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3 vragen voor...

• Vakbondswerk gaat over compromissen kunnen sluiten. 
Hoe vaak heb je op dat vlak al op je tanden moeten bijten?
Soms moeten we stapsgewijs te werk gaan. We proberen daar-
in ook creatief te zijn, zonder onze principes en doelstellin-
gen te laten vallen. Als je logische en terechte argumenten 
aanbrengt maar de overkant van de tafel blijft potdoof, dan is 
dat frustrerend. Sommige kabinetsmedewerkers denken dat 
er overleg is wanneer ze hetzelfde plaatje met het ‘eigen groot 
gelijk’ blijven draaien. Maar zelfs als het moeilijk gaat, moeten 
we blijven zoeken naar een goede oplossing. Door inhoudelijk 
te blijven overtuigen, te blijven argumenteren. 

Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen van de afgelo-
pen tien jaar?
Globaal hebben we ervoor gezorgd dat de arbeidsvoorwaar-
den erop vooruit gingen. Op financieel vlak bengelt de over-
heidssector niet meer aan het staartje. Er is ook meer aandacht 
voor de kwaliteit van het werk. Ook al moeten we op die nagel 
blijven kloppen. De jongste jaren zijn we vaker in het defensief. 
Meer dan vroeger gaat veel energie naar het beschermen van 
rechten en verworvenheden van mensen. Zonder vakbond wa-
ren de mensen er ongetwijfeld veel slechter van af.

Wat zit er op korte termijn aan te komen?
De erkenning van de zware beroepen moet tegen de zomer- 
vakantie worden uitgeklaard. Voor contractueel overheidsper-
soneel willen we de veralgemening van een aanvullend pensioen 
realiseren. We willen de situatie verbeteren van wie tegenslag 
heeft en daardoor langdurig ziek is. De komende weken moet 
ook gestart worden met onderhandelingen over nieuwe socia-
le akkoorden per deelsector. Werk genoeg dus. NT

Luc Hamelinck, voorzitter van 
ACV Openbare Diensten

“Sommige  
kabinets- 

medewerkers  
denken dat er  

overleg is wanneer 
ze hetzelfde  

plaatje met het  
‘eigen groot gelijk’  
blijven draaien.”

Welkom

Voor reacties kan je Luc Hamelinck bereiken  
via luc.hamelinck@acv-csc.be.
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Ivo Housen werkt nu 15 jaar als buschauffeur. Ervoor was hij aan de slag als  
truckchauffeur. “Truckchauffeurs worden veel strenger gecontroleerd. Zij moeten verplicht pauzes 

nemen en worden beboet als ze dat niet doen. Dat is bij De Lijn niet het geval.”
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Openbaar vervoer

1 Werken zonder pauze. Buschauffeurs rijden vaak 6 
à 7 uur zonder pauze. “Onze rijtijden zijn gebaseerd op 
de verkeerssituatie van 15 jaar geleden”, zegt buschauf-

feur Ivo Housen. “Dat is totaal niet meer te vergelijken met 
de situatie vandaag. De drukte op de weg neemt immers elk 
jaar toe.” Een rit duurt op papier 55 minuten. Een chauffeur 
heeft in theorie 5 minuten pauze tussen elke rit. Maar die 
krijgen ze bijna nooit als gevolg van vertragingen onderweg. 
“Ze verwachten dat we tijdens die pauzes de bus controleren 
en ‘klaarmaken’ voor de volgende rit. Maar dat komt er bijna 
nooit van.” Het gevolg is dat middag- en toiletpauzes vaak 
wegvallen. “Er zijn chauffeurs die vanaf ‘s middags niks meer 
drinken uit schrik om naar het toilet te moeten.” 

2 Job niet correct kunnen uitoefenen. “Ik ben trots 
op mijn job, maar er zijn veel zaken die beter kunnen”, 
aldus Ivo. Ten eerste zijn er veel regeltjes die niet realis-

tisch zijn. “Zo mag ik niemand vervoeren die voor de rode lijn 
staat. Dat is gevaarlijk, en terecht. Maar als er te weinig bussen 
zijn op een lijn en ik laat een moeder met kind niet opstappen 
omdat de bus vol zit, dan ben ik de boeman. Ik wil ook graag 
de reizigers de tijd geven om rustig neer te zitten, te betalen, 
een vraag te stellen… Maar dan lopen we nog meer vertraging 
op, want de reistijden zijn daar niet op voorzien.”  

3  Te snel rijden. De snelheidslimiet 
op de Vlaamse wegen veranderde 
onlangs van 90 naar 70km/u. Toch 

zijn de reistijden van De Lijn ongewijzigd. 
Hoe moeten de chauffeurs hun route dan 
tijdig afwerken? “Niet. Of je moet bewust 
te snel rijden, wat heel vaak gebeurt.”

4  Onbegrip van reizigers. “Als 
chauffeur krijg je vaak te maken 
met gefrustreerde reizigers, wat 

soms leidt tot agressie. En ik snap hen 
wel. Het probleem is dat wij niks aan  
die frustraties kunnen doen, behalve 
ze zo veilig en snel mogelijk naar hun 
bestemming brengen. Een ‘dank u’ of 
‘hallo’ krijg ik dan ook zelden. En dat is 
jammer.”

5  Werken onder ondraaglijk  
zware stress. Het hoeft niet gezegd 
dat dit alles voor veel stress zorgt 

bij veel buschauffeurs. “Het is enorm 
frustrerend om op die manier te moeten 
werken. Ik krijg geregeld boze blikken van 
mensen als ze vinden dat ik te snel rijd. 
En als ik mij aan de snelheid houd, zijn de 
mensen in de bus ongeduldig. Het is nooit 
goed. Het water zit tot over de lippen bij de 
chauffeurs. We hebben het al vaak gemeld, 
maar er lijkt niks te veranderen. Hopelijk 
neemt het management van De Lijn onze 
noodkreten binnenkort wel serieus.” NT

T E K S T

Renske De Maesschalck

F O T O G R A F I E

Dries Luyten

Het gaat niet goed met De Lijn. De prijzen stijgen, bussen dagen niet of te laat op en 
de informatieborden werken meer niet dan wel. Dat zorgt niet alleen voor frustraties 
bij de reizigers, ook de buschauffeurs lijden onder dit beleid.

De 5 plagen van  
de buschauffeur

5

“ONZE RIJTIJDEN ZIJN GEBASEERD OP DE VERKEERSSITUATIE VAN

15 JAAR GELEDEN. DAT IS NIET MEER TE VERGELIJKEN MET DE 

SITUATIE VANDAAG, DE DRUKTE OP DE WEG NEEMT ELK JAAR TOE”

IVO HOUSEN, BUSCHAUFFEUR
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Het gesprek

• Ik heb de discussies hier-
over gevolgd, ook omdat 
ik zelf om de 5 jaar word 
geëvalueerd als professor 
aan de VUB. Dat is decretaal 
vastgelegd voor al het vast-
benoemd personeel. 

Of een evaluatie zinvol is? 
Absoluut. Het is nuttig voor  
zowel de werkgever als de 
werknemer om een moment 
van evaluatie en feedback 
in te bouwen. Zo weet je als 
werknemer waar je staat. 
Voor de werkgever geldt 
dat een vaste benoeming 
geen vrijbrief mag zijn voor 
slecht presteren. Ambtena-
ren worden betaald door de 

gemeenschap dus is het op 
zijn plaats dat je daarvoor 
verantwoording aflegt. Maar 
zo’n gesprek moet wel over 
de juiste zaken gaan: voldoe 
je aan de eisen, waar kun 
je verbeteren… Ik zou het 
daarom eerder een functio-
neringsgesprek noemen dan 
een evaluatie. Want eva-
luatie klinkt erg top-down 
en geeft de indruk dat het 
om eenrichtingsverkeer zou 
gaan. Terwijl het de bedoe-
ling is dat de werknemer 
ook verantwoording aflegt 
over zijn functioneren en dat 
de werkgever daar vragen 
over kan stellen. Het moet 
woord-wederwoord zijn. 

Eenmaal per jaar evalue-
ren is weinig. Gelukkig is er 
ook de dagelijkse praktijk. Je 
werkt niet geïsoleerd, maar 
samen met collega’s en met 
leidinggevenden. Wat de 
mogelijkheid geeft om direct 
op elkaars werk of manier 
van werken in te spelen. Je 
hebt dat formele moment 
wel nodig om afspraken of 
opmerkingen duidelijk op 
papier te hebben. Ik merk dat 
vooral jonge mensen behoef-
te hebben aan regelmatige 
gesprekken, het geeft ze een 
houvast. Ze zijn vaak onzeker 
over hun functioneren, in een 
gesprek krijgen ze zinvolle 
feedback. 

Bij de Federale overheids-
diensten kregen maar 32 
van de 41.054 personeelsle-
den een negatieve beoor-
deling. Dat lijkt me weinig. 
Het is misschien het gevolg 
van een ander probleem: om 
een negatieve beoordeling te 

geven moet men eerst door 
een administratieve malle-
molen. Ik denk dat men in 
veel gevallen dan maar laat 
betijen. Wat ook nefast kan 
zijn voor de werking van je 
diensten. Een negatieve be-
oordeling kan trouwens ook 
positief uitdraaien. Door op 
een goede manier feedback 
te geven, kun je iemand 
opnieuw gemotiveerd op de 
rails krijgen. Ook Mark  
Saenen, Coördinator Fede-
raal Openbaar Ambt voor 
ACV Openbare Diensten, kan 
zich vinden in de stelling dat 
de huidige manier van evalu-
eren voor verbetering vatbaar 
is. “Eigenlijk schiet het evalu-
atiesysteem nu z’n doel voor-
bij. Evaluaties moeten een 
personeelslid iets bijbrengen 
en vooral zin doen krijgen 
om verder te groeien in een 
functie. Momenteel zien we 
dat helemaal niet gebeuren. 
Terecht dus dat dit systeem 
in vraag gesteld wordt.” NT

ZIJN EVALUATIES NUTTIG?
Sinds 2014 bestaat bij de federale ambtenaren een nieuw  

evaluatiesysteem. Wie niet naar behoren presteert en tot twee  
keer toe een slechte beoordeling krijgt, riskeert zijn baan te verliezen.  

Zo ontstaat de perceptie dat de evaluatie eigenlijk bedoeld is  
om mensen aan de deur te zetten. Arbeidssocioloog Ignace Glorieux  

is het daar niet helemaal mee eens.

T E K S T

Willem-Jan van Ekert

I L L U S T R A T I E

Marloes De Vries

“HET IS VREEMD OM OP ÉÉN MOMENT ZAKEN TE 

HOREN TE KRIJGEN WAAROVER JE IN DE LOOP VAN 

DAT JAAR NOOIT SIGNALEN ONTVING”

IGNACE GLORIEUX, ARBEIDSSOCIOLOOG
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EINDE
De confrontatie

AAN JOUW 
KONINKRIJK 

KOMT EEN

KURT DE LOOR 

Voorzitter OCMW 
Wetteren & Sp.a.



9

EINDE
Is het  

einde van 

het OCMW  

nabij?

H
et OCMW bestaat op 
1 april 40 jaar. Reden 
genoeg om te vieren, 
of niet? Afwachten. 
De Vlaamse regering 
wil vanaf 1 januari 
2019 de OCMW’s  

inkantelen in de  
gemeentebesturen. Is dit 
het einde van het OCMW 
en zijn voorgangers die 
al van voor de stichting 
van België instonden voor 
armoedebestrijding en de 
uitvoering van het lokale 
sociale beleid? Over de 
mogelijke gevolgen gaan 
Vlaams parlementsleden 
Matthias Diependaele van 
N-VA en Kurt De Loor 
van sp.a en voorzitter van 
OCMW Zottegem met 
elkaar in de clinch.

T E K S T

Willem-Jan van Ekert

F O T O G R A F I E

Studio 37

MATTHIAS 

DIEPENDAELE 

Vlaams  
parlementslid  
bij N-VA.
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KURT DE LOOR: “Ik vraag me af wat de eigenlijke bedoeling 
is. Want er is nu al in alle gemeenten één sociaal beleid. Ik 
vermoed dan ook dat de Vlaamse en federale regering een 
verborgen agenda hebben met de bedoeling bepaalde zaken 
te privatiseren en tegelijkertijd het lokaal sociaal beleid af te 
bouwen. Dat beleid komt dan namelijk op hetzelfde niveau 
als alle andere lokale beleidsdomeinen. Maar iemand een 
menswaardig bestaan garanderen is toch iets anders dan het 
organiseren van een wielerkoers. Rond deze ‘overname’ wordt 
geen duidelijkheid gecreëerd over de toekomst van lokale 
sociale dienstverlening.”

MATTHIAS DIEPENDAELE: “Er is toch niemand die beweert 
dat de activiteiten van een OCMW niet onder de vleugels van de 
gemeente kunnen gebeuren? Jij zegt dat het een afbouw is, ik 
beweer het tegendeel: dit zal het sociaal beleid juist versterken. 
En integraal deel uitmaken van de totale gemeentepolitiek. 
Niet alleen de Vlaamse regering staat daar achter, ook de VVSG 
(Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).” 

Waarom, wat is daar het voordeel van?
MD: “Ten eerste kun je een geïntegreerd sociaal beleid 

voeren. Werknemers van de plantsoenendienst bijvoorbeeld 
kunnen tijdens hun werk zichtbare gevallen van armoede 
melden aan andere diensten. Ook activiteiten door de ge-
meente georganiseerd kunnen aan een sociaal doel gekop-
peld worden.”

KDL: “Dat zijn geen argumenten, dat gebeurt toch al?’”
MD: “Mag ik hier ook mijn punt maken? Een tweede voor-

deel is het feit dat de gemeenteraad meer betrokken wordt. Een 
OCMW-raad komt weinig of niet naar buiten. Ga maar eens op 
straat vragen wat de OCMW-raad deze maand beslist heeft. 
Weinig mensen weten dat.” 

Een OCMW moet toch verantwoording afleggen 
aan die gemeenteraad?
KDL: “Natuurlijk, het sociaal beleidsplan wordt gezamen-

lijk opgesteld.”
MD: “Enkel de budgetten, als kennisgeving, daar is niet 

eens een stemming over. Ik kom aan mijn derde punt:  
efficiëntie. Zottegem heeft nog altijd een ontvanger voor het 
OCMW en een voor de gemeente. Hetzelfde geldt voor de 
secretaris. Ik heb het eens nagevraagd, er zijn blijkbaar al 
130 gemeenten in Vlaanderen die één gemeenschappelijke 
ontvanger hebben en een 780-tal met één secretaris. Je gaat 
toch veel efficiënter besturen, je gaat ook naar eenzelfde 
organigram. Hoeveel keer heb jij al ambras gemaakt met de 
gemeente over het verschillend personeelsbeleid? De prikklok 
is verschillend, de maaltijdcheques… nu komt dat allemaal 
samen. Feit is ook dat men gemakkelijker de weg naar de 
stadsdiensten vindt. Veel mensen, onder meer zelfstandigen in 

nood, komen niet naar het 
OCMW uit schaamte.”

KDL: “Dat zijn allemaal 
veronderstellingen en geen 
feiten. Er is nooit een evalu-
atie van de werking van de 
OCMW‘s gebeurd voordat de 
beslissing tot de inkanteling 
is genomen. Laat staan enige 
vorm van overleg. Dat is wel 
spijtig want daar werken 
mensen die met hun twee 
voeten in de realiteit staan. 
Het is nergens bewezen dat 
de inkanteling tot een effi-
ciënter lokaal beleid zal lei-
den. En dat fabeltje van die 
schaamte stamt nog uit de 
tijd van de openbare onder-
stand. Ik vrees dat we door 
de afslankingen die zullen 
volgen weer terugkeren naar 
die tijd. Ik vind ook dat we 
onze dienstverlening altijd 
in vraag moeten stellen en 
optimaliseren. De Vlaamse 
regering heeft hier enkel 
naar het bestuurlijk niveau 
gekeken. Een integratie van 
de CAW’s is bijvoorbeeld 
nooit op tafel gekomen. Er 
is misschien een efficiën-
ter beleid te voeren door 
OCMW’s onderling nog meer 
samen te laten werken. Maar 
die pistes liggen allemaal 
niet op tafel.” 

In hoeverre kan een 
gemeentebestuur 
het recht op maat-
schappelijk en sociale 
dienstverlening blijven 
garanderen?
MD: “Aan dat recht wordt 

na de inkanteling niets ver-
anderd. Dat staat gewoon in 
de wet.”

KDL: “Ah? Dat hoor ik 
niet van minister Homans. 

De confrontatie

➽“POLITICI 

GAAN VOOR HET

SNELLE GEWIN,

EEN SOCIAAL 

BELEID VRAAGT

VISIE VOOR

LANGE TERMIJN.

DAT LEVERT GEEN

STEMMEN OP.” 

KURT DE LOOR
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Wij hebben met sp.a in 
het Vlaams parlement een 
conceptnota op tafel gelegd 
waar die garanties wel in 
staan. Een menswaardig 
bestaan garanderen en 
zekerheid blijven bieden aan 
mensen die tussen de mazen 
van het sociaal opvangnet 
vallen. Daar hoor of lees ik 
niets over. Niet in de twee 
conceptnota’s van Homans, 
niet in haar beleidsnota, niet 
in haar beleidsbrief. Vandaar 
dat het hoog tijd wordt dat 
daar duidelijkheid over 
komt.” 

Waarom komt die dui-
delijkheid er niet?
MD: “Dat hebben we 

onder meer te danken aan 
de Belgische staatsstructuur. 
We hebben eerst geprobeerd 
de federale wetgevingen aan 
te passen. Die federale wet 
houdt nu een afschaffing 
van het OCMW als rechts-

persoon tegen. Langs Waalse kant 
wou men dat niet.”

KDL: “Matthias, je hebt wel een 
tweederdemeerderheid nodig om 
een bijzondere wet aan te passen. 
Dat weet je toch op voorhand als je 
een regering samenstelt?”

MD: “Dat is waar. We zetten nu 
met de Vlaams regering toch door 
om hetzelfde effect te bereiken. 
Maar het zal dus bij 2 rechtsper-
sonen blijven. Wat betekent dat? 
Dat een gemeenteraad tegelijk een 
OCMW-raad is.”

KDL: “Hoe absurd!’
MD: “In de praktijk gaat het geen 

verschil maken. Jij gaat daar zitten 
als schepen van sociale zaken en 
hetzelfde werk doen als wat je nu 
doet.”

KDL: “Als het in de praktijk niet 
veel verschil zal maken waarom is 

dan gans die oefening nodig? Die is bovendien gebaseerd op 
juridisch drijfzand. Want je weet dat de Raad van State het 
federale wetsontwerp heeft vernietigd. Omdat het een uit-
holling van het OCMW creëert. Ook de plannen van minister 
Homans zullen door de Raad van State afgekeurd worden. We 
staan op anderhalf jaar van de verkiezingen, ik vind dat het 
tijd wordt voor duidelijkheid. Dat we ons niet in bestuurlijke 
chaos storten.”

MD: “Weet je wat het is? Jij bent Nostradamus aan het spe-
len: het moet gewoon slecht gaan. En het grootste probleem is 
dat jij hier nu op het OCMW een eigen koninkrijk hebt. Dat je 
hier je eigen goesting kunt doen. En dat zal niet meer zo zijn.”

KDL: “Dat is jouw mening. Ik constateer dat die inkan-
teling enkel gaat over besturen en structuren. En dat het 
inhoudelijke aspect rond rusthuizen, poetshulp, crèche en 
andere dienstverleningen bewust flou gelaten wordt. Wat gaat 
daarmee gebeuren? Iedereen weet dat de financiën van de 
lokaal besturen onder druk staat. Als je dat aanklaagt dan ben 
je Nostradamus! Ik krijg nu al private ondernemers over de 
vloer die ’ne keer willen klappen’ over een overname van ons  
rusthuis. De deur wordt voor hen wagenwijd opengezet.”

MD: “Maar dat gebeurt nu toch ook al? Als je het rusthuis 
niet wilt verkopen dan kan je dat in de toekomst toch ook blij-
ven weigeren? Dat heeft helemaal niets met die inkanteling te 
maken. Wat is het verband?’”

KDL: “Politici gaan voor het snelle gewin, een sociaal be-
leid vraagt een visie voor de lange termijn. En dat levert geen 
stemmen op. Een wielerkoers organiseren wel.” NT

“MEN GAAT

GEMAKKELIJKER

DE WEG NAAR DE

STADSDIENSTEN

VINDEN. VEEL

MENSEN KOMEN

NIET NAAR

HET OCMW UIT

SCHAAMTE.”

MATTHIAS DIEPENDAELE

“Niemand weet wat 
er gaat gebeuren 
met het inhoudelijke 
aspect van andere 
dienstverlening zoals 
crèches.”
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Marloes
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KAN IK  
BIJSTUDEREN  

ZONDER VERLIES VAN 
UITKERING?• LINDA VERCRUYSSE 

is boekhouder bij het 
gemeentebestuur van 
Beernem. “Een boek-
houder die vakbonds- 
afgevaardigde is, een 
buitenbeentje? Nee, 
toch niet. Mijn lieve-
lingsvak was sociale 
wetgeving en dat komt 
goed van pas.” Zoals 
onlangs, toen Linda een 
poetsvrouw hielp haar 
droom te verwezenlij-
ken. Die werkte in de 
bibliotheek en kwam 
bij Linda langs omdat 
ze graag verpleegkunde 
wilde studeren. “Door 
omstandigheden was 

dat er niet van gekomen. 
Via de VDAB kon ze een 
opleiding verpleegkunde 
volgen op voorwaarde 
dat ze uitkeringsgerech-
tigd werkloos was. Als 
alleenstaande moeder 
met kleine kinderen had 
ze die inkomsten ook 
nodig. Probleem was 
dat de werkgever haar 
contract van onbepaalde 
duur moest beëindigen 

om recht te krijgen op 
een uitkering. Die wilde 
geen ontslag geven 
omdat hij tevreden was 
over haar werk. Een 
deontologisch probleem. 
Navraag leerde dat 
ontslag met onderlinge 
toestemming of zelf 
ontslag nemen mogelijk 
was als ze vóór de start 
van haar opleiding er-
gens anders een contract 

van bepaalde duur kon 
krijgen. Een zorginstel-
ling nam haar aan voor 
anderhalve maand als 
poetshulp. Na één dag 
werkloosheid kon ze 
beginnen aan haar op-
leiding verpleegkunde. 
Onlangs vertelde ze me 
trots dat ze geslaagd was 
voor haar eerste module. 
Het was een zenuwslo-
pende periode voor 
haar, maar het was de 
moeite waard. Ik heb be-
wondering voor zoveel 
moed en volharding. Mij 
geeft het voldoening dat 
ik haar droom waar kan 
helpen maken.” NT

De militant

V R A A G  A A N
A A N  L I N D A  
V E R C R U Y S S E 

Linda Vercruysse 
(54 jaar) is 
boekhouder bij 
gemeentebestuur 
Beernem en  
vakbondsafgevaar-
digde voor ACV  
Openbare Diensten.

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

DOOR NAAR NT@ACV-CSC.BE



Het tijdstip

Eddy Huismans wacht ons op aan de oever van de Dender. “Ze komen altijd foto’s maken bij mooi weer. Dan zie ik ze  
denken: wat een leven heeft die gast! Maar ze komen niet als we bij -14°C onze vallen uitzetten. Mijn eerste rat ving ik toen 
ik 7 jaar oud was. Ik ben in de voetsporen van mijn vader getreden, die was ook rattenvanger. Vroeger werden rattenvangers 
die voor de gemeenten werkten per rat uitbetaald. In de zomer lieten ze de ratten rustig voortplanten. Anders waren ze 
hun inkomen kwijt. Ik doe het al 38 jaar. Gebeten ben ik nog nooit, maar ik heb wel ooit de rattenziekte – leptospirose – 
opgelopen. Je krijgt dat via besmet water. 26 jaar was ik, een jaar getrouwd en net een kindje. Ik was er bijna geweest.” NT

9u19, De Dender, Overboelare

F O T O G R A F I E

Anton Coene
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LOOPBAANBEGELEIDING
Deel 2

I
N SAMENWERKING MET een aantal partners biedt ACV 
Openbare Diensten individuele loopbaanbegeleiding aan. 
Peter* is een van de leden die hiervan gebruikmaakte via 
vzw Arabel. De begeleiding duurt in totaal 8 uur en wordt 
verspreid over verschillende tijdstippen die vrij te kiezen 
zijn. Peter zocht samen met de begeleider naar wat er 
wrong in zijn loopbaan. Via diepgaande gesprekken en 
kleine opdrachtjes ontdekte hij wat hij miste in zijn huidige 

situatie. Van daaruit werd toegewerkt naar een actieplan, ge-
richt op het durven maken van goede, weloverwogen keuzes. 

“De begeleiding was erg confronterend. Ik ben tot onver-
wachte en nieuwe inzichten gekomen, die uiteindelijk ook 
tot een andere job geleid hebben. Een keuze waar ik heel blij 

mee ben, met dank aan ACV 
Openbare Diensten.” Hij is ervan 
overtuigd dat anderen ook baat 
kunnen hebben bij de begelei-
ding, ook als ze geen probleem 
hebben met hun job. “Sowieso 
raad ik mensen aan het traject te 
volgen. Vooral vanuit het inzicht 

dat de meesten onder ons vandaag zodanig met ons werk be-
zig zijn dat we niet beseffen dat we dreigen vast te roesten. Ik 
ben ervan overtuigd dat het volgen van loopbaanbegeleiding 
voor iedereen een positieve ervaring kan zijn.” 

Opleidingen zijn bijzonder 
goed uitgewerkt
Elk jaar solliciteren duizenden 
mensen voor een job bij de 
overheid. Om als ambtenaar 
aangenomen te worden of 
om promotie te maken, moet 
je slagen voor een examen. 
De examens bestaan uit een 
algemeen en een vak- 
specifiek gedeelte. ACV Open-
bare Diensten organiseert 
opleidingen ter voorbereiding 
van het algemene deel van de 
examens. Elk jaar nemen zo’n 
1000 ambtenaren deel, waar-
onder ook Eljakim. Hij wilde 
doorgroeien in zijn functie bij 
de federale overheid, maar 
twijfelde over wat het examen 
precies inhield. Dat is volgens 
hem de grootste verdienste 
van de opleidingen georgani-
seerd door het Federaal Team 
van ACV Openbare Diensten: 

Wat doet ACV Openbare Diensten?

Waar gaat jouw maandelijks lidgeld naartoe? Dat ontleden we  
in deze reeks. Deze maand bekijken we enkele manieren waarop  

ACV Openbare Diensten hulp kan bieden bij jouw loopbaan.

T E K S T

Louise Haspeslagh

I L L U S T R A T I E

Gudrun Makelberge

*De gebruikte naam is om 
privacyredenen aangepast.

VOOR MEER INFORMATIE KAN JE STEEDS TERECHT BIJ DE ACV-AFGEVAARDIGDE OP DE WERKVLOER,  
JOUW LOKAAL ACV-SECRETARIAAT OF OP WWW.OPENBAREDIENSTEN.ACV-ONLINE.BE.

“Ik wist op voorhand niet 
goed wat te verwachten van 
het examen. Nadien voelde 
ik me toch beter voorbereid. 
Vooral abstract denken, een 
belangrijk onderdeel van het 
examen, komt goed aan bod 
in de opleiding. De opleidin-
gen zijn bijzonder goed uitge-
werkt. De vrijwilligers doen 
veel moeite om alle elemen-
ten goed over te brengen.” 

Naast hulp bij examens, 
biedt ACV ook ondersteuning 
bij de selectieproeven voor 
agent of inspecteur. En dat 
is nodig, want jaarlijks slaagt 
ongeveer 15%. De bedoeling 
van de infosessies is om via 
tips en oefeningen de kandi-
daten beter voor te bereiden 
en stress te verminderen. NT

Volgende maand:  
Individuele dienstverlening
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E
r zijn maar weinig men-
sen die kunnen zeggen 
dat ze vaste klant zijn bij 
DOVO. Behalve als je in 
Poelkapelle woont, in 
hartje West-Vlaanderen. 
De velden en weiden 

van Poelkapelle maakten 
vier jaar lang deel uit van 
het strijdtoneel tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Tot 
vandaag ontdekt men er nog 
bommen. Dirk Cardoen vindt 
jaarlijks gemiddeld 15 bom-
men op zijn domein. “Dat 
is niet uitzonderlijk”, zegt 
Franjo Bruwier van DOVO. 
“Elk jaar vinden we nog zo’n 
150 ton aan munitie die da-
teren van WOI en WOII.” Dat 
is niet zonder gevaar want 
de bommen kunnen nog ont-

ploffen en serieuze schade 
aanrichten. Bovendien is er 
het bijkomend gevaar van 
de ‘chemische’ bommen, 
die onder andere mosterd- 
of chloorgas bevatten. “Ik 
heb nog nooit een ongeluk 
gehad. Enkele jaren geleden 
raakte ik met mijn ploeg 
een huls die vervolgens een 
steekvlam veroorzaakte, 
gelukkig zonder schade”, 
vertelt Dirk. “Er bestaat 
wel een fonds voor schade 
veroorzaakt door munitie uit 
WOI waarop ik een beroep 
kan doen.”

Wat doe je bij het ont-
dekken van zo’n gevaarte? 
“Ik bel de politie die op haar 
beurt DOVO informeert. 
DOVO komt de bom halen 

om te vernietigen op de 
legerbasis. Meestal wordt de 
munitie op een vaste plaats 
gelegd, klaar voor ophaling 
door DOVO. De boerderij 
kwam na WOI in handen 
van mijn familie. Door de 
jaren heen vonden we heel 
wat objecten terug die 
dateren van de oorlogsjaren. 
De ongevaarlijke stukken 
zoals helmen, gasmaskers, 
geweren… worden tentoon-
gesteld voor de gasten van 
de B&B. We krijgen vooral 
bezoekers uit landen van 
de Commonwealth met 
ouders of grootouders die 
over de oorlog vertelden. Zij 
appreciëren het wel dat ik 
zoveel foto’s en memorabilia 
heb.” NT

De klant

“Door de jaren heen vonden we heel wat  
objecten terug die dateren van WOI.”

T E K S T

Eva Hugaerts

F O T O G R A F I E

Anton Coene

W I E

Landbouwer Dirk  
Cardoen, eigenaar  
van B&B Varlet Farm  
in Poelkapelle.

K L A N T  B I J

DOVO, de Dienst  
voor Opruiming en  
Vernietiging van  
Ontploffingstuigen.
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De Stelling

W
aarom stegen op amper 7 jaar 
tijd de prijzen zo fors? Jan 
Mortier van ACV Openbare 
Diensten: “Heel wat instellingen 
hebben nieuwe woonzorg-

centra opgericht en bijkomende 
bedden gecreëerd. De dagprijzen in 
die nieuwe of gerenoveerde centra 
liggen hoger dan in de oudere. 
Daarnaast stijgen de comforteisen 
van de bewoners. De overheden 
hebben hierop ingespeeld en hogere 
kwaliteitseisen gesteld. Hieraan vol-
doen kost geld en de factuur wordt 
doorgerekend aan de bewoner. Een 
niet te onderschatten factor is het 
bijkomend personeel door de hogere 
zorgzwaarte. De overheid volgt niet 

en komt met veel te weinig mid-
delen over de brug om een zwaar 
zorgbehoevende te financieren.”  
Woonzorgcentra in Vlaanderen 
worden uitgebaat door verschil-
lende zorgaanbieders: de openbare 
sector (meestal het OCMW, maar 
dat kan ook een verzelfstandigde 
publieke entiteit zijn), de private 
non-profitsector (instellingen uit-
gebaat onder de vorm van een vzw) 
en de commerciële sector (bvba, nv, 
natuurlijke persoon…).

Gefoefel
“In de commerciële sector richt 
men voor de uitbating van de 
woonzorgcentra vaak een apar-

te vennootschap of vzw op. 
Deze huurt dan de gebouwen 
die meestal eigendom zijn van 
vastgoedmagnaten, steeds vaker 
buitenlandse. Zo wordt het 
eenvoudig om voor de uitbating 
een boekhoudkundig verlies te 
maken zodat de prijzen kunnen 
blijven verhogen. Commerci-
ele zorgaanbieders die voor 
een vzw-vorm kiezen, worden 
bovendien in de statistieken op-
genomen bij de non-profitsector 
terwijl ze in feite commercieel 
zijn. De commerciële sector heeft 
dus een groter aandeel van de 
markt in handen dan blijkt uit de 
statistieken.” NT

Zijn onze woonzorgcentra  
nog betaalbaar?

WAAR WAARSCHIJNLIJK ONDUIDELIJK NIET WAARONWAARSCHIJNLIJK

Tussen 2009 en 2016 steeg de dagprijs in een Vlaams woonzorgcentrum in de  
commerciële sector met liefst 50,25 %, tegenover 34,67 % in de OCMW-sector  

en 28,84 % in de private non-profit. De commerciële sector is veruit de duurste  
met een gemiddelde van ruim 60 euro per dag. In een openbaar woonzorgcentrum  

betaal je het minste met een gemiddelde van 52,50 euro per dag.

“De aanwezigheid van de openbare pijler is nodig om de prijzen enigszins 
onder controle te houden. Al zijn er nu nog maar weinig openbare woon-
zorgcentra geprivatiseerd, hun aandeel zal dalen omdat nieuwe initiatieven 
vooral van non-profit of commerciële instellingen komen. Het wordt tijd 

dat de openbare besturen verder investeren in residentiële ouderenzorg. Want door verdere prijs-
verhogingen zullen velen niet meer in staat zijn met hun pensioen (al dan niet aangevuld met een 
tegemoetkoming en zorgverzekering…) de dagprijs te betalen. Op basis van de huidige prijzen moet 
je al een pensioen van zo’n 1.600 euro krijgen om je verblijf (zonder extraatjes) te kunnen dekken. We 
hebben nu echt wel de grens bereikt.” NT

T E K S T

Willem-Jan van Ekert

CONCLUSIE
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Medisch pensioen

V
ooraleer de regering het 
nieuwe voorstel op tafel 
legt, kwam ACV Open-
bare Diensten met een 
eigen plan. “We willen 

constructief meewerken 
aan het beleid”, zegt Joris 
Lermytte van ACV Openbare 
Diensten. Het ACV-plan 
focust op re-integratie en 
het begeleiden van lang- 
durig zieken naar een nieu-
we plek op de arbeidsmarkt. 
“Momenteel gebeurt dit te 
weinig. Als ambtenaren door 
een lichamelijke ongeschikt-
heid hun job niet meer kun-
nen uitoefenen, wordt dat 
vaak ‘opgelost’ door hen op 
pensioen te stellen. Slechts 1 
op 10 ambtenaren krijgt de 
optie om opnieuw aan de 

slag te gaan. En dan is er nog 
geen garantie dat ze ook een 
job vinden. De overheid wil 
dat langdurig zieken sneller 
terug aan het werk gaan, 
maar dat houdt ook een 
gedeelde verantwoordelijk-
heid in. Er moeten immers 
voldoende jobs zijn voor die 
profielen.” 

Probleem bij jonge  
werknemers
De mediaanleeftijd van 
ambtenaren die op pensioen 
gaan wegens lichamelijke 
ongeschiktheid is 54 jaar, 
maar er zijn ook heel wat 
jongere mensen die vroeg-
tijdig moeten stoppen met 
werken. Het is vooral bij 
die groep dat re-integratie 

cruciaal is. “Hun pensioen 
stelt op jonge leeftijd niet 
veel voor. Bovendien wordt 
er enkel rekening gehouden 
met de periode dat ze in de 
openbare sector werkten. 
Als ze ervoor  in de privé- 
sector hebben gewerkt, 
dan telt die periode zelfs 
niet mee bij de berekening 
van hun pensioenbedrag. 
Om nog maar te zwijgen 
over hoe absurd het is dat 
er mensen verplicht thuis 
zitten die nog heel wat te 
bieden hebben én nog wil-
len werken”, aldus Joris.

T E K S T

Renske De  
Maesschalck

F O T O G R A F I E

Anton Coene

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en 
minister van Volksgezondheid Maggie De Block 
werken aan een nieuwe regeling voor het pensioen 
bij lichamelijke ongeschiktheid. Een noodzaak vol-
gens ACV Openbare Diensten: “De huidige regeling 
zet onvoldoende in op re-integratie.”

Inzetten op  
re-integratie

“DE OVERHEID WIL DAT LANGDURIG ZIEKEN SNELLER TERUG AAN HET WERK GAAN, 

MAAR DAT HOUDT OOK EEN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID IN. ER MOETEN 

IMMERS VOLDOENDE JOBS ZIJN VOOR DIE PROFIELEN.”

JORIS LERMYTTE, ACV OPENBARE DIENSTEN
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Sandra vertelt
Sandra Van Houtvin (47 
jaar) is sinds 1 juli 2015 ge-
pensioneerd om medische 
redenen. Haar pensioen 
bedraagt slechts 734 euro 
netto per maand. Haar 
leeftijd verklaart dit lage 
bedrag, samen met het 
gegeven dat ze als gehuwde 
met een partner met een 
inkomen geen recht heeft 
op het gewone minimum-
pensioen (1329,96 euro in 
haar geval). Als ze terug 
aan de slag gaat, daalt haar 
pensioen tot 660 euro 

per maand. Een mogelijke 
oplossing is om te scheiden 
(van tafel en bed), maar dat 
is voor haar geen optie.

“Ik werkte bij het Agent-
schap voor Natuur en Bos 
als celhoofd administratie 
en communicatie. Na een 
zware burn-out ben ik vier 
jaar volledig out geweest. 
Beetje bij beetje ging het 
beter, maar ik heb die vier 
jaar nodig gehad om uit te 
zoeken wat er concreet mis 
was en vooral hoe ik beter 
kon worden. In 2015 moest 
ik me aanmelden bij de 

administratieve gezond-
heidsdienst Medex dat mij 
zonder veel uitleg meteen 
op medisch pensioen heeft 
gezet. Ik heb die beslissing 
toen aanvaard omdat ik 
nog niet hersteld was en 
vroegtijdig pensioen leek 
me een goede optie. Tot 
bleek welke voorwaarden 
eraan verbonden waren. Zo 
is het bedrag veel te laag 
om rond te komen en ben 
ik mijn statuut als ambte-
naar kwijt. Ik vind dat lang-
durig zieken recht hebben 
op een betere begeleiding. 

Als ik had geweten wat 
mijn opties waren en welke 
nadelen zo’n medisch pen-
sioen heeft, dan had ik een 
betere en meer weloverwo-
gen keuze gemaakt.”

“Sinds kort werk ik 
deeltijds in de socio- 
culturele sector, maar dat 
is financieel niet voordelig. 
Ik doe het omdat ik wil 
werken en omdat ik iets wil 
bijdragen aan de maat-
schappij. Alleen thuis zitten 
is niks voor mij.” NT

SANDRA  
VAN HOUTVIN

“Ik vind dat lang-
durig zieken recht 

hebben op een 
betere begelei-
ding. Als ik had 

geweten wat mijn 
opties waren en 

welke nadelen 
zo’n medisch 

pensioen heeft, 
dan had ik een 

betere en meer 
weloverwogen 

keuze gemaakt.”
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Nieuws

• Openbare zorg moet betaalbaar, toegankelijk en 
kwaliteitsvol zijn én blijven. Daarom komen we op 
21 maart massaal op straat. Want in de praktijk zien 
we dat die betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwa-
liteit steeds meer in het gedrang komen. Prijzen in 
woonzorgcentra blijven stijgen, er zijn lange wacht-
lijsten voor zorginstellingen en de kwaliteit van de 
zorg gaat achteruit door personeelstekort en een als-
maar stijgende werkdruk. Om die negatieve trends te 
keren, moeten er in de zorg bijkomende maatregelen 
komen die de arbeidsomstandigheden van het per-
soneel verbeteren. De acties van de non-profit eind 
2016 leidden al tot de opstart van onderhandelingen 
op vaste tijdstippen op federaal en Vlaams niveau. 
Maar dat gaat bijzonder traag en er is veel onduide-
lijkheid over de budgetten die de regeringen willen 
uittrekken om te komen tot sociale akkoorden. 

Daarom komen we op 21 maart opnieuw op 
straat. ACV Openbare Diensten gaat samen met de 
andere vakbonden van de non-profit door tot er 
ook aan de onderhandelingstafel oplossingen uit 
de bus komen. 

HET GESPREK

Interview met  
Matthias Somers

BESTUUR

De burger 
regeert mee

DE VAKBOND

De vakbond: 
Jong vs oud 

21 MAART 

IN DE
VOLGENDE

EDITIE
De overheidsfinanciering 
doorgelicht.

Wat zijn de voordelen 
en valkuilen van bur-
gerparticipatie? Twee 
experts overleggen.

Hoe is het gesteld met 
de toekomst van de 
vakbond? Een jong en 
ouder lid bespreken het.

Hulp nodig bij wervings-
examen penitentiair  
bewakingsassistent?
• ACV Openbare Diensten helpt bij je voorbereiding 
van de proeven voor module 2 van het wervingsexamen 
penitentiair bewakingsassistent. Er zijn vormingsavonden 
(telkens van 19u-22u) op de onderstaande momenten. 
Iedereen is welkom, vooraf inschrijven is noodzakelijk:  
dit doe je via info@acv-gevangenissen.be.

MODULE 2.1 
Specifiek gedeelte:  
computergestuurde  
observatietest &  
situationele beoordeling 

 · 27 maart 2017  
ACV Gent, Poel 7 

 · 28 maart 2017 
ACV Leuven,  
Martelarenlaan 8,  
3010 Kessel-Lo 

 · 29 maart 2017 
ACV Turnhout, Korte  
Begijnenstraat 20

 · 30 maart 2017 
ACV Hasselt,  
Mgr Broeckxplein 6 

 · 31 maart 2017  
ACV Brugge,  
Oude Burg 17 

MODULE 2.2 
Mondelinge proef:  
met schriftelijke  
voorbereiding 

 · 2 mei 2017  
ACV Gent, Poel 7

 · 3 mei 2017 
ACV Turnhout,  
Korte Begijnenstraat 20

 · 4 mei 2017  
ACV Leuven,  
Martelarenlaan 8,  
3010 Kessel-Lo

 · 5 mei 2017  
ACV Hasselt, Mgr 
Broeckxplein 6

 · 8 mei 2017  
ACV Brugge,  
Oude Burg 17

SAMEN IN 
DE BRES!



E
LKE WEEK OP VRIJDAG verschijnt in mijn mailbox het 
weekverslag van de klasgroepen van mijn kleuters. Met 
een gedichtje bij, een kort verslag van wat ze de afgelopen 
week hebben gedaan en enkele sfeerfoto’s van in de klas. 
Vertederend, grappig en soms ook wel verrassend – is die 

jongen met een échte boormachine in de weer? Die mailtjes 
worden steevast afgesloten met de woorden ‘volgende week 
mee te brengen naar de klas’ en dan volgt een lijstje met soms 
de meest waanzinnige items op. Een kleine selectie: oude 
sokken, spullen die beginnen met de letter d, lege wc-rollen. 
Het houdt nooit op. In de praktijk komt dat erop neer dat ik 

op een maandagochtend voor dag en dauw het huis onderste-
boven haal op zoek naar die ene speelgoeddino die al een half 
jaar ligt te verstoffen onder de kast. 

Want natuurlijk doe je als ouder je best om de leerkracht 
zo veel mogelijk te ondersteunen. Omdat het budget van de 
school voor extra lesmateriaal nu eenmaal bijna onbestaande 
is. Vind ik dat normaal? Uiteraard niet, dat is ook niet nor-
maal. Zelfs al kun je als school dergelijke vragen nog vermom-
men onder de noemer ‘ouderparticipatie’, het blijft een beetje 
schooien. Terwijl dat extra materiaal vaak gelijkstaat aan een 
nieuwe ontdekkingstocht voor leergierige kinderen. De en-
thousiaste verhalen en blije gezichtjes van mijn kinderen vor-
men telkens een overtuigend bewijs wat voor een fantastisch 
werk de kleuterbegeleiders leveren met pakweg enkele lege 
wc-rollen en een oude sok. 

Maar kleuters een verrijkende en verrijkte leerervaring 
bieden die de motivatie verhoogt en graag doet leren, dat lijkt 
nog te weinig een prioriteit in een van de rijkste regio’s ter we-
reld. Besparen muss sein. Waarom? Joost mag het weten, mis-
schien om dan stoer te verklaren dat de begroting in evenwicht 
is? Terwijl investeren in onderwijs zowat de grootste return on 
investment moet zijn die je kunt hebben. Een minimale inves-
tering, geld, leidt tot een maximale output die veel breder gaat 
dan goed opgeleide kinderen alleen. Tijd voor een oude sok-
kenprotest aan de poort van het kabinet van de minister van 
Onderwijs, collega-ouders? NT  

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

Stop met 
het onderwijs te  

sponsoren!

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

Soms slaagt ze in haar opzet, soms niet.
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TERUGBLIK

Op 18 december  
1886 werd op de 

Gentse Vrijdagmarkt 
de Antisocialistische 

Katoenbewerkersbond 
opgericht. 

EEN CAFÉ BLIJKT EEN UITGELEZEN PLEK om plannen te beramen. Bouw- of trouwplannen met 
je lief, vakantieplannen met vrienden, de oprichting van een club gelijkgestemden … Er wordt 
heel wat geschiedenis in een café geschreven.

Dat was op 18 december 1886 niet anders. Die dag werd in een achterzaaltje van café De 
Zwarte Kat op de Gentse Vrijdagmarkt de Antisocialistische Katoenbewerkersbond opgericht. 
De voorloper van het ACV. Het was de tijd van kinderarbeid, hongerlonen, levensgevaarlijke en 
onhygiënische werkomstandigheden... Antisocialistisch? Wel ja, het waren de begindagen van 
een lange ideologische strijd, waarin het socialisme als het goddeloze gevaar gezien werd. Die 
strijd tussen katholieken en socialisten is nu gelukkig voorbij. Het echte gevaar komt anno 2017 
uit een heel andere hoek: die van de pure machtshonger en de angst voor vreemdelingen. Ooit, 
in de jaren twintig, werd daar een ideologie rond bedacht. In een bierkelder in Duitsland… NT

T E K S T

Willem-Jan van Ekert

WINTER  
1886
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