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baas!!!!!!!!!!!
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Dit en andere dingen die je 
beter niet zegt op social media
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3 vragen voor...

• Het lijkt erop dat steeds meer jongeren het nut van een 
vakbond in twijfel trekken. Begrijp jij hun standpunt?
Jongeren sluiten inderdaad minder automatisch aan dan vroe-
ger. Maar je mag je daar niet op verkijken. Ons ledenbestand 
bestaat voor 18% uit mensen jonger dan 35. Ter vergelijking: in 
de Vlaamse administratie is het aandeel van die leeftijdsgroep 
minder dan 15%, bij de federale overheid is het 17%. Dus zo 
slecht staan we er niet voor. Wat opvalt is dat jongeren zich 
maatschappelijk wel willen inzetten.

Hoe proberen jullie die groep te bereiken?
Onze inhoudelijke boodschap slaat aan, maar we moeten 
ze goed brengen. Ledenbevragingen leren ons dat jongeren 
van de vakbond verwachten dat die er staat als ze proble-
men hebben op het werk. De verwachtingen liggen hoog. We 
moeten kwaliteit brengen en ook ons aanbod aanpassen. Als 
je jongeren bijvoorbeeld uitlegt dat ze zich via de vakbond 
kunnen voorbereiden op een assessment, dan reageren ze vaak 
verwonderd.

In het volgende nummer heb je een gesprek met de minister 
van Pensioenen Bacquelaine. Hoe ga je hem het vuur aan de 
schenen leggen?
De afgelopen weken is er veel verwarring geweest over de pen-
sioenmaatregelen uit het Zomerakkoord. In het gesprek zullen 
we het vooral hebben over het systeem met punten dat er zou 
komen vanaf 2030 (of wordt het 2025?). Ons belangrijkste 
kritiek daarop is dat het niet transparant is, onduidelijk is, er 
vandaag veel te weinig draagvlak voor is en er meer studiewerk 
nodig is. En vooral dat mensen totaal afhankelijk worden van 
meerdere externe factoren om nog te weten hoeveel pensioen 
ze zullen krijgen. Een hele kluif dus. NT

Luc Hamelinck, voorzitter van 
ACV Openbare Diensten

“Onze
inhoudelijke  

boodschap slaat 
aan, maar we 

moeten ze goed 
brengen.” 

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

Welkom
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Het gesprek

• Het overkoepelende thema is ongelijkheid. We 
bespreken met onze militanten, jong en oud, hoe 
we ongelijkheid in onze samenleving en op het vlak 
van onderwijs, kinderopvang, de arbeidsmarkt en 
zorg kunnen wegwerken. Twee rode draden komen 
bij alle thema's terug: de Vlaamse fiscaliteit en het 
belang van het sociaal overleg. Tijdens het congres 
wordt in groepjes per thema gediscussieerd en 
gestemd over wat nodig is voor het Vlaams ACV in 
de toekomst.

Een stem zijn voor de dwarsdoorsnede van de 
samenleving. De ongelijkheid in de samenleving 
neemt alsmaar toe, ook in België. We zien een stij-
ging van de armoede, ook bij werkenden. We moe-
ten onze sterke sociale zekerheid beschermen. 
Ook in Vlaanderen zijn er beleidsmaatregelen of 
gelijkmakers nodig, bijvoorbeeld door het invoeren 
van sociale correcties. Het is noodzakelijk voor 
ons om te weten wat de brede achterban over de 
congresthema's denkt, zodat we hun stem kunnen 
vertolken naar het beleid.

Het verslag van het congres is onze bijbel voor 
de komende jaren. Op basis daarvan weten we 
altijd wat onze achterban denkt over een bepaald 
onderwerp. Essentieel tijdens het sociaal overleg. 

Dat is uiteindelijk toch de basis van het vakbonds-
werk. Pas na het congres begint het echte werk dus. 
Over twee jaar evalueren we alles samen met de 
militanten. 

Waarom het congres ook voor de openbare sec-
tor belangrijk is? Ambtenaren hebben in dit ver-
haal als het ware een dubbele pet op. Ze zijn een 
klant van het beleid – net zoals elke burger – én 
tegelijk ook een dienstverlener. Bovendien hebben 
ze vanuit hun engagement als dienstverlener ook 
wel een eigen kijk op hoe onze samenleving en het 
hieraan gekoppelde beleid er moet uitzien. Het is 
dus voor hen een heel interessant debat omdat het 
noodzakelijk is dat de overheid voldoende mensen 
en middelen heeft om ongelijkheid te bestrijden. 
We zetten dan ook volop in op een goede vertegen-
woordiging van onze centrale op dit congres. 

Het congres wordt georganiseerd voor onze mili-
tanten, jong en oud. Het is belangrijk dat elke groep 
vertegenwoordigd is. Het is een intern democra-
tisch proces dat twee jaar intensieve voorbereiding 
vraagt. We gaan van lokale gesprekken naar the-
ma’s en krachtlijnen op basis van feedbackrondes. 
Dat proces is essentieel, want we moeten onze basis 
aan het woord laten. NT

Discussieer mee op 
 het ACV Congres

Op 23 en 24 november vindt het Vlaams ACV-congres plaats. Wat  
wordt er zoal besproken op dat congres? Dat vragen we aan  

Ann Vanmorgen van ACV en Ilse Heylen van ACV Openbare Diensten.

TEKST
Renske De  
Maesschalck

FOTOGR AFIE
Anton Coene
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I L S E  H E Y L E N 

Ilse (links) is de  
vertegenwoordiger van   
ACV Openbare Diensten 
binnen het Vlaams  
bureau van ACV.

A N N  V A N M O R G E N  

Ann (rechts) is nationaal 
secretaris van ACV en 
verantwoordelijk voor het 
Vlaams ACV.  
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F
reddy gaat sinds hij met 
pensioen is elke ochtend 
zwemmen. “Behalve 
op zaterdag en zondag 
want dan is het te druk.” 
Hij zwemt elke dag 
ongeveer 2 km en dat 

ondertussen al 14 jaar. “Ik 
ben ermee gestart de dag na 
mijn pensioen. Zwemmen is 
gezond, zeker voor iemand 
van mijn leeftijd. Het is 
ondertussen een verslaving 
geworden. Ik kan me niet 
voorstellen dat ik elke dag 
thuis zit. Ik ben graag actief, 

dat houdt me jong. Ik heb 38 
jaar als postbode gewerkt 
en vond vooral het sociaal 
contact heel leuk. Dat heb 
ik hier ook. Ik kom bijna 
dagelijks dezelfde mensen 
tegen en heb zelfs al nieuwe 
vrienden gemaakt.”

Freddy is ook heel 
tevreden over het zwem-
bad zelf. “Ik vind het een 
mooi zwembad en er is 
altijd plaats om recreatief 
te zwemmen. Ook als er 
scholen of clubs zijn. Op 
maandag gaan we geregeld 

eens naar de sauna, gevolgd 
door een warm en koel  
bad en een paar baantjes in 
het buitenzwembad. Zelfs 
als het regent geniet  
ik daarvan.” 

“Als de medewerkers het 
even niet te druk hebben, 
sla ik graag een praatje. 
Ook het poetspersoneel en 
de redders kennen ons hier 
al goed. We worden altijd 
begroet met een glimlach. 
Het enige minpunt is dat de 
cafetaria maar open is vanaf 
11u (lacht).” NT

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Anton Coene

W I E

Freddy De Jonghe  
is met pensioen

K L A N T  B I J

S&R De Rozenbroeken

“Zwemmen is voor mij de beste drug die er bestaat.”

De klant
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Er werken voldoende personen  
met een beperking bij de overheid

Deze stelling is

Omschrijving Conclusie

In het volgend nummer

Stelling

O waar 

O waarschijnlijk 

O onduidelijk 

O onwaarschijnlijk 

O niet waar

Personen met een beperking ondervinden heel wat moeilijkheden 
om werk te vinden. Daarom engageerden zowel de federale als  
de Vlaamse overheid zich ertoe om meer personen met een  
beperking aan te werven. Tegen 2020 moet de vastgelegde norm 
van 3% behaald zijn. Met nog iets meer dan twee jaar te gaan 
maakt NT een tussentijdse balans op. Hoe ver staan we?

• Wie komt in aanmerking? Personen met een langdurige fysieke, mentale, 
verstandelijke of zintuiglijke beperking die hen in wisselwerking met diver-
se drempels kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid 
met anderen te participeren in de arbeidsmarkt. Tot zover de definitie, tijd 
voor de cijfers.

Niet eens de helft
Die vallen zwaar tegen. Eind 2016 werkte bij de Vlaamse overheid, net 

als in 2015, 1,3% personen met een beperking of chronische ziekte. Het 
streefcijfer van 3% tegen 2020 lijkt dus heel veraf. Ook bij de federale over-
heid ligt het cijfer te laag. Er was afgelopen jaar weliswaar een lichte stijging 
vergeleken met 2015, maar met 1,44% ligt dit cijfer zelfs lager dan enkele 
jaren voorheen. Emilie De Smet, voorzitster van de begeleidingscommissie 
voor de aanwerving van personen met een beperking in het federaal open-
baar ambt (BCAPH) pleit voor enigszins verzachtende omstandigheden: “De 
globale tewerkstellingsgraad evolueert weinig. Bovendien zijn er alsmaar 
minder aanwervingen en gaat er een aanzienlijk aantal medewerkers met 
een handicap ouder dan 55 jaar binnen twee jaar met pensioen.”

Maatregelen
Het is duidelijk dat de overheden extra inspanningen moeten leveren 

om alsnog de doelstelling in 2020 te halen. In Vlaanderen wil men onder 
meer de werving en selecties aanpassen zodat kandidaten met een beper-
king of chronische ziekte op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen.  
Tewerkstellingsondersteunende maatregelen bieden een financiële tussen- 
komst voor tewerkstellingskosten. De federale overheid komt met extra aan-
bevelingen die inzetten op bewustmakingsacties binnen de verschillende  
organisaties. Verder wil men de selectieproeven aanpassen en de adminis-
tratie voor de erkenning van een beperking vereenvoudigen. NT  

Nee, er werken on- 
voldoende personen 
met een beperking bij de 
overheid. Of de geplande  
maatregelen erdoor 
komen valt af te wachten 
in een klimaat van be-
zuinigingen. Ook al lijkt 
het behalen van de norm 
van 3% redelijk eenvou-
dig. Zeker wanneer we 
dit percentage omzetten 
in reële cijfers. Dan gaat 
het om 910 aanwer-
vingen bij de federale 
overheid en 660 bij de 
Vlaamse overheid. Dat 
moet toch mogelijk zijn?

De overheid  
is een  
aantrekkelijke  
wergever voor 
jongeren

De stelling
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Privacywetgeving

D
e Privacycommissie is 
een onafhankelijk con-
troleorgaan dat toeziet 
op de naleving van de 
privacywet en aanbe-
velingen geeft. Privacy 
is al enkele jaren een 
hot topic, en met rede. 

“Privacy is enerzijds een 
basisrecht, maar het is ook 
erg subjectief en contextueel. 
Iedereen ervaart privacy 
anders. Het wordt ook vaak 
in de weegschaal gegooid 
met veiligheid, alsof je meer 
veiligheid krijgt wanneer je 
privacy opgeeft. Dat is niet 
zo. Het is vooral wanneer 
mensen persoonlijk getroffen 
worden, dat ze pas echt het 
belang van privacy begrij-
pen”, aldus Caroline De Geest.

Wat kan wel en wat  
niet op de werkvloer?

STEL: Je post een negatieve 
comment over je job op je 
persoonlijke Facebook- 
pagina. Je teambaas ziet dit. 
Mag die je daarop aanspre-
ken? Of zelfs ontslaan? 

JA.

Algemeen geldt dat je als 
werknemer je recht op pri-
vacy niet verliest bij de start 
van je arbeidsovereenkomst, 
maar er zijn wel enkele be-
perkingen. Als je een arbeids-
overeenkomst tekent, stem 
je namelijk in met een aantal 
verplichtingen tegenover je 
werkgever zoals loyaliteit 
en vertrouwen. Negatieve 

uitspraken over je werk-
gever tasten deze aan. Wat 
essentieel is in dit debat - en 
wat sommige mensen vaak 
vergeten - is dat alle sociale 
media ook publieke fora zijn. 
Inclusief je persoonlijke pagi-
na. Je deelt het dus niet enkel 
in je privésfeer, maar op een 
openbaar forum. Waardoor je 
je niet kan beroepen op het 
recht op privacy. Anders is 
het met informatie die wordt 
gedeeld in bijvoorbeeld een 
private groep op Facebook. 
Een werkgever mag niet 
proberen op slinkse wijze 
toegang tot die informatie te 
krijgen. In dat geval geldt je 
recht op privacy wel.

STEL: Je stuurt een e-mail 
naar je partner vanop je 
professioneel account 
tijdens je middagpauze. Mag 
je werkgever die lezen en je 
daarop aanspreken? 

JA & NEE. 

Dat hangt vooral af van wat 
het bedrijfsbeleid zegt over 
het gebruik van persoonlijke 
e-mail tijdens de werkuren. 
Het is dus heel belangrijk om 
het beleid hieromtrent gron-
dig te lezen. Elke werkgever 
beslist of je toegang krijgt 
tot sociale media of private 
e-mails mag versturen, maar 
het moet voor de werknemer 
heel duidelijk zijn wat het 
beleid is. Als het beleid toelaat 
dat je mag mailen voor private 
aangelegenheden met je pro-
fessioneel account, dan mag 

je werkgever sowieso niet 
naar de inhoud van die mails 
kijken. Dat gezegd zijnde, mag 
men bij een vermoeden van 
misbruik wel een procedure 
opstarten om te controleren 
hoeveel private e-mails je 
verstuurt. Een overste mag 
echter de inhoud van die 
e-mails - zelfs als er sprake is 
van misbruik - nooit lezen.

STEL: Mag je werkgever 
camera’s installeren zonder 
dat te laten weten?

NEE.

Er geldt altijd een infor-
matieplicht. De werkgever 
mag zijn personeel niet 
filmen zonder dat ze dat 
weten. Bovendien moet de 
camerabewaking een van 
de volgende doelen nastre-
ven: veiligheid, beschermen 
van goederen, controle van 
productieproces of controle 
van de arbeid. 

STEL: Je bent gedurende 
een lange periode afwezig 
wegens ziekte. Mag je team-
verantwoordelijke vragen 
welke ziekte je hebt?

NEE.

Daar is de wetgeving duidelijk 
over. Je verantwoordelijke kan 
het vragen maar je bent op 
geen enkele manier verplicht 
om de vraag te beantwoor-
den. Ook de arbeidsgenees-
heer mag de ziekte niet mee-
delen aan de werkgever.  NTW
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TEKST
Renske De Maesschalck

ILLUSTR ATIE
Pieter Van Eenoge

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van toepassing. Die was 
aan een herziening toe aangezien de huidige privacywet dateert van 1992. Er 
wordt in de media veel gepraat over privacy, vooral in de context van veilig-
heid. Maar hoe zit het eigenlijk met privacy op de werkvloer? NT vroeg het aan 
Caroline De Geest, de woordvoerdster van de Belgische Privacycommissie.
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Het tijdstip

De Koppenberg kennen we als kuitenbijter in de 
Vlaamse wielerklassiekers en als ‘bedevaartsoord’ 
van wielertoeristen. Het Koppenbergbos is echter 
veel minder bekend. We ontmoeten boswachter Björn 
Deduytsche. Hij is verantwoordelijk voor dit loofbos 
op de top van de heuvel. “Ik was altijd al in de ban 
van de natuur. Ik ontdekte graag. Zeggen ze niet dat 
stropers de beste boswachters zijn?”

“Sinds maart 2016 ben ik verantwoordelijk voor het 
Koppenbergbos dat deel uitmaakt van de twaalf ge-
meentes waar ik insta voor het beheer en het toezicht 
van de natuurreservaten, domeinbossen en openbare 
bossen. Het Koppenbergbos is een favoriet van mij. 
Het Duitse leger gebruikte het als oefenterrein tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. De loopgraven op de top zijn 
daar stille getuigen van. Ze hadden van daaruit een uit-
stekend zicht op de Scheldevallei. Ik ben vaak alleen op 
pad, maar loop altijd wel iemand tegen het lijf. Mensen 
uit de buurt of wandelaars op zoek naar informatie. 

In het voorjaar kleuren wilde hyacinten het bos he-
lemaal paars. Dan is het hier een pak drukker. Sommigen 
staan tussen de bloemen, of laten hun hond loslopen. 
Die spreek ik dan even aan. Het bos moet voor iedereen 
een aangename plek blijven.” NT

13u08, Koppenbergbos,  
Oudenaarde

TEKST
Cédric Goethals

FOTOGR AFIE
Anton Coene
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Grote onzekerheden 
bij personeel

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Stefaan Temmerman/ID



Hervorming Civiele Bescherming

D
e hervorming moet de 
Civiele Bescherming  
naar een hoger plan 
tillen”, zegt Mark 
Saenen, secretaris 
federale overheid 
bij ACV Openbare 
Diensten. “Nu doet 

de CB veel dezelfde taken 
als de brandweer, springt 
ze bij of voert zelf speciale 
taken uit. In de toekomst 
staat de brandweer in voor 
alle eerstelijnstaken. De 
Civiele Bescherming voert 
dan enkel nog tweedelijns 
en gespecialiseerde taken 
uit zoals CBRN (incidenten 
van chemische, biologische, 
radiologische of nucleaire 
aard), crisis management & 
heavy support (ondersteu-
ning met zwaar materiaal) 
en search & rescue. Op zich 
hebben we geen probleem 
met deze hervorming, wel 
met de manier hoe deze 
regering het aanpakt.”

Nieuwe kazerne verlaten
Rik Telamon kan dat beamen. 
Hij is compagniechef in  
Liedekerke en moet binnen-
kort de nieuwe kazerne verla-
ten. “In de nieuwe structuur 
is er slechts plaats voor twee 
kazernes, in Brasschaat en in 
Crisnée. Maar in Liedekerke 

zitten we veel dichter bij 
Brussel. Als ik een terrorist 
zou zijn dan zou ik niet in 
Brasschaat toeslaan, begrijp 
je? Wij komen onder meer 
tussen bij oproepen over 
antraxbrieven. Als je besmet 
raakt door het openen van 
zo’n brief dan zijn we binnen 
20 minuten in Brussel. Vanuit 
Brasschaat lukt dat zelfs niet 
binnen het uur.”

Achtertuin van Jambon
“Toeval of niet: de kazerne 
in Brasschaat ligt in de  
achtertuin van de burge-
meester en minister van 
Binnenlandse Zaken Jan 
Jambon”, stelt Mark Saenen. 
“De achterliggende gedachte 
bij deze verhuizing is dat 
de CB niet meer centraal 
moet opereren aangezien 
het hoofdzakelijk tweede-
lijnshulp zal aanbieden. Dat 
houdt ook in dat er te veel 
personeel is. Maar het gaat 
hier over statutairen, die kun 
je niet zomaar afdanken. En 
veel van die mensen werken 
in regio’s ver van Brasschaat  
of Crisnée en komen daar-
door niet in aanmerking 
om te solliciteren bij de 
hervormde Civiele  
Bescherming. Hen over-
hevelen naar de brand-

weer gaat niet zomaar. De 
meesten zijn niet voorbereid 
op taken die de brandweer 
uitvoert. Bovendien is de 
brandweer opgedeeld in 
lokale zones en die bepalen 
autonoom wie ze aanne-
men. Als ze al nieuwe mede-
werkers zouden zoeken.”

Nauwelijks communicatie
“Nu is er voor deze men-
sen een uitstapregeling 
uitgewerkt”, vervolgt Mark 
Saenen. “Men zou vier jaar 

De Civiele Bescherming wordt hervormd. Vanaf 1 januari 2019  
zullen er van de zes kazernes nog slechts twee overblijven. En dat heeft  

zo zijn gevolgen voor het personeel.

13

voor de pensioenleeftijd op 
vervroegd pensioen mogen. 
Maar het merendeel is te 
jong om daar nu voor in 
aanmerking te komen en de 
regeling wil men op termijn 
afschaffen. ACV Openbare 
Diensten wil dat die blijft 
totdat de kwestie rond de 
zware beroepen is geregeld. 
Van de huidige 600  
medewerkers gaan er 320  
naar de nieuwe Civiele  
Bescherming. Sommigen 
zullen met vervroegd pen-
sioen kunnen, anderen vin-
den een andere baan. Maar 
we schatten dat er voor zo’n 
200 medewerkers nog een 
oplossing moet worden 
gevonden. We hebben al 
aan Binnenlandse Zaken 
voorgesteld om een tewerk-
stellingscel op te richten om 
begeleid naar een geschikte 
baan te zoeken. Blijkbaar 
heeft men daar geen oren 
naar. Het personeel van CB 
leeft nu al vijf jaar in grote 
onzekerheid.” En dat geldt 
ook voor Rik. “Wat ik ga 
doen in 2019? Zoals veel 
van mijn collega’s wacht ik 
af. We weten niets. De  
mensen zijn ongerust. Er 
wordt bijzonder weinig 
gecommuniceerd vanuit 
Binnenlandse Zaken.”  NT

“WE SCHATTEN DAT 

ER VOOR ZO’N 200

MEDEWERKERS NOG EEN

OPLOSSING MOET

WORDEN GEVONDEN.” 

MARK SAENEN

200
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Marloes



De militant
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Er zijn militairen die meer 
dan 200 dagen per jaar op 
straat staan.”

“

• “De werkdruk van de 
militairen is groter dan 
wat in de pers verschijnt. 
De situatie is drama-
tisch aan het worden. Er 
zijn veel militairen die 
mutaties aanvragen voor 
een job met minder op-
drachten binnen Operatie 
Virgilant Guardian (OVG). 
En als ze die niet krijgen 
dan tekenen ze meestal 
af, nemen ontslag dus. 
Dit jaar zitten we toch al 
aan 50 tot 60 mensen, 
wetende dat er amper nog 
mensen binnenkomen. 
Vanuit de instroom blijven 
er na twee jaar niet veel 
mensen meer over.”

“Als vakbond kunnen 
we helaas weinig doen. 

De OVG is een politiek ge-
stuurde operatie. Defensie 
moet soldaten leveren en 
zal leveren. Maar we heb-
ben de mensen niet meer 
om die operatie te blijven 
steunen. Nu doen ze de 
truc met de duif. Ze sturen 
de ene maand de eerste 
compagnie op straat, de 
volgende maand de twee-
de en de maand daarna 
de derde compagnie. 
Maar in de praktijk zijn 
het 70 tot 80% dezelfde 

mensen! Er zijn militairen 
die meer dan 200 dagen 
per jaar op straat staan.”

Dat komt toch goed uit? 
De regering wil het leger 
toch laten afslanken?
“Daar zit hem nu juist het 
probleem. Defensie is af-
gerond 28.000 man sterk. 
Ze willen naar 25.000 
gaan. Maar die staan niet 
allemaal op straat. De 
eenheden die deelnemen 
aan OVG zijn met amper 

8000 man, waarvan je 
permanent met 1500 
mensen op straat staat 
door het rotatiesysteem. 
Als gevolg van de druk 
werd dat aantal nu naar 
1200 man teruggebracht.”

“Er is weinig uitzicht 
op verbetering. Het einde 
van de terreurdreiging is 
niet in zicht. Sommigen 
spreken zelfs al over  
2025 dat we op straat 
moeten blijven. Voor 
defensie was er een  
oplossing in het vooruit-
zicht gesteld: de oprich-
ting van een speciaal 
veiligheidskorps. Maar dat 
is nu al 1,5 jaar in planning 
en er komt geen schot in 
de zaak.” NT

ZIT JIJ MET EEN PROBLEEM DAT JE  
WILT AANKAARTEN? LAAT HET ONS  

WETEN VIA NT@ACV-CSC.BE

15

DANNY STEELS:

D A N N Y  S T E E L S 

 · 49 jaar
 · Leopoldsburg
 · Computerverantwoordelijke 

eenheid Bevrijding, 5 Linie
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De confrontatie

NT Oktober 2017

Welke 
toekomst 
gaat de 
vakbond 
tegemoet?

De vakbonden lijken in de hoek te zitten waar de klappen vallen. “Aan de onderhandelingstafel 
valt er weinig te rapen bij werkgevers die zich volledig gesteund voelen door deze regering”, 
vindt Tom Van Looy, diensthoofd Vorming en Beweging voor ACV Halle-Vilvoorde en Leuven. 
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T H O M A S  V I L L A 

Thomas (rechts) is  
secretaris bij Jong N-VA 
en parlementair  
medewerker voor N-VA.

T O M  V A N  L O O Y  

Tom (links) is diensthoofd 
Vorming en Beweging voor 
ACV Halle-Vilvoorde en 
Leuven.

“De burger heeft zijn stem gegeven om dit beleid uit te voeren. En daar zit jullie frustratie”‚ 
antwoordt Thomas Villa‚  secretaris van Jong N-VA en parlementair medewerker voor N-VA. 
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Welke toekomst gaat de  
vakbond tegemoet?
TOM VAN LOOY: “Onze sterkte is het collectie-

ve verhaal. Zo zijn vakbonden ook ontstaan. 
Vroeger moest elk personeelslid afzonderlijk 
onderhandelen met zijn werkgever. Vandaag 
hoor ik regelmatig een pleidooi om terug te 
keren naar die afzonderlijke onderhandelin-
gen. Hierdoor kan slechts een beperkte groep 
iets bereiken en een grote groep niet.” 

THOMAS VILLA: “Vroeger hebben vakbon-
den een enorm belangrijke rol gespeeld. Zij 
hebben schrijnende ongelijkheden tussen 
werkgevers en werknemers rechtgetrokken. 
Daarvoor zal de vakbond belangrijk blijven. 
Waar ik moeite mee heb is dat de vakbond 
de belangen van een individuele werknemer 
collectief verdedigt. En we krijgen ook vaak te 
maken met een houding van: ‘Het maakt niet 
uit wat je gaat zeggen: wij gaan staken’. Dat is 
geen constructieve manier van overleg.” 

TOM: “Het doel bepaalt het middel. Alle 
vakbonden zijn het over het doel eens: we 
zijn niet tevreden over het gevoerde beleid. 
We zijn het onderling niet altijd eens over het 
middel. En daardoor worden we tegenover 
elkaar uitgespeeld.” 

Besparen of investeren?

Het publiek ziet dat er gestaakt wordt en 
dan staakt ‘de vakbond’. Dat is nu een-
maal de perceptie. Is het stakingsrecht 
een absoluut recht?
THOMAS: “Ja, dat is in de grondwet vastge-

legd. Maar om nu in het geval van de NMBS 
met een handvol mensen een heel spoor-
wegnetwerk plat te leggen, gaat te ver. We 
zagen bij de voorgaande staking een enorme 
werkbereidheid. In zo’n geval wordt het 
stakingsrecht verkeerd gebruikt. Ik vraag me 
af of zo’n staking wel voldoende gedragen 
wordt bij het personeel en zelfs bij jullie. Sta-
ken is een recht, maar rechten brengen ook 
verantwoordelijkheden met zich mee. “

TOM: “Een staking komt nooit zomaar uit 

de lucht vallen. Het is het gevolg van een lang 
aanslepend conflict.”

THOMAS: “Er zijn nu eenmaal problemen 
met de NMBS. De financiering is er een van. 
Alle partijen moeten het eerst eens worden 
of we het openbaar vervoer duurzaam willen 
financieren. Hoe we dat doen is dan een 
volgende stap.”

TOM: “Het is geen feit dat het openbaar ver-
voer niet meer betaalbaar is. Dat is een keuze. 
Er wordt bewust gekozen voor een onderfi-
nanciering. Door dat beleid moet er bespaard 
worden. Een keuze kan ook zijn: investeren. In 
sociale zekerheid, in mobiliteit. In zaken waar 
de burger en de maatschappij beter van wordt. 
Maar die logica zien we niet.” 

THOMAS: “Wat dan met het aparte ziek-
tefonds van de NMBS? Dat is een structuur 
waar miljoenen naartoe gaan. Wij willen 
snijden in dat soort structuren en investeren 
in mensen. Wij zouden toch partners moeten 
zijn om te kijken hoe we tot een betere NMBS 
kunnen komen? Ik ben er 100% zeker van 
dat de vakbond ideeën voor besparingen 
kan aanreiken. Op dat vlak is de vakbond te 
weinig partner van de politiek.” 

Dan ga je ervan uit dat er sowieso  
bespaard moet worden.
THOMAS: “Besparen moet zodat overheids-

geld op de meest doeltreffende manier inge-

‘ALS JE IN EEN HOEK

STAAT, WAAR WE NU

INSTAAN, DAN KAN JE

MAAR ÉÉN RICHTING 

UIT. EN DAT IS VOORUIT.’ 

TOM VAN LOOY 
 

‘WAAROM KUNNEN

VAKBONDEN NIET 

DEBATTEREN ZONDER 

DIRECT DE TERM 

‘SOCIALE AFBRAAK’ IN

DE MOND TE NEMEN?’

THOMAS VILLA
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zet wordt. Iets anders: 
de Groep van Tien 
(groep van de belang-
rijkste onderhandelaars 
van de federale sociale 
partners, red). Daar 
heerst alleen maar een 
sfeer van wantrouwen. 
Langs twee kanten. Ik 
begrijp dat niet.”

TOM: “Dat vind ik 
heel spijtig. Het was 
net een toonbeeld van 
interprofessioneel over-
leg. Dat werkte over 
het algemeen goed. 

We zien de laatste jaren dat het compromis 
niet meer mogelijk is. Het VBO voelt zich 
gesteund door het regeringsbeleid. Voor ons 
is er bijzonder weinig te rapen.” 

THOMAS: “De situatie is ooit anders geweest. 
Dat het beleid de vakbonden blind steunde. 
Nu is het toevallig zo dat het regeringsbeleid 
in grote delen overeenkomt met de wensen 
van de werkgevers. In het verleden werd elk 
akkoord ‘gesmeerd’ met belastinggeld. Ieder-
een kreeg iets. Het brugpensioen is daar een 
voorbeeld van. Vandaar dat deze regering 
zegt dat geld uitgeven een zaak is van de 
overheid en niet van de sociale partners.” 

TOM: “Dat geld is niet van de politiek. Dat 
is van ons allemaal. De politiek geeft geld van 
ons uit maar niet altijd volgens de keuzes die 
wij maken.”

THOMAS: “Wij kennen een representatieve 
democratie. De burger heeft zijn stem gege-
ven om dit beleid uit te voeren. En daar zit 
jullie frustratie. Als jullie opnieuw willen we-
gen op het beleid dan zal dat op een andere 
manier moeten. Constructiever.” 

TOM: “Nu suggereer je dat wij niet repre-
sentatief zijn. Wij hebben 1,7 miljoen leden.” 

THOMAS: “Maar die mensen hebben ook 
allemaal gestemd, hé.”

TOM: “Ik heb moeite met jullie definitie 
van de democratie. Democratie is geen 
vierjaarlijkse pop-poll. Democratie is ook het 

middenveld met tal van organisaties die de 
vinger aan de pols houden. Dat middenveld 
wordt nu aan de kant geschoven.”  

Geloven jongeren 
in de vakbond?

Ander punt. De vakbonden hebben 
moeite om jongeren te bereiken.
TOM: “Dat is een genuanceerd verhaal. Uit 

een recent onderzoek onder jongeren naar 
het vertrouwen van de instellingen bleek 
dat de vakbond heel hoog scoort. Jongeren 
zien ons al zeer betrouwbaar en nuttig in de 
maatschappij. Het is nog een andere stap om 
je lid te maken. Dat beseffen we.”

THOMAS: “Ook wij hebben het moeilijk 
om jongeren te engageren op een moment 
dat engagement wordt gereduceerd tot het 
liken van een Facebookpagina. Jongeren 
die ik spreek, horen vakbonden bezig over 
de pensioenen maar hebben niet het gevoel 
dat ze het over het pensioen in de toekomst 
hebben. De perceptie leeft dat er enkel wordt 
opgekomen voor de 55-jarigen, en niet voor 
de jeugd.”

TOM: “Omdat het zo geframed wordt. Ik 
vraag me af met welke jongeren jij spreekt. 
Ik zie een type jongeren opduiken op allerlei 
fora, waar ze een open brief schrijven over 
een staking. Die zijn vaak mondig, hoog op-
geleid en komen goed over op tv. Zo ontstaat 
de perceptie dat jongeren en vakbonden 
twee tegenpolen zijn. Iets wat pertinent 
onjuist is.” 

THOMAS: “Waarom kunnen vakbonden niet 
debatteren zonder direct de term ‘sociale 
afbraak’ in de mond te nemen? We moeten 
het toch eens kunnen worden over waar we 
naartoe willen? Bijvoorbeeld over het systeem 
van de anciënniteit. Waarom zitten we zo vast 
aan hoe het 50 jaar geleden gebeurde?” 

TOM: “Ik ben het met je eens dat we daar-
over moeten durven nadenken. Maar dan 
moeten we een gezamenlijk doel hebben. Als 

ik Van Quickenborne bezig 
hoor, dan is zijn oplossing 
voor de pensioenproblemen 
besparen. Dat is niet naden-
ken over een einddoel. Dat is 
wegsnijden en hopen dat het 
geneest. Waarom niet juist 
investeren in pensioenen en 
andere maatschappelijke 
keuzes maken?” 

Praten jullie wel  
voldoende met elkaar?
THOMAS: “Veel te weinig. Ik 

kan er geen heimwee naar 
hebben omdat ik te jong 
ben, maar de manier waarop 
vroeger overlegd werd tussen 
politieke partijen, met het 
middenveld, zorgde ervoor 
dat er ook vaak betere com-
promissen uit de bus kwa-
men. Dat informeel overleg 
zou er meer moeten zijn.”

TOM: “Zal ik eens iets 
raars zeggen? Ik ben eigen-
lijk blij dat we een tegen-
stander hebben. Dat dwingt 
ons om weer na te denken 
over onze corebusiness en 
over het soort maatschap-
pij dat we willen. Als je in 
een hoek staat, waar we nu 
instaan, dan kan je maar 
één richting uit. En dat is 
vooruit.” NT



37,5%
Sociale zekerheid

15,1%
Openbare diensten

14,2%
Volksgezondheid 

12%
Economie

11,9%
Onderwijs

Openbare orde en veiligheid 3,3%

Recreatie, cultuur en religie 2,2%

Defensie 1,6%
Milieubescherming 1,6%
Huisvesting en sociale huisvesting 0,6%

 

 

Waar gaat jouw  
belastinggeld naartoe?

TEKST
Renske De Maesschalck

Belastinguitgaven
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40,6%
Sociale zekerheid

15,2%
Volksgezondheid 

13,1%
Openbare diensten

10,3%
Onderwijs

9%
Economie

Openbare orde en veiligheid 3,7%

Defensie 2,9%

Recreatie, cultuur en religie 2,2%

Milieubescherming 1,7%
Huisvesting en sociale huisvesting 1,2%

 

 

Eurostat, het onderzoeksorgaan van de Europese commissie, deed onderzoek naar de belastinguitgaven per land in de  
Europese Unie. Je krijgt dus eindelijk een antwoord op de prangende vraag: waar gaat mijn belastinggeld naartoe? Hieronder 
vind je het overzicht voor België in vergelijking met de Europese Unie voor 2015.
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België ligt duidelijk in de lijn van het  
Europees gemiddelde. De meeste uitgaven 
gaan naar sociale zekerheid met 37,5%.  

Er is in België meer aandacht voor onder-
wijs en economische aangelegenheden, 
vooral ten koste van defensie. In het land 

van de baksteen in de maag is het boven-
dien opvallend hoe weinig uitgaven er 
naar (sociale) huisvesting gaan (0,6%). NT
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Nomineer jouw collega voor 
Laureaat van de Arbeid!

STELLING

Werk 
HET GESPREK

Vlaams  
ombudsman

DE CONFRONTATIE

PensioenenIN DE
VOLGENDE

EDITIE
De overheid is een  
aantrekkelijke werkgever
voor jongeren

Welke impact heeft  
privatisering?

Luc Hamelinck en minister 
Bacquelaine in discussie

Laureaat van de  
Arbeid maakt deel uit 
van een lange traditie  
die mensen huldigt voor  
hun inzet op het werk.  
Er zijn vijf categorieën.

Nieuws

Onthaal,  
luisteren en 

respect

Kwaliteit van 
dienstverlening 

en welzijn  
op het werk

Stuwende 
en drijvende  

kracht

Vaardigheden 
verwerven  
en delen

Sociaal  
engagement en 
pleitbezorger 

van de waarden 
van de openbare 

diensten

1 4

2 5

3

Heb je een straffe collega die 
zich al jaren inzet voor jouw 
dienst en de collega’s samen-
brengt? Kortom, een collega 
die wel eens in de kijker gezet 
mag worden? Nomineer je 
collega dan voor ‘Laureaat van 
de Arbeid’! Er worden bronzen, 
zilveren en gouden medailles 
uitgereikt.  

Inschrijven?
Je kan een collega of jezelf  
inschrijven tot en met  
31 oktober 2017. Surf naar  
www.iret-kiea.be, vul de 
documenten in en wie weet 
wordt jouw collega wel  
Laureaat van de Arbeid.



Xxx

M
IJN BACK OFFICE COLLEGA’S lijken stilaan helemaal digi-
taal getransformeerd en opgelost in cyber space. Ik zie 
hen veel minder vaak nu alle communicatie via tal van 
online toepassingen verloopt. Er wordt getelewerkt dat 
het een lieve lust is, archiefkasten zijn afgevoerd naar de 

cloud, de printer hinkt op zijn laatste benen en bij verjaar- 
dagen wordt de taart alsmaar kleiner. Lekker rustig wel. 

Ook aan het loket staat de vooruitgang niet stil. Mijn collega’s  
en ik helpen nog wel op 100% fysieke wijze degenen die zich de 
moeite getroosten om tot hier te komen. We praten, luisteren, 
kijken, indien nodig bedienen we ons van lichaamstaal … 

Ondertussen doen we aan nudging zoals dat zo mooi 
wordt omschreven in de gedragspsychologie. Door glimla-
chend aan een volle en ongeduldige wachtzaal mee te delen 
dat ze het nodige document ook online kunnen invullen via 
hun smartphone. Volgens de memo van bovenaf moeten we 
dat glimlachend aanbrengen omdat we anders niet beant-
woorden aan de definitie van nudging die duidelijk stelt dat 
je op een positieve manier een gedragsverandering stimuleert. 
Het helpt. Meteen gaan tien hoofden naar beneden, naarstig 
zoekend op hun telefoon. Af en toe spelen we dan van online 
helpdesk als ze ons vragend toeroepen waar deze of die knop 
staat. Dat vinden we geen enkel probleem, en anders zeggen 
we dat ze ons via de chat kunnen bereiken. Zo storen ze de 
andere wachtenden niet. Onze fygitale dienstverlening – want 

zo kan je die mengvorm met een trendy woord omschrijven 
– hebben we op eigen initiatief nog verder uitgebouwd. Op 
woensdagnamiddag en bij gebrek aan geschikte opvang heb-
ben een paar van mijn collega’s hun tienerkinderen opgevor-
derd om te helpen. Soms voelen die wat oudere digibeten zich 
belaagd door al dat jeugdig enthousiasme en weigeren ze hun 
telefoon af te geven omdat ze vrezen het slachtoffer van een 
overheidsgestuurde overval te zijn. Maar evengoed zijn we ge-
tuige van mooie staaltjes van intergenerationele toenadering. 

Digitale inclusie, er valt wat voor te zeggen, maar we zijn 
er nog lang niet. Tegen 2020 alles digitaal? Dat kan, maar dan 
heb ik dringend extra fysieke collega’s nodig om iedereen die 
langskomt en bij wijze van spreken nog nooit een toetsenbord 
heeft aangeraakt te helpen, en te blijven helpen. Spraaktech-
nologie is misschien wel een oplossing om die overgang vlotter 
te laten verlopen. Zou dat lukken in al die dialecten die ons 
land rijk is? Of nog een beter idee: waarom niet vermijden 
dat mensen voor de tigste keer zaken moeten bevestigen die 
onze administraties zelf aan elkaar kunnen linken? Dan zorg ik 
ondertussen wel samen met mijn collega’s voor kwaliteitsvolle 
en menselijke dienstverlening. Want dat fygitaal contact, dat 
is de toekomst volgens de trendgoeroes. NT   

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

Let’s get fygital

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

Soms slaagt ze in haar opzet, soms niet.
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Rode Garde bij de  
Vulkanfabriek in 1917.

TEKST
Willem-Jan van Ekert

1917

TERUGBLIK
100 JAAR GELEDEN leidde de Russische Oktoberrevolutie tot de oprichting van wat moest uit-
groeien tot de eerste communistische staat ter wereld. Niet minder dan een waar arbeiders- 
paradijs werd beloofd. Weinig mensen durven nu nog te beweren dat die belofte werd ingelost. 
De schrijver Franz Kafka had al vrij vlug door waar revoluties toe leiden: “De revolutie verdampt 
en wat overblijft is het slijk van een nieuwe bureaucratie.” En hij kon weten wat bureaucratie 
inhield als voormalig ambtenaar in Praag.

Toch wordt de Oktoberrevolutie nog steeds herdacht, zij het niet in ons land. Want een mis-
lukking kun je immers moeilijk herdenken, niet? Maar wat dan te denken van de talloze 100-
jaar herdenkingen van de Groote Oorlog? Wie viert hier uiteindelijk wat? Wereldvreemde en 
maniakale generaals stuurden miljoenen mannen de dood in, alsof ze met pionnen een spelletje 
aan het spelen waren. Jonge mannen vaak, die niet eens de kans kregen om van een arbeiders- 
paradijs te dromen. NT


