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3 vragen voor...

• 28 april is het Werelddag voor veilig en gezond werk. Hoe 
belangrijk is die dag?
Heel belangrijk, zo blijkt toch telkens weer uit de statistieken 
over arbeidsongevallen. De dag gaat over bewustmaking en 
aandacht vragen voor veiligheid op de werkvloer. Dat kan nog 
veel beter, getuigen de cijfers.
 
Wat doet ACV Openbare Diensten op 28 april?
Dit jaar zetten we in op twee zaken. Enerzijds ondersteunen 
we de campagne van ACV over de re-integratie van langdurig 
zieken. Personeelsleden in de overheidssector die langdurig 
ziek zijn, gaan vandaag te gemakkelijk voortijdig verplicht 
met pensioen. Pensionering door lichamelijke ongeschikt-
heid heet dit dan. We vragen daarom meer aandacht voor de 
hertewerkstelling van deze personeelsleden, samen met het 
wegwerken van een aantal tekortkomingen in de pensioen- 
wetgeving.

Daarnaast zetten wij de brandweerlui in de kijker. Onder-
zoek heeft aangetoond dat zij twee keer zoveel kans hebben 
om te sterven aan kanker. Samen met een aantal brandweer-
verenigingen en de andere vakbonden brengen we dit veront-
rustend probleem onder de aandacht.
 
Wat met de rest van de wereld?
Deze Werelddag is een initiatief van de Internationale Arbeids-
organisatie. Wij kijken dan ook verder en steunen bijvoorbeeld 
de campagnes van Wereldsolidariteit rond Schone Kleren. Dit 
jaar vraagt deze ngo aandacht voor schone sportkleren met de 
campagne #cleanekleren. NT

Luc Hamelinck, voorzitter van 
ACV Openbare Diensten“Langdurig 

zieken gaan 
vandaag  

te gemakkelijk 
voortijdig  

verplicht met  
pensioen”

E
D

IT
IE

 0
4

 —
 A

p
ri

l 
2

0
1

7

 04
HET GESPREK
Matthias Somers 

over de toekomst van 

overheidsfinanciering.

06
JONG VS. OUD

Willy Bogaerts en Hans Tielens 

over de generatiekloof. 

08
DE CONFRONTATIE

Trui Steen en Johan Ackaert 

over burgerparticipatie. 

 

16
WAT DOET ACV 

OPENBARE DIENSTEN?
Waar gaat jouw maandelijks 

lidgeld naartoe?  

Deel 3: Individuele bijstand

 20
GEZOND WERKEN

 Onderzoek wees uit dat 

brandweermensen sneller  

aan kanker sterven. Chris 

Addiers ligt toe. 

12 MARLOES

13 DE MILITANT
 Kan ik mijn evaluatie  
 weerleggen?

14 HET TIJDSTIP
 10u07, AZ Sint-Jan, 
 Brugge

18 DE KLANT
  Luc De Maesschalck

19 STELLING
 De 30-urenweek is 
  betaalbaar

22 KORT

23 COLUMN
 Kleine helden

24 DE TERUGBLIK
 Herfst 1914

C O L O F O N  
Concept & Redactie: The Fat Lady · Coördinatie: Dorien De Wit, Pers & Communicatie ACV Openbare Diensten

Druk: Corelio Printing, www.corelio.be · VU: Luc Hamelinck

Welkom

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

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

©
 A

nt
o

n 
C

o
en

e



5NT April 20174

Het gesprek

• De studie is toevallig tot stand gekomen. Toen 
ik research deed voor een ander onderzoek, 
stootte ik op een belangrijke verandering in de 
structuur van onze economie: er gaat een steeds 
groter deel van de economie naar kapitaal, ten 
nadele van het deel dat naar arbeid terugvloeit. 
Dat komt door twee trends, die het huidige 
financieringsmodel van onze overheid onder 
druk zetten: de vergrijzing en de technologische 
evolutie. Om die spanningen op te vangen kan 
een verschuiving van een heffing op arbeid naar 
een heffing op vermogen een oplossing zijn.

De taxshift naar inkomen uit kapitaal is een-
voudig, wat er ook over beweerd wordt. Het 
is mogelijk om de verschillende inkomsten uit 
kapitaal aan hetzelfde tarief te belasten. Kijken 

we naar wat goed is voor de eco-
nomie, dan is het beter om niet de 
inkomsten uit kapitaal, maar om het 
kapitaal zelf te belasten. Zo ontstaat 
er een systeem waarbij de mensen 
die investeren in de economie aan 

een lager tarief belast worden dan mensen die 
hun vermogen niet investeren. Die laatste groep 
zal dat bijna niet merken, terwijl het voor de 
begroting een enorm verschil uitmaakt.

Het argument dat een taxshift sowieso de  
middenklasse treft, is bullshit. Het financiële
vermogen is heel ongelijk verdeeld. Het meeste 
kapitaal zit bij een luttele 10% van de bevolking. 

Belast je enkel die 10%, dan laat je de hardwer-
kende Vlaamse middenklasse met rust. Bovendien 
worden - als gevolg van de shift - de inkomsten uit 
arbeid minder belast. Een rechtvaardiger belas-
tingstelsel houdt in dat iedereen bijdraagt op basis 
van hun inkomen. Dat is voor mij de logica zelve. 

Outsourcing draagt niet bij aan een efficiën-
tere overheid. Het is momenteel enorm in om 
zoveel mogelijk taken uit te besteden. Dan daalt 
het aantal ambtenaren en investeert men in de 
privésector. Maar de facto kost het meer aan de 
overheid om een taak uit te besteden dan om het 
zelf te doen. Een mooi voorbeeld daarvan is de 
uitbetaling van de kinderbijslag. Onderzoek van 
Deloitte wees uit dat het goedkoper is om de be-
taling over te laten aan Kind & Gezin, de overheid 
dus. Toch koos men om het door enkele private 
uitbetalingsactoren te laten doen. Allemaal onder 
het mom van efficiëntie.

De vakbond blijft essentieel in onze maat-
schappij. Het is omdat de vakbond zo sterk staat 
dat we erin geslaagd zijn om de lonen mee te 
laten evolueren en de ongelijkheid relatief te 
beperken. Wanneer de vakbond minder sterk 
staat, verdwijnen die opgebouwde rechten me-
teen. En daar wordt niemand beter van, ook niet 
de mensen die nu nog niet in het systeem zitten. 
Het is dus belangrijk dat de vakbond aansluiting 
vindt bij jongeren en mensen die nog niet op de 
arbeidsmarkt actief zijn. NT

DE VAKBOND IS ONMISBAAR

“De facto kost het meer aan de overheid om een taak 
uit te besteden dan om het zelf te doen.”

M A T T H I A S  S O M E R S

Matthias Somers is één van de wetenschappers bij de progressieve 
Denktank Minerva. Via scherpe opinies en studies wil de denktank 

een progressieve stem zijn in het huidige maatschappelijk  
debat. In een van zijn studies voor de denktank onderzocht 

Matthias de toekomst van de overheidsfinanciering. 

T E K S T

Renske De Maesschalck

F O T O G R A F I E

Anton Coene
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Jong vs oud

H
ans sloot zich aan bij de vakbond toen hij 17 jaar 
was en werd enkele jaren geleden militant toen hij 
startte als cipier in de gevangenis van Merksplas. Hij 
is ook voorzitter van de jongerenbeweging van ACV 
Openbare Diensten. Willy zet zich – na een carrière 
als burgerpersoneelslid bij het leger – vooral in voor 
de belangen van gepensioneerde leden. “Ik ben 
sociaal ingesteld en ik kom graag op voor de rechten 
van anderen”, aldus Willy. 

De hort op
Uit een bevraging van Thomas More aan zijn stu-
denten bleek dat deze de vakbond associëren met 
staken en betogen. Maar als werd gevraagd of we 

de vakbond moeten afschaffen, was het unaniem antwoord: 
nee. “Dat is toch best frappant”, zegt Hans Tielens. “Wij gaan 
regelmatig naar infodagen op secundaire en hogescholen. 
Vaak weten jongeren niet dat er ook voor studentenjobs een 
minimumloon is. Of dat ze recht hebben op een betaalde  
vakantiedag. Ze lopen heel wat mis omdat ze niet geïnfor-
meerd zijn. Om die groep beter te bereiken, is het belangrijk 
dat we concrete voorbeelden hebben die ze kunnen toe-
passen op hun eigen situatie. Al blijft het moeilijk om hen 
te bereiken. Zo zit er al een grote kloof tussen studerende 
jongeren en degenen die net werken. Die laatste groep beseft 
wat de vakbond kan betekenen, zeker als ze met interim-
contracten werken. Hogeropgeleiden sluiten zich minder 

snel aan omdat die vaker in hogere functies 
terechtkomen en onze hulp minder nodig 
hebben.” 

Volgens Willy ligt het probleem voor 
een deel bij de vakbond zelf. “We moeten 
meer in het veld staan en mensen proactief 
contacteren om hen uit te leggen wat de vak-
bond allemaal doet. Contact met (toekomsti-
ge) leden is enorm belangrijk”, aldus Willy. 

Discussie is onvermijdelijk
In tegenstelling tot hun ouders, twijfelen jon-
geren al eens aan het nut van een vakbond, 
maar is die kloof tussen jong en oud ook 
aanwezig in de vakbond zelf? “Ik zit vaak 
naast Hans tijdens het nationaal overleg en 
ik zie eigenlijk geen grote verschillen in onze 
aanpak”, zegt Willy. Hans treedt hem bij: “Wij 
zijn het heel vaak eens over dossiers. We 
zitten met een 60-tal mensen in het natio-
naal overleg, dus het is meer dan normaal 
dat er al eens een meningsverschil is. Maar 
of die spanning aan ons leeftijdsverschil ligt? 
Niet noodzakelijk. Het hangt eerder af van de 
sector. Dat is ook normaal. Iedereen bekijkt 
een dossier vanuit de noden en wensen van 
zijn of haar sector. En dan durft het al eens te 
botsen omdat er verschillende belangen zijn”, 
aldus Hans.

“Die verschillende belangen komen 
vooral tot uiting bij leden zelf. Op dat vlak is 
er soms wel een generatiekloof. Zo was er 
onlangs een discussie over de erkenning van 
zware beroepen. Bij het openbaar vervoer 
waren er buschauffeurs die de erkenning 
willen zodat ze sneller met pensioen kunnen, 
maar er zijn er ook die het huidige systeem 
willen behouden zodat ze extra premies 
krijgen als ze meer shiften doen”, legt Willy 
uit. “Maar ik en Hans die elkaar in de haren 
vliegen, nee dat gebeurt niet. We begrijpen 
elkaars standpunten meestal heel goed.” NT

T E K S T

Renske De  
Maesschalck

I L L U S T R A T I E

Xavier Truant

Willy Bogaerts en Hans Tielens zijn allebei vakbondsmili-
tant. Willy zet zich in voor de gepensioneerde leden terwijl 
Hans opkomt voor de jongeren. Beiden engageren zich  
elke dag om de belangen van anderen te verdedigen.  
En hoe ze dat doen, verschilt minder dan je zou denken.

7

“DE SPANNING HANGT EERDER AF VAN DE SECTOR. IEDEREEN BEKIJKT

EEN DOSSIER VANUIT DE NODEN VAN ZIJN OF HAAR SECTOR. ”

HANS TIELENS, VAKBONDSMILITANT

Is er een kloof tussen jong 
en oud in de vakbond?

Zowel jong als 
oud zetten zich 
dagelijks in om 
de belangen 
van anderen 
te verdedigen. 
En hoe ze dat 
doen, verschilt 
minder dan je zou 
denken.
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De confrontatie

Burgerparticipatie is hot, ook in  
België. Burgers nemen meer en 
meer afstand van topdown kant- 
en-klaar beleid, en kiezen voor  
een innoverende aanpak waarin  
ze actief participeren en een  
centrale rol spelen. Klinkt allemaal 
geweldig, maar hoe ziet die burger-
participatie eruit in de praktijk?  
En wat zijn de valkuilen?  
NT Magazine vroeg het aan Trui 
Steen, hoogleraar aan KU Leuven  
en Johan Ackaert, hoogleraar en  
decaan Rechten aan UHasselt. 

JOHAN ACKAERT 

Johan Ackaert 
is hoogleraar en 
decaan Rechten 
aan UHasselt. 

TRUI STEEN 

Trui Steen is hoog-
leraar Bestuurlijke 
Organisatie van 
de Overheid en 
Coproductie van 
Publieke Diensten 
aan de KU Leuven.

Redt burgerparticipatie 

de democratie?

T E K S T

Sofie-Ann Van Daele

F O T O G R A F I E

Studio 37
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B
urgerparticipatie bestaat in verschillende vormen. Van 
ijverige actiegroepen tot burgers zetelend in de lokale 
gemeenteraad. Er bestaan ook organisaties, zoals De 
Wakkere Burger, die workshops organiseren om de 
enthousiaste burger te helpen zijn of haar burgeractie 
vorm te geven. Niet alle initiatieven worden immers 
gehoord. Als je je als burgerbeweging wilt laten gel-
den, is er meer nodig dan overtuigd te zijn van je gelijk. 
Waar Johan Ackaert oppert dat er nog wat werk aan de 
winkel is vooraleer de burger actief en van bij de start bij 

beleidsprojecten wordt betrokken, gelooft Trui Steen in het en-
gagement van een vurige generatie. Ze roept op tot een verdere 
verdieping van bestaande initiatieven. 

Wat houdt burgerparticipatie vandaag allemaal in? 
TRUI STEEN: “Je kan een drietal groepen van actieve burgers 

onderscheiden. Enerzijds heb je burgers die meedenken over 
het (politieke) beleid. Dat zie je vaak in adviesraden die burgers 
uitnodigen om mee te denken over het beleid van hun gemeen-
te of stad. De grootste groep burgers zijn degenen die actief 
participeren en instaan voor de uitvoering van verschillende 
diensten. Zoals de mantelzorgers in de gezondheidszorg. Een 
derde – kleinere – groep zijn activisten, burgers die zich vereni-
gen met een gezamenlijk doel. De burgerbewegingen over de 
Oosterweelverbinding zijn daar een mooi voorbeeld van. Daar 
vraagt niet de overheid naar de bijdrage van de burgers, maar 
geven de mensen zelf aan dat ze het anders zien. Burgerpartici-
patie is dus een begrip met verschillende ladingen.”

Participatie en politiek: 
een win-win situatie?

 Welke plaats neemt het ‘right to challenge’ hier in?
JOHAN ACKAERT: “’Right to challenge’ zie ik als een abstracte 

term voor iets wat helemaal niet zo nieuw is.”
TRUI STEEN: “Inderdaad. De meeste voorbeelden vind je in 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De overheid organiseert 
iets waarop de burger zegt: ‘Dit kan ik ook’. Een groep georgani-
seerde burgers neemt op die manier taken van lokale besturen 
over omdat zij denken dat het anders en misschien beter kan. 
‘Buurthuis Archipel’ in Amsterdam werd gerund door een wel-
zijnsinstelling en richtte zich alleen op kwetsbare groepen. Nu is 
het huis in handen van de wijkbewoners en staat het open voor 
iedereen. Zo wilden ze meer verbindingen leggen tussen kwets-
bare en meer weerbare burgers in de buurt. Wat vaker voor-
komt, maar ook in de lijn ligt van ‘het recht om uit te dagen’ is 
dat de burger participeert in de uitvoering van het beleid. Deze 
vorm van co-creatie komt vaak terug in sportverenigingen.”

Echte tegenstanders van burgerparticipatie zijn moeilijk 
te vinden. Hoe verklaren jullie dit?
TRUI STEEN: “Het is moeilijk om tegen een initiatief te zijn 

waarbij vrijwilligers samenwerken. Maar dat betekent niet dat 
iedereen voorstander is van directe democratie.”

JOHAN ACKAERT: “Politici hebben het in de praktijk vaak nog 
moeilijk om macht uit handen te geven. Een vaak gehoorde 
kritiek van burgers is dat wanneer ze inspraak krijgen, alles 
al beslist is. Waarop het bestuur argumenteert dat burgers het 
groter geheel sneller uit het oog verliezen. Dat ze enkel rekening 
houden met dat ene boompje voor hun eigen gevel. Met als ge-
volg dat er maar inspraak wordt gevraagd aan mensen wanneer 
het al te laat is om hun mening nog actief te verwerken.”

TRUI STEEN: “Beweren dat burgers enkel participeren als het 
over hun eigen achtertuin gaat, vind ik een te pessimistisch 
beeld. Ik zie in mijn eigen stad dat mensen vanuit hun eigen 
engagement handelen. De jongere generatie is vurig bezig met 
het klimaat en de toekomst van onze planeet. Zij denken verder 
dan de heraanleg van hun eigen straat. Ze willen vooral gehoord 
worden.”

De burgerbeweging, een  
afspiegeling van de maatschappij?

Wat zijn de mogelijke valkuilen?
TRUI STEEN: “De kwaliteit van dienstverlening kan twee kan-

ten op. Dat hangt af van hoe de samenwerking tussen professi-
onals en burger als ervaringsexpert in zijn werk gaat. Zo zie je 
soms dat er zorg wordt doorgeschoven naar vrijwilligers, vaak 
mensen zonder expertise of de nodige opleidingsachtergrond. 
Dan is er nog de vraag hoe representatief en divers de partici-
perende burgers zijn. Gaat het vooral om hogeropgeleide blanke 
middenklassers of is het een goede mix die de diversiteit van de 
samenleving weerspiegelt?” 

JOHAN ACKAERT: “Wanneer we kijken naar de toenemende 
diversiteit in de samenleving is dat gebrek aan representativiteit 

een heel belangrijk pijnpunt. 
Zo zijn er steden die ex-
perimenteren met buurt-
barbecues, waar enkel een 
bepaalde groep bewoners op 
afkomt. Sommige groepen 
zijn moeilijk te bereiken en 
vragen extra aandacht. Het 
is volgens mij de taak van 
de representatieve demo-
cratie – het lokale bestuur 
bijvoorbeeld – om hierover 
te waken en te kijken hoe dat 
beter kan worden aangepakt.”

Hoe zien jullie bur-
gerparticipatie verder 
evolueren?
TRUI STEEN: “Wereldwijd 

gebeuren er interessante din-
gen. Zo is er een experiment 
in Australië waar de overheid 
een burgerjury aanstelde om 
mee aan te duiden of men op 
een bepaalde plaats nucleair 
afval mocht opslaan. Het 
waren geen experten, maar 
gewone mensen die bij het 
hele traject betrokken wer-
den. Zij kregen alle nodige 
informatie om een oordeel te 

vellen. Of dit nu dé manier is 
om alles in de toekomst aan 
te pakken, weet ik niet. Het is 
in ieder geval het experiment 
waard.”

JOHAN ACKAERT: “Ik zie 
participatie vooral corrige-
rend en aanvullend op de 
bestaande organen. Ons po-
litiek model dateert uit 1830. 
Dat houdt voorlopig stand, 
maar nu onze wereld zo snel 
verandert, weet ik niet meer 
voor hoe lang. Een participe-
rende samenleving is volgens 
mij een essentieel onderdeel 
van een goed werkende 
democratie.”

TRUI STEEN: “Het is vooral 
belangrijk om burgerinitia-
tieven als volwaardig parallel 
circuit te zien, waarbij je als 
overheid niet wint of verliest. 
Het is niet zo dat de politiek 
haar ding niet meer kan doen 
als het ook inzet op burger-
participatie. Het is net door 
de samenwerking tussen 
overheid en burgers dat de 
magie van synergie haar 
werk écht kan doen.” NT

De confrontatie

“HET IS NET

DOOR DE SAMEN-

WERKING 

TUSSEN OVER-

HEID EN 

BURGERS DAT

DE MAGIE VAN

SYNERGIE HAAR

WERK ÉCHT KAN

DOEN.” 

TRUI STEEN

“ONS POLITIEK

MODEL DATEERT

UIT 1830. DAT

HOUDT VOOR-

LOPIG STAND,

MAAR NU ONZE

WERELD ZO SNEL

VERANDERT,

WEET IK NIET

MEER VOOR HOE

LANG.”

JOHAN ACKAERT

VOOR WIM VAN HEES, voorzitter en woord-
voerder van Ademloos, is burgerparticipatie 
geen nieuw verhaal. Met zijn actiegroep boog 
hij zich over het Oosterweeltracé en heeft zo 
ook de keerzijde van engagement mogen er-
varen. “We zijn dit jaar begonnen aan ons 
negende jaar. Als je een overheid hebt die 
constant de hakken in het zand zet en de par-
ticipatie van de burger gaat bestrijden, is het 
natuurlijk heel hard werken om resultaten te 
boeken.” Van Hees is er nochtans van over-
tuigd dat burgerparticipatie het grote voordeel 
heeft dat je zo als politicus een draagvlak voor 
je projecten helpt creëren. “Betrek de burger 

veel eerder in zo’n traject en cre-
eer samen een gemeenschappe-
lijk en gedragen project, in plaats 
van een project dat men nadien 
erdoor probeert te duwen. Wat 
we met de Oosterweelaanpak 

vandaag willen aantonen, is dat we met praten 
tot betere en snellere resultaten komen. Nie-
mand kan nog ontkennen dat dit dé manier is.”

Wat vindt ACV Openbare Diensten? 
Er zijn een aantal kanttekeningen te maken bij 
het fenomeen burgerparticipatie. Ten eerste 
bestaat het. Zo zijn er in vele beleidsdomeinen 
inspraak- en participatieorganen die aan de 
burger en organisaties de mogelijkheid geven 
advies uit te brengen bij de bevoegde over-
heid. Denken we maar aan de gemeentelijke 
adviesorganen voor cultuur, sport, jeugd, ou-
deren … Ten tweede schuilt er het gevaar van 

privatisering. Zo is Vlaams minister-president 
Geert Bourgeois het idee van ‘The right to chal-
lenge’ zeer genegen. Het recht om de overheid 
uit te dagen dus. Hij wil nu onderzoeken hoe 
dat recht kan worden ingevoerd. Wij vragen ons 
af of dat geen eerste aanzet is tot uitbesteding 
en vermarkting van overheidstaken. Sommige 
politieke partijen maken er immers geen ge-
heim van de overheid te willen terugdringen 
tot het strikte minimum. Ten slotte rijst de vraag 
of het een goed idee is om burgers taken van 
overheden te laten overnemen. Welke garan-
ties kunnen er dan nog geboden worden op 
vlak van kwaliteit, gelijke toegang en continu-
iteit van de diensten? 

Je kan niet tegen burgerparticipatie zijn. 
Mensen die samen iets positiefs willen doen 
voor de gemeenschap moet je toejuichen. 
Maar minder overheid als resultaat, mag nooit 
de bedoeling zijn.  

ACTIE VERSUS PARTICIPATIE
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Marloes

KAN IK  
MIJN EVALUATIE  

WEERLEGGEN?• WIM SWINNEN werkt  
in de bibliotheek van 
Heusden–Zolder. Daar-
naast is hij syndicaal afge-
vaardigde in de provincie 
Limburg. Als afgevaar-
digde krijgt hij heel wat 
vragen van werknemers 
van lokale besturen. 
“Mensen kloppen sneller 
bij een afgevaardigde aan 
omdat we makkelijker te 
benaderen zijn.” 

“Zowat een jaar 
geleden kwam een man 
bij mij die een negatieve 
evaluatie had gekregen. 
In zijn persoonlijk dossier 
viel me op dat er geen 
tussentijdse evaluaties 
waren gehouden en er 
geen bijscholing was  
aangeboden. Er zaten 
zelfs geen persoonlijke 
nota’s in zijn dossier …

Afgezien van het inhou-
delijke aspect van zijn 
klacht, stonden we al 
sterk op basis van die 
duidelijke procedure- 
fouten. Wat bleek? Zijn 
leidinggevende wilde  
gewoon niet meer met 
hem samenwerken. Het 
was een persoonlijke 
kwestie met als gevolg  
dat de man werd weg-
gepest. Hij werd uitge-
scholden voor nietsnut en 
dergelijke. Zijn evaluatie 
werd misbruikt als pest-
middel. Ik kreeg gelukkig 
ook de medewerking van 

de personeelsdienst en 
van de preventieambte-
naar.”

Droomjob
“We hebben gekeken 
naar mogelijkheden voor 
een overplaatsing naar 
een andere eenheid. Uit 
gesprekken bleek dat de 
man groene vingers had. 
We vonden voor hem een 
job als tuin- en klusjes-
man in een woonzorgcen-
trum, op hetzelfde niveau 
en aan hetzelfde loon. 
Vanuit een negatieve eva-
luatie is dit toch nog een 

mooi verhaal geworden: 
we bezorgden iemand zijn 
droomjob en we regelden 
een nieuwe aanwerving 
om hem te vervangen. 
De man en zijn vrouw 
hebben me achteraf 
bedankt, want dergelijke 
gebeurtenissen wegen 
natuurlijk ook op het 
familieleven.” 

Tot slot geeft Wim nog 
een belangrijke tip mee. 
“In tegenstelling tot wat 
soms beweerd wordt,  
komen er best vaak nega-
tieve evaluaties voor. Ik 
heb vorig jaar zeven leden 
met een negatieve evalu-
atie verdedigd. Omdat je 
na twee negatieve afge-
dankt of herplaatst kan 
worden, is het belangrijk 
dat je na de eerste direct 
reageert.” NT

De militant

V R A A G  A A N
W I M  S W I N N E N 

 · 57 jaar
 · Heusden-Zolder
 · Bibliotheek- 
medewerker

ZIT JIJ MET VRAGEN WAAR JE NIET  
DIRECT EEN ANTWOORD OP WEET? STUUR ZE 

DOOR NAAR NT@ACV-CSC.BE
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10u07,
AZ Sint-Jan, 
Brugge

Filip Deceur is gipsmeester in het 
AZ Sint-Jan. “Dat is een oude 
benaming voor een gipsverpleeg-
kundige.” Gipsmeester, het heeft 
wel iets. Er spreekt meesterschap 
van uit, liefde voor het ambacht 
ook. Dat blijkt wanneer we Filip 
aan het werk zien. “Materiaal-
kennis is heel belangrijk, net als 
weten hoeveel spanning je bij het 
gipsverband mag zetten. Er gaan 
wel wat jaren voorbij vooraleer je 
een mooi verband kunt leggen. 
Toch duurt een opleiding tot gips-
verpleegkundige in België slechts 
10 dagen, terwijl je in de UK zes 
weken dagonderwijs moet volgen 
en in Nederland zelfs twee jaar. Ik 
kijk dan ook graag eens over het 
muurtje in die landen. Niet iedere 
patiënt voelt zich op zijn gemak: 
vooral de gipszaag boezemt 
nogal eens angst in. Terwijl die 
niet echt zaagt maar trilt. Je kan 
er gewoon met je vingers aanko-
men, er zal niets gebeuren!” NT

F O T O G R A F I E

Anton Coene
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INDIVIDUELE BIJSTAND
Deel 3

A
LS LID VAN ACV OPENBARE DIENSTEN kan je bij een 
gespecialiseerd team terecht voor individuele dienst-
verlening. Bij de vakbondsconsulent bijvoorbeeld. Hij 
of zij is de eerste bron van informatie over allerhande 
thema’s waarmee je als ambtenaar in de openbare 
sector te maken krijgt. De vakbondsconsulent infor-
meert je over je rechten en plichten als werknemer en 
kan tussenkomen bij je werkgever indien je rechten ge-

schonden werden. Die tussenkomst is heel divers en gaat van 
eenvoudige contacten met de personeelsdienst of het sociaal 
secretariaat over het opstelIen van ingebrekestellingen via het 
versturen van aangetekende brieven tot bemiddelen voor een 
oplossing waar geen rechtbank aan te pas hoeft te komen. 
“Naast het informatieve luik, bemiddel ik vaak in conflicten 
tussen werknemer en werkgever”, vertelt Sven, vakbondscon-
sulent in de regio Gent, Aalst en Sint-Niklaas. 

Meest gestelde vragen
Sven krijgt vragen over arbeidsovereenkomsten, lonen, loop-
baanonderbreking, ziekte en pensioenen. “Vooral pensioen is 
een onderwerp dat de laatste tijd erg leeft onder de leden. De 
regering sleutelde al vaak aan de wetgeving, dus het is voor de 
leden niet altijd duidelijk welke regels van toepassing zijn op 
hun situatie”, ervaart Sven. Hij krijgt ook veel vragen over ont-
slag nemen en krijgen. “Werknemers kunnen bij ons terecht 
als ze vinden dat ze bij een ontslag benadeeld werden. Waar 
het kan, bemiddelen we met de werkgever om te kijken of we 
samen tot een oplossing kunnen komen.” 

Aandachtig luisteren
“De manier van aanpakken hangt sterk af van het probleem 
zelf”, aldus Sven. “Bij een dossier ontslag om dringende reden 

nodigen we het lid uit en 
verzamelen we alle infor-
matie. Daar kruipt snel veel 
werk in. Een telefonische 
vraag kost een pak minder 
tijd. De tijdspanne waarin 
een dossier wordt afge-
handeld, varieert dus sterk. 
Een groter dossier over 
bijvoorbeeld pesten op het 
werk neemt meer tijd in 
beslag. Mensen kunnen niet 
op vijf minuten vertellen 
welke historiek er achter het 
probleem schuilt. Hiervoor 
nemen we dan ook de tijd 
om de persoon in kwestie 
te ontvangen en aandachtig 
te luisteren. Andere zaken, 
zoals het informeren naar 
de mogelijkheden om je 
loopbaan te onderbreken, 
worden steeds meer via 
e-mail opgelost. E-mail 
heeft als voordeel dat er heel 
wat bijkomende informatie 
en documentatie kan wor-
den meegestuurd.”

Karin getuigt
Karin deed een beroep op 
een vakbondsconsulent. Zij 

Wat doet ACV Openbare Diensten?

Waar gaat jouw maandelijks lidgeld naartoe?  
Dat ontleden we in deze reeks. 

T E K S T

Sofie-Ann Van Daele

I L L U S T R A T I E

Sarah Vanbelle

OP OPENBAREDIENSTEN.ACV-ONLINE.BE VIND JE DE CONTACTGEGEVENS VAN 
DE VAKBONDSCONSULENTEN UIT EEN DIENSTENCENTRUM IN JE BUURT.

wou het met een ‘landings-
baan’ wat rustiger aan doen 
tot aan haar pensioen. 
Dat tijdskrediet verde-
digt het recht van oudere 
werknemers om over te 
schakelen naar deeltijds 
werken. “Ik kreeg aanvan-
kelijk toestemming van 
de RVA, maar die vielen 
over het probleem dat er 
een overlapping zou zijn 
omdat ik werk in ploegen.” 
Ze besloot meteen om de 
vakbond te contacteren en 
kwam zo terecht bij Sven. 
“Het contact verliep erg 
vlot”, vertelt Karin. “Sven 
regelde alles voor mij via 
de telefoon en e-mail. Ik 
ben heel tevreden van de 
aanpak van de vakbonds-
consulent. Sven heeft 
deze zaak snel en degelijk 
voor mij in orde gebracht. 
Binnen de maand kreeg 
ik antwoord en werd mijn 
aanvraag toch nog goedge-
keurd.” NT

Volgende maand:  
Collectieve bijstand
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L
uc bezoekt normaal 
gezien ongeveer vijf 
keer per jaar het con-
tainerpark in Zele. Dit 
jaar was hij er meer te 
vinden. Meestal brengt 
hij gemengd tuinafval, 

struiken, boomstronken en 
snoeihout naar het con-
tainerpark, maar dit jaar 
kon het Zeelse container-
park ook rekenen op veel 
bouw- en sloopafval uit 
zijn woning. Hij renoveert 
namelijk de benedenver-

dieping van zijn woning. 
Omdat hij met pensioen is, 
heeft hij tijd om dat vol-
ledig zelf te doen. “In het 
containerpark spot ik vaak 
schattenjagers”, merkt Luc 
op. Zo zag hij al mensen 
tussen het klein elektro-
nisch afval rondneuzen op 
zoek naar leuke spullen 
die ze herstellen en een 
tweede leven geven. “Het 
vreemdste wat ik ooit zag, 
was een te enthousiaste 
parkmedewerkster die een 

ongelukkige duik nam in de 
tuinafvalcontainer. Ze is er 
gelukkig zonder schrammen 
vanaf gekomen.” Of er nog 
verbeterpunten zijn voor 
het containerpark? “Ik zou 
graag ook met oud textiel of 
oude schoenen in het park 
terechtkunnen en het zou 
leuk zijn mochten ze het 
grofvuil opnieuw aan huis 
ophalen. Maar de service in 
Zele is goed. De medewer-
kers zijn correct en altijd 
hulpvaardig.” NT

De klant

“De medewerkers zijn correct 
en altijd hulpvaardig.”

T E K S T

Renske De Maesschalck

F O T O G R A F I E

Studio 37

W I E

Luc De Maesschalck,  
gepensioneerde

K L A N T  B I J

Containerpark Zele

De Stelling

K
arel Van Eetvelt van Unizo is geen 
voorstander van een verplichte 
30-urenweek. “Van 38 naar 30 
uur met loonbehoud betekent 
een loonlastenverhoging van 

21%”, zei hij in Vacature Magazine. 
Maar zijn hogere loonkosten of korte 
werktijden dan zo slecht voor de 
economie? Grieken met voltijds werk 
presteerden in 2012 gemiddeld 1.824 
uren. Dat is meer dan de 1.738 uren in 
België. Bovendien liggen de Griekse 
lonen veel lager. Toch heeft Grieken- 
land niet de meest competitieve 
economie van Europa…  

Middel tegen burn-out
Vrouwenorganisatie Femma pleit 
voor een nieuwe voltijdse norm 
van 30 uur. “We zien dat heel wat 
mensen worstelen met de combi-
natie van betaalde en onbetaalde 
arbeid,” aldus Jeroen Lievens, 
beleidsmedewerker bij Femma. 
“Mensen hollen zichzelf voorbij, zijn 
gestrest en raken uitgeblust. Vooral 
vrouwen ondervinden de gevolgen 
van die moeilijke combinatie. Of het 
economisch haalbaar is? We breken 
jaar na jaar records in verband 
met ziekteverzuim en burn-outs. 

We zitten met een grote groep 
mensen die geen job vinden. De 
experimenten in Zweden tonen 
aan dat werknemers produc-
tiever en gelukkiger zijn. Dat er 
minder verloop van personeel 
is en dat de kwaliteit van hun 
werk gestegen is.” Volgens Van 
Eetvelt werken in de praktijk al 
heel veel mensen 30 uur, door 
de vele deeltijdse jobs. Maar de 
realiteit is dat steeds meer men-
sen, als gevolg van de digitale 
evolutie, werk mee naar huis 
nemen en daar bezig blijven.

De 30-urenweek is betaalbaar

WAAR WAARSCHIJNLIJK ONDUIDELIJK NIET WAARONWAARSCHIJNLIJK

In het Zweedse Göteborg werd onlangs geëxperimenteerd met een 30-urenweek 
voor verpleegkundigen in een rusthuis. De resultaten waren positief: minder  
absenteïsme, minder stress, grotere voldoening en een betere zorg voor de 

ouderen. Al gauw werd dit goede nieuws overschaduwd door het bericht dat er  
14 personeelsleden extra voor dienden worden aangenomen. ‘Zie je wel, het kost 

alleen maar geld’, klonk het hier en daar. Maar is dat wel zo?

Of een 30-urenweek betaalbaar is, hangt af van wie de vraag beantwoordt. 
Werkgevers zullen al snel beweren dat het onbetaalbaar is omdat de loon-
kosten zullen stijgen. Maar de invoering van een kortere werkweek zal on-
getwijfeld banen opleveren, het maakt mensen gelukkiger en dus gezonder. 

Het gevolg is dat door deze banencreatie de overheid op termijn minder moet uitgeven aan werkloos-
heids- en ziekte-uitkeringen. En daar plukken ook de economie en het bedrijfsleven de vruchten van. NT

T E K S T

Willem-Jan van Ekert

CONCLUSIE



21NT April 201720

T
weemaal zoveel kans 
als bij andere beroe-
pen”, aldus Chris  
Addiers, voorzitter 
van de FEU (Federa-
tion of the European 
Union Fire Officers 
Associations). “Oor-
zaak zijn de kanker-

verwekkende stoffen die bij 
een brand en rookontwik-
keling aan de brandweer-
kleding blijven plakken.” 
ACV Openbare Diensten 
werkt samen met een aantal 
brandweerverenigingen en 
de andere vakbonden om dit 
probleem onder de aan-
dacht te brengen. 

Nauwelijks beschermd
Chris Addiers werkte zelf 
35 jaar als brandweerman, 
de laatste 15 jaar was hij 
commandant in Antwerpen. 
“Eind 2008 doken de eerste 
aanwijzingen op dat het niet 
zo goed gesteld was met de 
gezondheid van brandweer-
lui. Onderzoek toonde aan 
dat de rook niet alleen scha-
delijk is voor de ademhaling, 
maar ook invloed heeft op 
onze huid. Pas sinds die 
tijd weten we dat er hogere 
sterftecijfers zijn onder het 
brandweerkorps. De kleding 

die we dragen kan tegen de 
hitte en tot op zeker hoogte 
ook tegen de vlammen. In 
een plotse vuurzee heb je 
nog 10 tot 15 seconden tijd 
om heelhuids weg te raken.” 

Snel douchen na  
blootstelling
De schadelijke stoffen 
worden sneller door het 
lichaam opgenomen als 
de huid is opgewarmd en 
de poriën openstaan. Chris 
Addiers: “Met eenvoudige 
maatregelen kan je al 80% 
van de schadelijke stoffen 
wegnemen. Dat gaat niet 
over zware investeringen: 
snel wisselen en reinigen 
van kleding en in de kazerne 
onmiddellijk douchen doet 
al veel. Ook de gebruikte 
blustechnieken kunnen we 
onder de loep nemen. In de 
VS en in België gaan we vrij 
aanvallend een brand te lijf, 
waarbij we zo dicht mogelijk 
tot de brandhaard komen. 
In Nederland is men eerder 
defensief, met dus minder 
kans op blootstelling.”

Erkenning als  
beroepsziekte
“Maar we kijken ook naar de 
overheid voor bijkomende 

middelen en onderzoek”, 
vervolgt Chris Addiers. “Het 
ligt moeilijk om binnen 
Europa een erkenning als 
beroepsziekte te verkrijgen. 
De blootstelling, de tijds-
duur, de dosissen van de 
stoffen zijn allemaal heel 
moeilijk meetbaar. Een bij-
komend probleem is dat de 
meeste gevallen van kanker 
pas na de carrière worden 
vastgesteld. We hebben nu 
nog te weinig gegevens, 
bijkomend onderzoek is 
daarom nodig. Wat we wel 
weten, is dat we op een 
viertal kankertypologieën 
dubbel zo hoog scoren als 
bij de rest van de werken-
de bevolking. Er zou toch 
op zijn minst een debat 
moeten komen om dit 
erkend te krijgen. In de VS, 
Canada en Australië staan 
ze al veel verder. Daar 
worden bepaalde kankers 
direct gelinkt aan werken 
als brandbestrijder. Ik ben 
nu net met pensioen, als 
ik binnen de drie jaar zou 
sterven dan is het op dat 
moment nog niet mogelijk 
een oorzakelijk verband te 
leggen met mijn vroegere 
beroep. Gewoon omdat de 
kennis ontbreekt.” NT

T E K S T

Willem-Jan van Ekert

F O T O G R A F I E

Dominique Jacquet

28 april is het Werelddag voor veilig en gezond werk. Twee jaar 
geleden lanceerde ACV Openbare Diensten een campagne rond 
beschermende kleding voor brandweerlui. Die bewustmakings-
campagne is nodig want onderzoek wees uit dat brandweermensen 
sneller aan kanker sterven. 

Brandweerlieden 
sterven sneller  
aan kanker 

Gezond werken

OP DE SITE WWW.VUURUITGEVAARVOORBIJ.BE STAAT EEN FILMPJE MET
UITLEG OVER DE PREVENTIE EN GOEDE PRAKTIJKEN.

ZEVEKOTE, APRIL 2017
Alle inwoners van Zevekote en 

Sint-Pietes-Kapelle werden geëvacueerd nadat 
er een zwaar salpeterzuurlek was ontstaan in een 

mestverwerkingsbedrijf. De brandweer voerde 
achteraf in elk huis metingen uit om de veiligheid 

van de inwoners te garanderen.
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Nieuws

I
K ZIE HET DAGELIJKS gebeuren in de wachtzaal voor mijn 
loket, mensen die even uit hun rol van onverschillige wach-
tende vallen en met een kleine tussenkomst een kleine hel-
dendaad verrichten. Omdat ze iemand helpen die slecht ter 
been is, of omdat ze iemand aanspreken op hun gedrag of 

taalgebruik dat niet door de beugel kan. Dat doet me altijd 
deugd om te zien. Want het is natuurlijk gemakkelijker om te 
doen alsof we niets zien of horen. Iedereen veegt voor zijn ei-
gen deur, toch? Terwijl zo’n klein gebaar van een onbekende 
soms een groot effect kan hebben. Ik merk het aan de reac-
ties. Leven in de brouwerij betekent meteen meer interactie. 
“Hebde dat gezien, madame? Sympathiek van diene mens, 
hè.” En ze gaan een tikkeltje vrolijker naar buiten. 

De mens is een sociaal wezen, leren we. Als soort – om het 
oneerbiedig te zeggen – zijn we op ons best als we samenwer-
ken in groepsverband. En als groep kunnen we beter om met 
de verwachtingen van de wereld rondom ons. Je gedrag aan-
passen aan de groep is dus een slimme strategie, op het eerste 
gezicht. Geeft er iemand het goede voorbeeld, dan voelen we 
ons zelf ook beter en gaan we ons in het beste geval beter ge-
dragen. Het werkt jammer genoeg ook andersom. We laten ons 
wel eens verleiden tot gedrag dat niet in onze aard zit, zoals 
pesten. Weinig mensen lopen graag in the picture. Dus heulen 
we maar mee met de wolven in het pak. Ook als dat ten koste 
gaat van andere, kwetsbaardere groepen. 

Het is iets van alle tijden, anders had de kakkerlak of een 
ander evolutionair wendbaar wezen al lang onze plaats inge-
nomen. En zolang we als groep een of ander moreel kompas 
voor ogen hadden, stelden we als samenleving wel paal en 
perk aan uitwassen. Maar dat tijdperk van de morele kompas-
sen lijkt vandaag, waar de nadruk ligt op individuele verant-
woordelijkheid, iets ouderwets. Al het geblaat over normen en 
waarden ten spijt. Want als puntje bij paaltje komt, is het ieder 
voor zich. Wat we zeggen, hoeft niet meer overeen te komen 
met wat we doen. Niet dat dit vroeger beter was, schijnheilig-
heid is ook van alle tijden. Maar de openlijkheid waarmee we 
in ons gezicht worden uitgelachen, lijkt stilaan de norm te wor-
den. Post-truth moraal, als het ware. Wat moet je daarmee, als 
individu die het nog goed voorheeft met zijn medeburgers? Ik 
ben best wel ouderwets daarin. Ik voel mij het meest op mijn 
gemak in een samenleving die solidariteit belangrijk vindt, 
waar empathie niet uitgespuwd wordt, waar zelfgenoegzaam-
heid scheef wordt bekeken. En daarin ben ik zeker niet de eni-
ge. Dat zie ik dagelijks, bij die kleine helden in de wachtzaal. NT

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

Kleine helden

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

Soms slaagt ze in haar opzet, soms niet.
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Ambtenaren  
& stress

DE CONFRONTATIE

Outsourcing bij
de overheid

SECTOR

Thuiswerk bij  
de overheid IN DE
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EDITIE

Het personeel in  
de openbare sector 
heeft minder stress  
op het werk.

Een voorstaander en 
tegenstaander gaan in 
discussie.

Straks alleen nog  
digitale collega's?
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Column

• Heb jij een sportoutfit van Adidas, Nike, Puma of een 
ander internationaal merk in de kast liggen? Dan is de 
kans groot dat die outfit gemaakt werd in erbarmelijke
omstandigheden aan andere kant van de wereld. In 
landen zoals Cambodja, Bangladesh, China of Indonesië
werken duizenden mensen lange dagen voor een  
hongerloon. Er zijn ook Belgische bedrijven die sport-
kleding maken en vooral clubkledij leveren. Jammer ge-
noeg laten ook zij hun kleding in het buitenland maken. 
Waar en in welke omstandigheden die kleding gemaakt 
wordt, daar hebben we het raden naar. We verwachten 

allemaal dat onze topsporters clean zijn. Waarom dan niet hetzelfde verwachten van onze 
sportkleren en de sportmerken? Daarom organiseert Wereldsolidariteit de campagne 
#cleanekleren. Ze focussen allereerst op Belgische sportmerken. Ze willen aantonen dat 
Belgische sporters wel degelijk wakker liggen van de manier waarop hun sportkledij ge-
maakt worden en ze vragen aan Belgische bedrijven om actie te ondernemen. Belgisch 
wielerkampioen Philippe Gilbert tekende alvast voor #cleanekleren. Jij ook?

Neem een kijkje op www.cleanekleren.be en teken de petitie.

WIL JIJ OOK SCHONE  

SPORTKLEREN?

Teken  
dan nu de 

petitie!
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TERUGBLIK

Tijdens WOI staken zo’n 
1.000.000 (!) Belgische 

oorlogsvluchtelingen de 
Nederlandse grens over. 

ONLANGS TROKKEN RUIM 150.000 CATALANEN DE STRAAT OP IN BARCELONA. Deze keer niet om 
de successen van hun voetbalclub te vieren. Ze klaagden het asielbeleid van de regering aan en 
eisten dat er meer vluchtelingen worden opgenomen. Dat zie je hier op zo’n grote schaal niet zo 
snel gebeuren. Hier twittert een glunderende staatsecretaris trots wanneer hij geen vluchtelin-
gen hoeft op te nemen. 

Even opfrissen. Tijdens WOI staken zo’n 1.000.000 (!) Belgische oorlogsvluchtelingen de 
Nederlandse grens over. De Noord-Brabantse gemeente Uden telde in 1914 amper 6.000 in-
woners, toch besliste de gemeenteraad al snel om bijna een dubbel aantal vluchtelingen op te 
nemen. Het Vluchtoord - zoals het opvangcentrum heette - bleef 4 jaar lang open, zonder over-
last voor de omgeving. Integendeel, de plaatselijke middenstand floreerde en er was een grote 
culturele en sportieve uitwisseling. Zo kon/kan het dus ook.  NT

T E K S T

Willem-Jan van Ekert

HERFST

1914


