HET IS KEUZES
MAKEN EN TAKEN
DOORSCHUIVEN.
JE MOET WEL, OF
JE GAAT ERAAN
ONDERDOOR.”
INE LENAERTS

Niets aan de hand dus?
JO VANDEURZEN: “We weten dat we moeten inzetten op het

versterken van het personeelsbeleid en het verzekeren van
voldoende instroom van goede medewerkers in de sector. Er
wordt nu soms gewerkt met deeltijdse contracten of stagiaires. Maar dat is geen oplossing op lange termijn. We moeten
12
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die expertise in huis halen
en dat kan alleen als we
het statuut aantrekkelijk
maken. Op dat vlak hebben
we de laatste twee jaren
al heel wat vooruitgang
geboekt dankzij een felle
promotie van zorgfuncties.
Met resultaat, het aantal
inschrijvingen in de opleiding verpleegkunde was
nog nooit zo hoog. We zijn
daarnaast ook een nieuw
financieringssysteem aan
het ontwikkelen. Een van
de vragen daarbij is of de
personeelsnormen nog
up-to-date zijn. Misschien
moeten er gespecialiseerde
centra komen? Waar wij in
ieder geval vragende partij
voor zijn, is om met verschillende partners samen
te werken en te bekijken
hoe we het werk werkbaar
kunnen houden. Zo zouden
piekmomenten anders
georganiseerd kunnen
worden. Bijvoorbeeld één
voltijds contract waarbij
een deel wordt gepresteerd
in de ochtendshift bij het
ene centrum en een andere
shift bij een ander centrum.
Of flexibele uurroosters die
samen met de werknemer
worden opgesteld ...”
INE LENAERTS: “Dat
zijn oplossingen die voor
ons ook een mooie optie
kunnen zijn. Het e-zorgplan is daar een voorbeeld
van. In het begin zagen
we daar tegenop, er kroop
ook veel tijd in. Maar het
blijkt uiteindelijk een heel
handige tool om bij de hand
te hebben.”

“MENSEN KOMEN
PAS NAAR EEN
WOONZORG-

MINISTER VANDEURZEN:
“Het aantal inschrijvingen in de opleiding verpleegkunde was nog nooit zo hoog.”

CENTRUM ALS
HET ÉCHT NIET
MEER GAAT.

Er zijn plannen om de publieke woonzorgcentra te
verzelfstandigen. Kan de Vlaamse overheid dan nog
garanderen dat de publieke centra betaalbaar blijven
voor elk budget?
JO VANDEURZEN: “Een woonzorgcentrum verzelfstandigen houdt in dat het publiek wordt uitgebaat, maar dat
ze dat doen als een aparte rechtspersoon. In de meeste
gevallen is een publiek woonzorgcentrum een onderdeel
van de OCMW-werking. Wetende dat de OCMW’s moeten
integreren in de lokale besturen, kan het logisch zijn dat
een centrum ervoor kiest om een aparte entiteit te worden.
Sommige centra werken nu al op die manier omdat ze dan
met andere centra en diensten kunnen samenwerken.”
“Er zijn ook lokale besturen die samenwerken met een
private partner. Ze denken na
over hun kerntaken. Daar knelt
het schoentje voor veel mensen.
Als overheid is het onze taak
om kwalitatieve en betaalbare
woonzorgcentra aan te bieden.
Maar moeten we daarom dat
Tegen 2018 zullen er in
woonzorgcentrum ook zelf
Vlaanderen 9.800 extra
plaatsen bijgekomen zijn.
exploiteren? Dat is een vraag die

9.800

de lokale besturen moeten
beantwoorden.”
GWENDA GEENS: “Komt
er dan geen enkele vorm
van controle? De overheid
moet toch blijven waken
over die betaalbaarheid?”
JO VANDEURZEN: “Wij
kunnen randvoorwaarden
creëren zodat het voor
lokale besturen gemakkelijk is om zelf het beheer
in handen te houden. Maar
de uiteindelijke beslissing
ligt bij de gemeenten en
steden. Het hele proces van
de verzelfstandiging wordt
natuurlijk nog uitgebreid
besproken met onder meer
de vakbonden. We moeten
tot een systeem komen
dat haalbaar is voor lokale
besturen en met betaalbare
zorg voor elk budget.”

DAARDOOR IS DE
ZORGZWAARTE
AANZIENLIJK
HOGER.”
GWENDA GEENS

NT

Surf naar www.acv-openbarediensten.be voor de resultaten van de enquête
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Het tijdstip

13u43

Recyclagepark, Kuurne
Het is bijna 14 uur, het containerpark in Kuurne gaat zo meteen
open voor het publiek. Kapil
Kumar, een Belg met Indische
roots die hier al 7 jaar werkt, zal zo
meteen weer allerlei vragen beant-

woorden. “Is dit brandbaar?” of
“Wat doe ik met oude verfpotten?”
Zou iemand van hen weten dat
Kapil een bekende dichter in India
is? Dat hij er onlangs de prijs voor
Beste buitenlandse schrijver won?

FOTOGRAFIE

Thomas De Boever
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Kapil spreekt Nederlands, Russisch
en Hindi. In die laatste taal kon hij
vroeger niet schrijven. Veel studeren en oefenen, bracht hem tot wat
hij nu is: de schrijver van ‘Complete
Liefde’, zijn eerste boek.
NT

De militant

VRAAG AAN
LUC JACOBS
Luc Jacobs (48 jaar,
Berlare) is administratief assistent
op de asieldienst
van de Dienst
Vreemdelingenzaken.
Verder is Luc ook
ACV afgevaardige bij
Binnenlandse zaken.

WAAROM
MOETEN SOMMIGE
NIET-PRIKKERS
LANGER WERKEN?

• “DAT IS EEN VRAAG, of
eerder een klacht die ik
vaak te horen krijg”, zegt
Luc Jacobs. Voor alle duidelijkheid: niet-prikkers
zijn werknemers die zich
niet (meer) aan- en afmelden met een prikklok.
Mensen die niet prikken krijgen standaard 12
dagen vakantie extra voor
mogelijke overuren en
treinvertragingen. Prikkers
moeten die uren effectief
presteren om ze als overuren te kunnen recupereren (deze krijgen er ook
per gewerkt kwartier één
minuut bij voor mogelijke
treinvertragingen op te

vangen). Ze kunnen zo
tot 18 dagen per jaar aan
overuren maken.

Wie niet prikt kan
niets bewijzen
De overheidsdiensten
willen alle prikklokken
verwijderen. Voorlopig
is er vaak een dubbel
systeem, één met prikkers
en één met niet-prikkers.
“Mensen die de prikklok

gebruiken, werken op
vaste tijden. Ze kunnen wel al op variabele
tijdstippen binnenkomen,
pauzeren en vertrekken.
Ook overuren worden
gemeten met de klok.
Met het verdwijnen van
de prikklok kom je in
principe binnen en buiten
wanneer je wilt”, legt
Luc Jacobs uit. Volgens
hem wordt het systeem

ZIT JIJ MET VRAGEN WAAR JE NIET
DIRECT EEN ANTWOORD OP WEET? STUUR ZE
DOOR NAAR NT@ACV-CSC.BE

vandaag slecht toegepast
door de leidinggevenden van verschillende
diensten.
“Het probleem zit
bij diensten waar de
diensthoofden hun eigen
reglementen maken en
eisen van niet-prikkers
dat ze meer aanwezig
zouden zijn dan anderen”,
vervolgt Luc. “Dat is niet
wettelijk volgens het arbeidsreglement. Want bij
de niet-prikkers is er natuurlijk geen zicht op de
overuren die zij effectief
maken. Daar mag geen
misbruik van gemaakt
worden.”
NT
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Basisbereikbaarheid

Basisbereikbaarheid volgens de Vlaamse regering

Reizigers in de kou
Het debat rond de besparingen in het openbaar vervoer begint op een taalspelletje te
lijken. Steve Stevaert introduceerde ooit het
begrip basismobiliteit, de huidige Vlaamse
regering boog dat om in basisbereikbaarheid. Minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft
het liever over combimobiliteit. Voor degenen die tram, bus of trein dreigen te missen:
is bereikbaar openbaar vervoer voor iedereen niet gewoon een basisrecht?

N

A ELLENLANGE NOTA’S EN VEEL PALAVER eind vorig jaar
keurde de Vlaamse regering de conceptnota basisbereikbaarheid goed. Centraal in de plannen staat het
vraaggestuurd vervoer. Terwijl onze wegen volledig
dichtslibben, wordt er niet gedacht aan een verbetering
van het algemeen aanbod van het openbaar vervoer.
Waar het kan wordt dat geregeld aanbod vervangen
door buurtbussen of taxi’s, frequentieverlagingen doorgevoerd op ongeveer alle streeklijnen, nog meer vroege en
late ritten afgeschaft, bestaande lijnen opgesplitst waardoor
reizigers vaker moeten overstappen...

We moeten toch besparen?
Natuurlijk stellen wij ons ook vragen over de kosten en de
baten. En we moeten inderdaad nadenken over hoe we het
openbaar vervoer in landelijke gebieden het best organiseren. Maar zijn er in elke Vlaamse gemeente wel alternatieve oplossingen voorhanden? Een
TEKST
verregaande privatisering - want
Willem-Jan van Ekert
daar lijken de plannen op - maakt
FOTOGRAFIE
het openbaar vervoer bovendien niet
Brecht Van Maele
noodzakelijk goedkoper. Uit studies
blijkt dat er nauwelijks een verschil
in kostprijs is tussen De Lijn en haar privé-exploitanten.
Overigens wordt nu al de helft van de buskilometers door die
privé-exploitanten gereden.
Bepaalde politieke strekkingen binnen de regering laten
vandaag duidelijk verstaan dat De Lijn een duur en verkwistend overheidsbedrijf is. Kunnen we die aftandse bus vol
liberale clichés aan boord eindelijk eens parkeren? De Lijn let
wel degelijk op de centen. Ze zal trouwens tegen 2017 onge16

veer 250 miljoen ingeleverd
en dus bespaard hebben. Een
vergelijking met andere (overheids)bedrijven toont aan dat
de overheadkosten bij De Lijn
echt niet te hoog zijn.
Even testen
Om er achter te komen of
haar plannen kunnen werken, startte de overheid drie
proefprojecten op: in Aalst,
Mechelen en de Westhoek.
Hier wordt volop geëxperimenteerd met andere systemen van collectief vervoer.
De verplichtingen opgesomd
in het decreet ‘basismobiliteit’ moeten hier niet meer
gerespecteerd worden
(minimumaanbod,
bedieningsfrequentie, …).
Ook het tarievenbeleid wordt
losgelaten. Wij maken ons
terecht grote zorgen over de
manier waarop de nieuwe
alternatieven van collectief
vervoer worden georganiseerd. Er ontbreekt een regelgevend kader. Het kan toch
niet dat vrijwilligersbusjes of
buurtbusjes gaan concurreren
met de reguliere sector waar
wél afspraken gelden
over de kwalificatie
PRIVATISERING van de chauffeur, de
rij- en rusttijden, de
MAAKT HET
loon- en de arbeidsvoorwaarden? Tijd
OPENBAAR
voor gelijke spelregels
voor iedereen. Ook op
VERVOER NIET
het vlak van loon- en
arbeidsvoorwaarNOODZAKELIJK
denbeleid. Zo niet is
het risico op sociale
GOEDKOPER
dumping groot.
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BO MAAKT REGELMATIG GEBRUIK VAN HET OPENBAAR VERVOER. Dat is niet altijd evident. “Omdat ik in een
rolstoel zit, moet ik 24 uur op voorhand een aanvraag indienen. Spontaan de bus of trein nemen, zit er voor mij niet
in.” En een belbus is ook niet altijd vanzelfsprekend. “Ik kreeg al eens te horen dat een rit naar Kortrijk te lang was. Zie
je mij al overstappen? Noodgedwongen moest ik een taxi nemen…”
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De klant

“De opvoeders zijn actief bezig met de kinderen.
Dat merk je meteen als je binnenkomt.”

WIE

Joke Gabriëls (28),
projectmanager
KLANT BIJ

Stedelijke
kinderopvang
De Kleine Prins
in Gent.

TEKST

Eva Hugaerts
FOTOGRAFIE

Studio 37
18

J

oke zet elke ochtend
haar zoontje af bij de
opvang. “Bas is net 6
maanden oud en gaat
nu twee maanden naar
de kinderopvang. Het
is dus allemaal nog
vrij nieuw voor ons. We zijn
hier terechtgekomen via het
online inschrijvingssysteem
van de Stad Gent. Je moet
er op tijd bij zijn om je drie
voorkeuren van opvang
door te geven en we zijn
blij dat Bas hier een plaatsje
heeft gevonden. De Kleine
Prins was onze eerste keuze.
We hadden al voeling met
deze kinderopvang om-

dat het petekind van mijn
vriend er al anderhalf jaar
naartoe gaat. De opvoeders
zijn actief bezig met de
kinderen en zijn heel open
en vriendelijk. Dat voel je
meteen als je binnenkomt.
In de klasjes hangen foto’s
van de kinderen en er wordt
constant rekening gehouden
met individuele verzoeken.
Ook ouders zijn hier altijd
welkom. Op Bas’ eerste dag
mocht ik op elk moment van
de dag bellen met vragen.
Het is bovendien een grote
crèche met verschillende
groepen en nationaliteiten
en ze blijven later open dan

NT Januari 2017

de meeste dagverblijven.
Dat zijn allemaal criteria die
belangrijk zijn voor mij en
mijn vriend. Dat het dan nog
eens dicht bij ons huis én
mijn werk is, is al helemaal
mooi meegenomen.”
Waarom ze voor een
publieke in de plaats van
een privaat gerund kinderdagverblijf kozen? “Op dat
vlak speelt vooral het financiële een rol. De dagprijzen
liggen hier een stuk lager
dan in de private kinderdagverblijven.”
NT

Marloes
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Diplomabonificatie

Koop je pensioen
De diplomabonificatie - het systeem
voor benoemden waarbij je studiejaren
meetellen voor de berekening van je
pensioen - wordt afgeschaft. Vanaf
1 maart 2018 tellen studiejaren enkel
mee tegen betaling.

H

et gaat om een besparingsmaatregel, wat de regering ook beweert.
Mensen gaan door deze maatregel
minder pensioen overhouden.
Zo eenvoudig is het”, zegt Joris
Lermytte, stafmedewerker pensioenen en lokale besturen bij ACV
Openbare Diensten. “Hoe minder
verschillen tussen de pensioenstelsels
van ambtenaren en werknemers, hoe
beter. Dat is althans de gedachte van
onze huidige regering. Het afschaffen van de diplomabonificatie is daar een
gevolg van”, aldus Joris Lermytte. Het systeem
dat al bestaat voor werknemers, wordt nu
overgenomen voor de overheidspensioenen.
Werknemers moeten een vast bedrag betalen
aan de overheid als ze hun studiejaren willen
laten meetellen bij de berekening van hun
pensioen. “Het systeem is
echter onpopulair omdat je
TEKST
Renske De
moet betalen binnen tien
Maesschalck
jaar na je afstuderen. Dat
FOTOGRAFIE
is een periode waarin de
Studio 37
meeste mensen hun geld
liever aan iets anders besteden. Daarom voorziet de nieuwe regeling
dat je kan wachten tot je wat ouder bent en
meer financiële beweegruimte hebt. Wat men
nu gaat invoeren is echter nauwelijks een verbetering. Na die tien jaar schieten de prijzen
namelijk de lucht in en is het financieel niet
meer interessant. Tenzij je heel vermogend
bent. Het is waar dat je een deel terug krijgt
20

van de belastingen, maar
ook dan blijft het een grote
som die de meesten onder
ons er niet voor op kunnen
brengen.”
Technisch heel complex
In het nieuwe systeem voor
ambtenaren tellen je studiejaren enkel mee als je ervoor
betaalt. Er wordt wel een
overgangsregeling voorzien.
“Je krijgt een deel van de
oorspronkelijke bonificatie
op basis van je loopbaan op 1
maart 2017. Daarnaast kan je
de eerste drie jaar regulariseren aan een forfaitair bedrag:
1.500 euro per studiejaar. De
eerste twee jaar krijg je daar
nog eens een korting van 10
procent bovenop. Je betaalt
dan voor een studiejaar maar
1.350 euro. Vanaf 1 maart
2020 gaat het definitieve systeem van start. Dan
betaalt iedereen die regulariseert binnen de 10 jaar na
het afronden van de studies
1.500 euro. Wie later dan tien
jaar na de studies regulariseert betaalt een percentage
van het pensioenvoordeel.
“In de praktijk wordt het
een huzarenstukje om alles
te berekenen. Er zijn zoveel
factoren en uitzonderingen
om rekening mee te houden
en de huidige regeling is al
zo complex”, legt Joris uit.
Of het voordeliger is om te
regulariseren? “Dat valt te
bekijken case per case. We
zullen veel werk hebben de
komende jaren.”

Waarom moeten
studiejaren meetellen?
De diplomabonificatie
werd ingevoerd omdat
een diploma een vereiste is voor veel jobs in
de openbare sector. “In
tegenstelling tot de privésector, is dat een absolute
voorwaarde”, zegt Joris
Lermytte.
“Bovendien willen
we ambtenaren met een
diploma hoger onderwijs
de kans geven om een
volledig pensioen op te
bouwen.” Je moet namelijk
45 jaar kunnen laten meetellen om aan een volledig
pensioen te komen. Als
je later begint te werken,
is dat niet altijd mogelijk
voor de pensioenleeftijd.
Doorn in het oog
van privésector
Een andere factor die
meespeelt is het feit dat
het ambtenarenstatuut zo
aantrekkelijk is. “Voor de
privésector is het statuut
van de ambtenaren een
doorn in het oog. De overheid trekt veel capabele
mensen aan die anders
in de privésector zouden
kunnen werken. Bedrijven
moeten concurreren met
de overheid voor personeel, terwijl ze nota bene
ook nog eens zelf betalen
voor die overheid. Zij
hebben er dus alle baat
bij dat het statuut minder
interessant wordt.”

VOOR MEER INFORMATIE, SURF NAAR
WWW.ACV-OPENBAREDIENSTEN.BE.
NT Januari 2017
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HET PENSIOEN VAN
RITA HAUCHECORNE

2028
Rita heeft geen 42 jaar
gewerkt, dus ze moet
werken tot de pensioenleeftijd. Die bereikt ze
in 2028 op de leeftijd
van 66 jaar.

Rita Hauchecorne is 54 jaar en werkt als beleidsmedewerker in het departement Economie,
Wetenschap en Innovatie bij de Vlaamse overheid. Rita heeft een licentiaat in de chemie en
een doctoraat in de wetenschappen. Ze heeft 15 jaar in het buitenland gewerkt, waarvan
11 binnen de EU. Sinds 2005 werkt ze in Brussel voor de Vlaamse overheid. Wij rekenden
uit welke impact de nieuwe regeling heeft op haar situatie.

“IK HAD
GEHOOPT
OM VROEGER
MET PENSIOEN
TE KUNNEN
GAAN”

4.950
Omdat ze een doctoraat behaald heeft,
komen zes studiejaren
in aanmerking voor
regularisatie. Als
ze dat doet voor
1 maart 2019, betaalt
ze in totaal 4.950 euro
voor de 4 jaar en
8 maanden die ze
effectief kan regulariseren (1.350 euro
per studiejaar).

“Ik ben nu 54 jaar
en ik had gehoopt
om vroeger met
pensioen te kunnen
gaan. Dat zit er
sowieso niet meer in.
En nu moet ik nog betalen opdat die extra
studiejaren zouden
meetellen voor de
berekening van mijn
pensioenbedrag. Ik
vind het jammer dat
de diplomabonificatie
wordt afgeschaft.”

174
Door de regularisatie
ontvangt ze maandelijks 174 euro
extra pensioen. Na
anderhalf jaar pensioen
heeft ze zo haar
initiële investering
terugverdiend.

21

Nieuws

Makkelijker
bijverdienen bij
medisch pensioen
➽ Wie een pensioen
wegens lichamelijke
ongeschiktheid ontvangt, mag drie keer
meer bijverdienen dan
vroeger. Bovendien
worden de sancties
voor wie te veel verdiende beperkt.
Door een arrest van
het grondwettelijk hof
(14.07.2016) gelden
voortaan hogere
cumulatiegrenzen voor
alle gepensioneerden
die thuis zijn wegens
lichamelijke ongeschiktheid. Ze gelden
bovendien retroactief
(vanaf 01.01.2013), dus
voor wie jonger is dan
65 jaar liggen de grenzen ongeveer drie keer
hoger dan voordien.
Daarnaast worden

IN DE
VOLGENDE
EDITIE
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ook de sancties voor
wie te veel verdiende
beperkt. Tot en met
31 december 2017
kunnen medische
pensioenen, bij overschrijding van de cumulatiegrenzen, maar
met maximum 20%
verminderd worden.

Ook deze maatregel
is retroactief (vanaf
01.01.2013) geldig.
Opgelet! De versoepeling geldt niet voor
het minimumpensioen.
Voor de uitbetaling van
dat supplement blijven
de veel strengere
cumulatiegrenzen wel
gelden. De uitbetaling
van het supplement
gewaarborgd minimum wordt geschorst
wanneer iemand een
beroepsinkomen heeft
van meer dan € 977,25
euro per jaar.

X3

Wie een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid
ontvangt, mag drie keer meer bijverdienen dan vroeger.

Verlofstelsels
grondig
gewijzigd
➽ Het voorbije jaar werden de verloven voor de
Diensten van de Vlaamse
overheid grondig gewijzigd. Afgelopen jaar werd
de loopbaanonderbreking
en de eindeloopbaanregeling afgeschaft. In de
loop van 2017 wordt ook
het Vlaams personeelsstatuut gewijzigd en zijn de
nieuwe verlofstelsels van
kracht. ACV Openbare
Diensten organiseert naar
aanleiding van deze wijzigingen enkele ledenvergaderingen. Noteer alvast de
volgende data:
• Brussel: 23 januari (nm)
• Leuven: 24 januari (nm)
• Antwerpen: 25 januari
(vm)
• Hasselt 26 januari (nm)
• Brugge: 30 januari (vm)
• Gent: 30 januari (nm)

MINIMALE DIENSTVERLENING

WAAR OF NIET WAAR

STAATSVEILIGHEID

Eindelijk een
compromis?

Ambtenaren
zijn vaker ziek

Primeren de belangen
van het personeel of van
de reiziger? ACV Transcom en TreinTramBus
gaan in discussie.

Je kent ze wel, de vooroordelen over ambtenaren. Dat ze vaak ziek zijn
is er een van. Maar is
dat wel zo?

Wat met de
privacy van de
werknemer?
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Door het dreigingsniveau ligt het recht
op privacy onder vuur.
Ook op de werkvloer?

Column

Elke maand bedenkt onze columniste
hoe ze de wereld kan veranderen. Soms
slaagt ze in haar opzet, soms niet.

Wat kan Megacindy
voor u doen?

Illustratie © Debora Lauwers

E

LKE OCHTEND VOEL IK MIJ in het diepst van mijn gedachten een superheldin. Omdat ik er telkens weer in slaag
mijn twee schatten op tijd bij de school en de onthaalouder af te zetten. Ondanks het feit dat mijn dochter niet
akkoord gaat met mijn outfitkeuze voor haar en ze per se
een zomerjurkje wil aantrekken bij vriestemperaturen.
Wat een paar hysterische huilbuien later resulteert in een
compromis à la belge, zijnde het zomerjurkje in combinatie met een rolkraagtrui. Ondertussen is mijn allerliefste
peuter erin geslaagd zich vol te smeren met choco – ja, dat mag
hier op de boterham – en twee ongelukjes te hebben op en
naast zijn potje. Op een tijdspanne van een kwartier, chapeau!
‘Go with the flow’ is dan mijn mantra, want totaal gestrest op
het werk komen is niet echt bevorderlijk voor een aangename

dag en voor de klanten aan mijn loket. Als ik in mijn superheldinmodus eindelijk aan de werkdag kan beginnen, dan voelt
het alsof ik de hele wereld aan kan. Welk onrecht kan ik te vuur
en te pen mee de wereld uit helpen? Laat maar komen, geen
uitdaging te groot voor Megacindy!
En uitdagingen zijn er genoeg. Er lijkt wel geen dag voorbij
te gaan of een van onze regeringen kondigt wel iets aan waar je
broek van afzakt. Kop van jut zijn vooral de meest kwetsbaren
onder ons. Maar hey, zolang die langdurig zieken die op een
miraculeuze manier opnieuw aan de slag moeten op straffe
van een verminderde ziekte-uitkering niet op straat komen,
wie maalt er dan om? Het bekt stoer die activeringspraat van
politici tegenover hun achterban die in elke langdurig zieke
een profiteur ziet. Dat we met zo’n beleid op lange termijn afstevenen op een hogere gezondheidsfactuur voor de samenleving, dat is een probleem voor de volgende regering. Ik kan
me hier zo druk over maken dat ik in mijn Megacindy-pakje
Brussel even op stelten zou willen zetten! Het cynisme en de
schaamteloosheid waarmee die al kale keien verder worden
gestroopt, steekt schril af tegen de torenhoge bonussen van tal
van CEO’s die de voorbije weken de revue passeerden. Waarom worden mensen die vaak de maatschappij met hoge extra
uitgaven opzadelen - want wie betaalt al die werkloosheids-,
ziekte- en andere uitkeringen die voortvloeien uit ‘noodzakelijke’ herstructureringen denkt u? – daarvoor beloond met een
bonus waar een simpele ambtenaar als ik pakweg 50 jaar voor
moet werken? Welke maatschappelijke meerwaarde hebben
zij gecreëerd? Verdorie, wat denken ze wel! Daar wil ik als
Megacindy mijn superkrachten voor inzetten: de hoogte van de
bonus afhankelijk maken van de gecreëerde maatschappelijke
meerwaarde. En die bonus openstellen voor iedereen. Ik denk
dat er dan heel wat collega’s met een grote glimlach aan het
jaar zouden beginnen.
‘Mevrouw? U bent zo aan het roepen. Heeft u het tegen
mij?’ Ik was al die tijd de klant aan het loket uit het oog verloren. ‘Nee hoor, wat kan ik voor u doen?’ Mijn Megacindy-actie
zal voor een volgende keer zijn…
Hulp nodig van Megacindy? Laat het haar weten via
megacindy@acv-csc.be
23

TERUGBLIK
© Photonews

Achiel Van Acker
was vier keer
premier van België.
Hij wordt ook wel
de vader van de
sociale zekerheid
genoemd.

ZOMER

1955
TEKST

Willem-Jan van Ekert
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TOT IN DE JAREN ZESTIG bestond er voor veel Belgen nog een zesdaagse werkweek.
Dat betekende dat er ook op zaterdag bij overheden en in de privésector gewerkt werd.
Wellicht heb je dit nog gehoord van je ouders of grootouders.
De grote pleitbezorger voor een vijfdaagse werkweek was ACV. De zomer van 1955
gaf de doorslag. Na een aantal zaterdagstakingen kwam er eind juli een principeakkoord
uit de bus met de regering Van Acker 4. Toch zou het nog tien jaar duren vooraleer de
vijfdaagse werkweek in alle sectoren verplicht werd ingevoerd.
Kwatongen beweren dat de ACV-actie vooral gericht was tegen de toenmalige paarse
coalitie van socialisten en liberalen. Dat zou best kunnen. Maar het allerbelangrijkste is dat
wij daardoor met zijn allen op zaterdag tijd voor wat anders hebben gekregen.
NT
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