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3 vragen voor...

• Er staan gemeentefusies aan te komen. Een goede zaak?
“De jongste weken schieten de fusiegesprekken als padden-
stoelen uit de grond. Ondertussen zijn een 40-tal gemeenten 
betrokken bij mogelijke fusies. De discussie moet volgens ons 
vooral gaan over de meerwaarde voor de burger. Krijgt die een 
verbeterde dienstverlening? Worden diensten beter bereikbaar 
of toegankelijker? Worden ze efficiënter georganiseerd? Krijg 
je als burger een uitgebreider aanbod aan recreatie, sport, 
cultuur, infrastructuur, sociale voorzieningen …? Nu hebben 
we de indruk dat de fusies vooral tot stand komen om finan-
ciële redenen. De overname van de schulden die Vlaanderen 
aankondigt (500 euro per inwoner) is voor veel besturen erg 
aantrekkelijk. Maar laat ons hopen dat het om meer dan dat 
gaat. Dat er goede projecten achter de fusies zitten die een 
echte meerwaarde hebben voor de burger.”

Grotere dienstverlening kan ook meer jobs betekenen, iets 
waar ze in Oudsbergen op hopen.
“Een goede dienstverlening en de nodige personeelsbezetting, 
net zoals goede werkingsmiddelen, hangen zeker samen. Maar 
politiek wil men met de fusies in de eerste plaats efficiënter wor-
den. Dat zou wel eens kunnen leiden tot net minder personeel. 
In Oudsbergen mag meer jobs dus misschien wel mee voorop 
staan. Maar of dat overal het geval zal zijn, is lang niet zeker. De 
komende jaren komt er wellicht een nieuwe verschuiving in de 
personeelsbezetting in overheidsdiensten. Jobs in administra-
tieve taken zullen door informatica onder druk komen. Dat zou 
ruimte moeten geven om te voorzien in meer jobs met contact-
functies met de bevolking. En zo zullen mensen een positiever 
beeld krijgen van de dienstverlening door de overheid.”

Indien ACV geen voorstander van fusies, is het tegendeel 
dan een optie? Naar kleinere gemeenten?
“Voor ons is het geen zaak van ‘groter’ of ‘kleiner’. Wetenschap-
pelijk onderzoek leert dat er niet zoiets is als een optimale 
schaalgrootte van gemeenten. Je zou dus tot maatwerk moeten 
kunnen komen. Maar het financieel voordeel dat de Vlaamse 
regering vandaag voorziet, laat dat niet toe. En dat is jammer.” NT

Luc Hamelinck, voorzitter van 
ACV Openbare Diensten

“De discussie over 
gemeentefusies 

moet volgens ons 
vooral gaan over de 
meerwaarde voor 

de burger.”
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Het gesprek

5

• Poetsen is altijd een passie geweest. Ik heb bij 
een private onderneming gewerkt, waar ik vooral 
kantoren en scholen schoonmaakte. Ik vond dat 
wel leuk, maar ik doe mijn huidige job het liefst 
van al. Ik poets de kamers van de bewoners in het 
woonzorgcentrum en ik dien ook de maaltijden 
op en af. Het leukste aan mijn job vind ik het soci-
aal contact. Ik krijg de ruimte en tijd om af en toe 
een praatje te slaan met de bewoners. 

De werkdruk valt mee. Er zijn 15 onderhoudsme-
dewerkers voor ongeveer 200 kamers. Ik doe op 
mijn eentje 17 kamers per dag en dat lukt prima. 
We poetsen uiteraard niet elke dag alles. Maan-
dag doe ik hoogstof, dinsdag stof ik de bedden af, 
woensdag poets ik de badkamer, ... Ik vind elk as-
pect van mijn job leuk, wat mij betreft is het de 
beste job ter wereld. En dat is vooral te 
danken aan het sociaal contact en uiter-
aard ook de toffe collega’s. 

De directie draagt goed zorg voor ons. 
Als poetsvrouw moeten we vaak heffen en 
tillen. Ik heb daar momenteel (nog) geen 
last van, maar andere collega’s wel. Daarom gaat 
onze werkgever enkele infosessies met een kinesist 
organiseren. Zo krijgen we voldoende tips om onze 
rug niet onnodig te belasten. Ik apprecieer het wel 
dat ze zoiets organiseren. Verder werk ik van 8 tot 
16u en werk ik slechts om de 14 dagen in het week-
end. Dat valt dus best mee. 

Ik kreeg al te maken met vooroordelen. Mijn werk 
wordt niet altijd gewaardeerd, soms ook niet door 
collega's. Ik voel soms dat ze mijn job als minder-
waardig beschouwen in de manier waarop ze met 
mij praten. Op mijn vorig werk had ik daar minder 
last van omdat ik niet zo vaak met andere mensen 
in contact kwam. Gelukkig zijn de bewoners zelf 
enorm vriendelijk. Ze hebben veel respect voor ons 
en voor ons werk.

De bewoners praten graag over vroeger. De ver-
halen van tijdens de oorlog hoor ik het liefst. Het 
nadeel van een band opbouwen met de bewoners 
is dat ze er op een dag niet meer zijn. Zo was er een 
bewoonster waar ik al vijf jaar goed mee overeen 
kwam. Ik zag haar elke dag. Als dan op een dag het 
bed leeg is, is dat moeilijk om te verwerken. Maar ik 

heb geleerd om dat van mij af te zetten. 
Je moet de knop omdraaien, want het is 
nu eenmaal eigen aan de omgeving dat 
er regelmatig mensen overlijden. Ik merk 
ook dat de bewoners hier vroeger langer 
verbleven. Ze kwamen binnen op een 
moment dat ze nog in goede conditie wa-

ren. Nu blijven mensen langer thuis, waardoor de 
zorgzwaarte stijgt en ze sneller overlijden.

Ik ben al een jaar aangesloten bij ACV Openbare 
Diensten. Ik vind het alleen maar positief: er is al-
tijd hulp en je hebt een vangnet. Gelukkig heb ik 
daar nog geen gebruik van moeten maken. NT

DE BESTE JOB TER WERELD
Op 20 juni organiseren de collega’s van ACV Voeding & Diensten de  
dag van de schoonmaak. Dit om poetspersoneel in de bloemetjes  

te zetten én om deze — soms ondergewaardeerde — job extra in de kijker  
te zetten. NT sprak met Kirsten Moerman, ze werkt al 8 jaar als 

onderhoudsmedewerker in woonzorgcentrum De Liberteyt OCMW Gent.

“Het leukste aan mijn job vind ik het sociaal contact.”
K I R S T E N  M O E R M A N

TEKST
Renske De 

Maesschalck

FOTOGR AFIE
Anton Coene
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Marloes

HOE KUNNEN  
OUDERE WERKNEMERS  

AAN DE SLAG  
BLIJVEN?• In het UZ Gent werken 

zo’n 6.000 medewerkers, 
meer dan 1.000 ervan 
zijn ACV-lid. De kans is 
groot dat zij er regelmatig 
ACV-afgevaardigde Marc 
Flamand tegen het lijf lo-
pen. Hij krijgt veel vragen 
over de eindeloopbaan-
problematiek.

“Die problematiek is 
heel actueel en we zijn 
er in het UZ Gent volop 
mee bezig. Niet zo vreemd 
want we zitten hier met 
grote groep medewerkers 
die het niet allemaal kun-
nen volhouden tot 65, laat 
staan tot 67 jaar. Vooral de 
technische beroepen en 
de verpleging zijn fysiek 
zwaar belastend. Dan is de 
vraag: hoe kunnen zij toch 

langer aan de slag blijven? 
Want de mensen die het 
zwaar hebben, worden 
ziek en dan zijn er 2 mo-
gelijkheden. Ofwel word 
je met rust gelaten zolang 
je ziektedagen positief 
zijn. Ofwel, als je over het 
aantal ziektedagen gaat, 
kan je worden opgeroepen 
of op medisch pensioen 
gezet worden. Het pensi-
oen dat je ontvangt hangt 
af van het aantal jaren dat 
je aan het pensioenfonds 
bijgedragen hebt. Iemand 

die pas laat statutair werd, 
heeft relatief weinig in 
het fonds kunnen storten 
en krijgt dus een laag 
medisch pensioen.” 

Jobs op maat
“Om dat te vermijden 
hebben we een einde-
loopbaanfonds gecreëerd. 
Ik denk dat het UZ Gent 
daar voorloper in is binnen 
de openbare sector. Het 
houdt in dat we voor 
mensen met medische 
problemen, en die maxi-

maal op 4 jaar van hun 
vroegste pensioen zijn, 
een job creëren. Op maat, 
rekening houdend met 
wat ze nog kunnen doen. 
Dat kan bijvoorbeeld een 
eenvoudige administratie-
ve taak zijn of begeleiding 
van patiënten. Het zijn 
uitbolfuncties en men 
behoudt hetzelfde loon tot 
aan het pensioen. In een 
ziekenhuis is veel nood 
aan dergelijke functies 
maar die zijn omwille van 
de ziekenhuisfinanciering 
niet mogelijk. In het fonds 
wordt per jaar 600.000 
euro gestort door het UZ 
Gent. Dat lijkt veel geld 
maar daar kan je niet zo 
veel mensen mee aan een 
job helpen.” NT

De militant

V R A A G  A A N
M A R C  F L A M A N D 

 · 47 jaar
 · Beervelde 
 · Vrijgesteld ACV 

afgevaardigde  
UZ Gent 

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

DOOR NAAR NT@ACV-CSC.BE
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TEKST
Renske De
Maesschalck

FOTOGR AFIE
Anton Coene

OUTSOURCING          IN       DE 
        PUBLIEKE SECTOR Uit financiële of  

ideologische overwegingen?
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De confrontatie

OMER JOUCK (L) 
 
is gemeente- 
secretaris in  
Diepenbeek.

FRANK GEETS (R)  
 
is administrateur- 
generaal van het  
agentschap Facilitair 
Bedrijf van de  
Vlaamse Overheid.
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De confrontatie

Meestal gaat het om poets- en cateringdien-
sten die worden geoutsourcet. In Diepenbeek 
koos men er bewust voor om deze intern te 
houden. Bij de Vlaamse overheid worden ze 
regelmatig wel uitbesteed.

 
Waarom kiest men wel of niet voor 
outsourcing?
 FRANK GEETS: “Als burger en belastingbetaler  

vind ik dat we een hoog overheidsbeslag 
hebben. Als we de overheid efficiënter en 
goedkoper kunnen laten werken, ben ik daar 
absoluut voor te vinden. Maar ik ben niet van-
uit een ideologisch standpunt voorstander van 
outsourcing. Ik neem beslissingen op basis van 
feiten en gegevens. Wat is de totale kostprijs en 
wat is het efficiëntst? Op basis daarvan maken 

we de keuze om iets intern te houden 
of het uit te besteden. Ik ga er niet van 
uit dat mensen in de private sector 
beter poetsen, maar ik denk ook niet 
dat onze eigen mensen dat per defini-
tie beter doen. We moeten appelen 
met appelen vergelijken en heel deze 
discussie vanuit een rationeel stand-
punt bekijken.” 

“Wat mij betreft is het enige echte 
nadeel van diensten intern houden 
een gebrek aan flexibiliteit. Zo is er 
momenteel een discussie aan de 
gang over de openingsuren van onze 
cafetaria die we langer willen open 
houden. Onze cafetariamedewer-
kers zijn contractueel benoemde 
ambtenaren van wie de werkuren 
contractueel bepaald zijn. We kunnen 
die werkuren niet zomaar aanpassen. 
Met een privépartner is dat bij wijze 
van spreken de volgende dag al gere-

geld. Het gebrek aan flexibiliteit is vooral  
in kleinere overheidsdiensten een probleem.  
Als er in een kleinere groep iemand plots 
uitvalt, is dat een ramp voor de planning. 
Privébedrijven kunnen sneller inspelen op 
onverwachte omstandigheden.”

OMER JOUCK: “Met dat laatste ben ik het  
niet eens. Minder ambtenaren betekent 
niet automatisch een efficiëntere overheid. 
Diepenbeek is - zeker in vergelijking met de 
Vlaamse Overheid - een kleine organisatie. Wij 
stonden ooit op het punt ons poetspersoneel 
uit te besteden, maar we kwamen snel tot de 
conclusie dat de nadelen niet opwogen tegen 
de voordelen. Ten eerste is er minder kwali-
teitscontrole, je bent dus verplicht om iemand 
alles te laten controleren. Ten tweede stuur-
den ze telkens andere mensen die elke keer 
opnieuw dezelfde fouten maakten. Ten derde 
was het duurder. We kozen dus snel opnieuw 
voor een interne poetsploeg. Het probleem 
van flexibiliteit hebben we aangepakt door 
te werken met een ‘vlinder’, die kan invallen 
bij ziekte, en door goede afspraken te maken. 
Bovendien zijn mensen trots op hun werk en 
helpen we de lokale tewerkstelling. We zijn 
heel tevreden van deze manier van werken.”

 
Wat zijn de risico’s van outsourcing?
FRANK: “Een gebrek aan controle, meer kans 

op fouten en geen absolute kwaliteitsgaran-
tie. Als je een taak uitbesteedt, gaat dat niet 
vanzelf. Je moet alles goed controleren, een 
goed lastenboek hebben en jezelf voldoende 
beschermen. Zo eisen wij van onze leveran-
ciers dat ze dezelfde kwaliteitslabels hanteren 
die we ook intern toepassen. Een probleem 
uitbesteden blijft een probleem, dat wordt niet 
zomaar opgelost door het te outsourcen. Dus 

je moet intern mensen voorzien om alles te 
controleren. Die kost moet je meenemen in de 
totale kostprijs.”

OMER: “Dat klopt, er zijn veel bedrijven die 
de regels proberen te ontlopen. Zwartwerk, de 
veiligheidsvoorschriften niet respecteren, …  
We kunnen het als overheid niet maken om 
daar mee schuldig aan te zijn. Een goede con-
trole is de enige manier om dat te vermijden.”

 
Hoe moet de publieke sector omgaan 
met in-en outsourcing in de toekomst?
 FRANK: “Soms is het efficiënter om iets uit te 

besteden, soms niet. Er moet voor elke case de 
afweging gemaakt worden. Minder ambtena-
ren in dienst als strikt ideologische stap vind ik 
geen goed idee. Men moet wel grondig naden-
ken over hoe we die flexibiliteit aanmoedigen. 
Zelfs bij vastbenoemden.”

OMER: “Dat klopt. Het gaat niet enkel om 
flexibiliteit van het personeel, maar ook over 
flexibiliteit van systemen. Het IT-beheer kan 
ik de meeste gevallen best uitbesteed worden 
omdat er veel schaalvoordelen zijn. Maar we 
moeten altijd de afweging maken.”

 FRANK: “We staan als openbare 
sector voor veel uitdagingen op 
het vlak van personeelsbeleid. 
De gemiddelde leeftijd van onze 
ambtenaren is vrij hoog en de 
toenemende automatisering doet 
jobs verdwijnen. De meeste amb-
tenaren zijn statutairen en moeten 
dus wel ergens anders ingescha-
keld worden als hun job verdwijnt. 
Iemand die vroeger instond voor 
postbedeling schakelen we nu 
elders in. Alleen lukt dat niet 
altijd en dat heeft - ondanks wat 
velen beweren - niks te maken 
met outsourcing. Oudere werkne-

mers die een nieuwe functie zoeken, komen 
meestal niet in aanmerking voor de functies 
die we outsourcen. Of ze willen die functies 
niet doen. De werkomgeving verandert en 
werknemers moeten zich aanpassen, maar 
dat lukt niet altijd. Dat is een probleem dat 
bij alle onderdelen van de openbare sector 
voorkomt en daar is jammer genoeg geen 
kant-en-klare oplossing voor.” NT

“IK BEN NIET

VANUIT EEN

IDEOLOGISCH

STANDPUNT

VOORSTANDER

VAN OUT-

SOURCING. IK

BESLIS OP BASIS

VAN FEITEN EN

GEGEVENS.” 

FRANK GEETS

“HET GAAT NIET

ENKEL OM

FLEXIBILITEIT VAN

HET PERSONEEL,

MAAR OOK OVER

FLEXIBILITEIT VAN

SYSTEMEN.” 

OMER JOUCK

Overheidsdiensten maken steeds meer gebruik van externe bedrijven om bepaal-
de diensten uit te voeren. Is dat een positieve of een negatieve trend? En wat zijn 

de valkuilen? Frank Geets, administrateur-generaal van het agentschap 
Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid en Omer Jouck, gemeente- 
secretaris van Diepenbeek gaan de confrontatie aan.

LEES MEER OVER OUTSOURCING BIJ DEFENSIE OP PAGINA 14.
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Gemeentefusies

G
uy Bodeux is secreta-
ris van de gemeente 
Meeuwen-Gruitrode, 
van het OCMW en 
coördinerend secre-
taris van de fusie. “De 
bevolking koos voor 
Oudsbergen als nieuwe 

naam. De Oudsberg is de 
hoogste landduin in Vlaande-
ren.” Jean-Pierre Tommissen, 
provinciaal secretaris ACV 
Openbare diensten Limburg: 
“Het is de eerste fusie sinds 
lang en in die zin een proef-
tuin. Allerlei zaken hebben 
we nu in tweevoud, dat geeft 
wel wat problemen.” Guy 
Bodeux: “We organiseren 
de dienstverlening vanuit de 
twee hoofdlocaties. Of dat in 
de toekomst zo blijft? Met die 
vraag kom je dicht bij de re-
denen van een fusie. De twee 
gemeenten zijn vandaag heel 
gezond. Maar er zijn veel 
uitdagingen. Om de dienst-
verlening kort bij de burger te 
brengen, moeten we investe-
ren. Gemeenten worden ook 
steeds vaker gedwongen om 
deel te nemen aan partici-
patieve projecten. Dan moet 
je een zekere robuustheid 
hebben.” 

De Vlaamse overheid 
heeft er flink wat geld 
voor over?
JEAN-PIERRE TOMMISSEN: “Er 

wordt inderdaad een seri-
euze wortel voorgehouden. 
Dat maakt de appetijt groter 
om in een fusieverhaal te 
stappen.” 

GUY BODEUX: “Die wor-
tel bedraagt 500 euro 

schuldovername per inwo-
ner. Dat is een kapitaal van 
11 miljoen euro. Voor een 
plattelandsgemeente als de 
onze is dat veel geld.” 

Waarom is de Vlaamse 
overheid zo enthousiast 
over fusieplannen?
BODEUX: “Er zijn twee 

politieke modellen. Het 
Franse met burgemeesters 
voor pakweg 500 inwoners 
maar die op bestuurlijk ni-
veau niets kunnen beslissen. 
Daartegenover staan de 
Scandinavische en Neder-
landse gemeenten die op een 
zeer grote schaal opereren. Ik 
weet ook niet wat de ideale 
schaalgrootte is.”

TOMMISSEN: “Nu zijn de 
fusies vrijwillig, wellicht 
wordt het ooit verplicht 
tegen andere voorwaarden, 
die je als gemeente minder 
vrij laten.” 

Wat met het personeel?
TOMMISSEN: “In het fusiede-

creet zijn garanties inge-
bouwd. Mensen behouden 
hun statuut, graad en verlo-
ning. Maar of de jobomschrij-
ving hetzelfde zal blijven is 
een groot vraagteken.” 

BODEUX: “Dat is waar maar 
de laatste 10 jaar veran-
derde bij veel mensen hun 
jobinhoud. We moeten ook 
niet de illusie hebben dat die 
zonder fusie wel hetzelfde 
zou blijven. Het fusiedecreet 
bepaalt heel expliciet dat er 
geen afdankingen mogen 
komen omwille van de fusie. 
Toch moeten we op lange-

re termijn de realiteit ook 
onder ogen zien. Vooral op 
managementniveau zijn er 
overlappingen. Tot nu toe 
voel ik bij niemand spanning. 
Wat we niet kunnen garan-
deren, is dat men op dezelfde 
locatie kan blijven werken.”

TOMMISSEN: “Veel zal 
afhangen van hoe de nieuwe 
gemeente haar structuur en 
organigram zal uittekenen. 
Het probleem is dat de fu-
sieplannen pas goedgekeurd 
worden als er een nieuwe 
gemeenteraad is. Alles valt 
of staat met het nieuwe 
bestuur. En als dat andere 
plannen heeft…” 

Was er politieke  
oppositie tegen de 
plannen?
BODEUX: “Hier zitten de 

N-VA en de liberale fractie in 
de oppositie, beide pro fusie. 
Uit de hoorzittingen kwa-
men er vanuit de bevolking 
weinig tegenstemmen. Ook 

een rapport van een externe 
audit was positief. Fuseren 
is vooral een verhaal van 
believers en non-believers. 
Als er van allebei de kanten 
de wil is om er iets van 
te maken dan zal dat ook 
gebeuren.” 

Bevolking tevreden,  
oppositie tevreden. 
Maar wat nu met de  
afzonderlijke  
gemeentediensten?
TOMMISSEN: “Wat perso-

neel betreft zitten we toch 
in een moeilijke situatie. 
Het decreet legt op dat de 
nieuwe gemeenteraad de 
rechtspositie en de arbeids-
reglementering bepaalt. Tot 
dan moeten de huidige be-
sturen tussentijdse statuten 
opstellen. Dat wordt nog een 
gedoe want er zijn er wel 
verschillen tussen de twee 
huidige gemeenten. Wij als 
ACV zijn vragende partij om 
daarover te praten.”

BODEUX: “We moeten ons 
niet alleen afvragen wat 
voor gemeente we willen 
worden maar ook wat voor 
werkgever. Want er zijn wat 
zaken weg te werken. De 
flexibiliteit in werkuren is in 
Opglabbeek vandaag groter. 
Terwijl in Meeuwen elke 
vrijdag om 12 uur de deuren 
dichtgaan. Daar moeten we 
een compromis in vinden. 
Helemaal pijnloos verloopt 
zo’n operatie nooit. Maar ik 
heb liever overleg waarin we 
alles tegen het licht houden 
dan dat we tien jaar lang in 
de loopgraven liggen.” NT

De grote fusiegolf tussen Vlaamse gemeenten in 1977  
bracht hun aantal van 2359 terug tot 596. Op 1 januari 2019  
zullen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek fuseren. “Beter  

voor het bestuur” horen we bij de Vlaamse regering. Maar hoe 
klinken de geluiden in Oudsbergen zelf?

TEKST
Willem-Jan van Ekert

“ALS ER VAN ALLEBEI DE

KANTEN DE WIL IS OM ER

IETS VAN TE MAKEN DAN

ZAL DAT OOK GEBEUREN.”

BODEUX

“HELEMAAL PIJNLOOS

VERLOOPT ZO’N OPERATIE

NOOIT.”

TOMMISSEN

12 NT Juni 2017
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Outsourcing

W
e draaien de bekende mantra nog 
maar eens af: “We willen niet bespa-
ren maar gewoon een efficiëntere 
overheid”. Ilse Heylen, Walter Van 
den Broeck en Jan Adam, verant-
woordelijken voor de bijzondere 
korpsen bij ACV Openbare Diensten, 
luisteren geërgerd. Jan: “We hebben 

niets tegen een efficiënte overheid, maar die 
uitleg is er een van een wolf in schaapskle-
ren. De kostprijs van privatisering valt altijd 
hoger uit vergeleken met een interne organi-
satie.” zegt Jan.

Walter: “Bij Defensie gaat men alle 
niet-specifieke taken outsourcen. Ze hebben 
dat in het verleden ook al eens gedaan en 
ze zijn ervan teruggekomen wegens onvol-
doende kwaliteit. De minister zegt dat het 
moet lukken aan 90 procent van de loonkost 
waarvoor de militairen het nu doen. Ik ben 
benieuwd.”

Ook de wacht in Heverlee wordt dit jaar 
geprivatiseerd via een pilootproject. Walter: 

“In de grondwet staat nochtans 
dat alle bewapende bewa-
kingsopdrachten een exclusieve 
taak zijn van defensie en politie. 
Momenteel bewaken militairen 
openbare plaatsen in Antwerpen 
en Brussel. En hun eigen kwar-
tier zou dan bewaakt moeten 
worden door een privébedrijf? 
Militaire bewaking is goedkoper, 
dat is ook de reden dat ze nu 
overal staan.”

Ilse: “Als je naar kostprijs 
kijkt, gaat het niet alleen over 
de netto prijs maar ook over 
werkingskosten en mogelijke 
overhead kosten. Op die kosten 
komen dan ook nog eens de 
kosten van de controle-instan-
ties van de overheid om het 
kwaliteitsniveau te garanderen. 
Bovendien willen die firma’s 
allicht ook winst maken. Wordt 
dat ook in rekening gebracht?”

Bedrog in het kwadraat
Het personeel is ofwel de 
boosdoener omwille van de 
kost, ofwel worden ze de dupe. 
Jan: “In 2007 trok toenmalige 
commissaris-generaal van de 

federale politie Fernand Koekelberg al aan de 
alarmbel: hij wilde mensen rekruteren. Die 
vraag werd niet ingewilligd. Nu heeft men een 
injectie van 15 miljoen euro gedaan voor per-
soneel en werkingsmiddelen maar dat is een 
druppel op een hete plaat. Men vult nu gaten 
met gaten, haalt ergens anders personeel weg 
om de meest acute problemen proberen op 
te lossen.” Walter: “De minister zal straks fier 
gaan verkondigen dat de personeelskosten 
gedaald zijn. Maar hij vertelt er niet bij dat 
het werk dat geoutsourcet zal worden onder 
werkingskosten valt, logisch dat de perso-
neelskosten op die manier zakken.” Jan: “De 
regering houdt voor dat ze niet wil besparen 
maar operationeler worden. Maar het operati-
oneel personeel wordt al jaren afgeslankt. Men 
bereikt het omgekeerde effect. Dit is bedrog in 
het kwadraat.”

Het gaat ook over veel meer dan centen 
alleen, het gaat ook over een fundamenteel 
debat over veiligheid. Ilse: “Met de vernieuwde 
wet private veiligheid wordt volgens ons de 

deur wel wijd opengezet. Die 
wet is ondertussen gestemd. 
Niet alleen wij zijn bezorgd, 
ook de Raad van State heeft 
daar vragen bij. Het gaat hier 
over iets fundamenteels: 
onze veiligheid. Als je afstapt 
van het aanbieden van een 
collectieve veiligheid voor 
onze samenleving dan stap je 
van een grondrecht af.”

Ilse: “Beroepsgroepen als 
militairen, politiemensen en 
brandweer zijn mensen met 
een bepaalde beroepsethiek. 
In dergelijke instanties een 
bedrijfscultuur invoeren, 
mondt uit in iets wat je 
eigenlijk niet wilt. Want je 
gaat al dat engagement en de 
beroepsfierheid afbreken.” 

Punt gemaakt. Wat gaan 
we eraan doen?
Jan: “De politie mag wel 
staken maar moet ook het 
goede voorbeeld geven. 
Bovendien kan men altijd 
personeel opvorderen. De 
slagkracht van een staking 
is dan onmiddellijk weg.” 
Ilse: “Het zou niet slecht zijn 
dat ook de publieke opinie 
mee is. Dat die zicht krijgt 
op wat veiligheid nu en in de 
toekomst zal betekenen.” 

Jan: “Ik denk dat we 
verhalen moeten brengen 
waaruit blijkt dat de veilig-
heid in het gedrang komt. 
Want dat ligt ook voor politici 
zeer gevoelig.” Walter:  
“We mogen ons verhaal 
brengen op hoorzittingen, 
daar houdt het op.” Ilse: “Ik 
betwijfel of men wel echt 
leert uit het verleden. Wij 
hebben altijd proactieve 
voorstellen gedaan om mee 
na te denken over de proble-
men. Maar ja het voortschrij-
dend inzicht aan de andere 
kant van de tafel wil wel eens 
ontbreken.” NT

Hoe 
veilig 
wordt 
het 
bij 
de 
veiligheidsdiensten?

Politie draait overuren, militairen staan in de loeiende hitte 
met volledige uitrusting op straat. Veiligheid is vandaag  
plots wel heel zichtbaar. Toch passeren ondertussen tal  
van besparende initiatieven bij onze veiligheidsdiensten de  
revue: een strategische visie, een kerntakendebat, een  
nieuwe wet private veiligheid. Outsoursing lijkt het tovermid-
del bij uitstek, maar wordt niet door iedereen gesmaakt.

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
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Jan Adam: 
“Men vult nu 

gaten met gaten, 
haalt ergens 

anders personeel 
weg om de meest 
acute problemen 

proberen op te 
lossen.”
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W
e ontmoeten de 
23-jarige Tom in het 
VDAB-opleidingscen-
trum in Hamme. Het 
is vrijdagnamiddag, 
het weekend staat 
voor de deur, maar op 

de afdeling houtbewerking 
wordt nog volop gewerkt. 
“Of hij even tijd heeft?” Ver-
wonderd kijkt hij op, legt zijn 
gereedschap neer en vraagt 
wat we willen. “Natuurlijk 
heb ik het hier naar mijn zijn. 
Ik volg hier sinds ik werkloos 
werd in maart een cursus 
houtskeletbouw en dakwer-
ken. Hoewel ik op school al 
houtbewerking volgde, ben 
ik erna in een fabriek aan de 
slag gegaan. In de automo-

tive sector, in een 3-ploegen-
stelsel. Maar fabriekswerk 
lag me niet en na korte tijd 
stapte ik er op. Niet lang 
daarna kreeg ik een uitno-
diging van de VDAB om een 
cursus te volgen. Vanwege 
mijn opleidingsachtergrond 
in houtbewerking, leek een 
cursus houtskeletbouw me 
wel iets. Ik zie daar een 
veelbelovende toekomst 
in, er worden steeds meer 
huizen in hout gebouwd. Of 
het goedkoper bouwen is, 
weet ik niet, maar het gaat 
wel sneller.”

“In maart ben ik hier 
begonnen. Normaal duurt 
zo’n opleiding tussen de drie 
tot vier maanden. Omdat 

ik hier tussendoor ook wat 
klusjes opknapte, blijf ik tot 
augustus. Ik denk wel dat 
ik snel werk zal vinden, het 
volgen van een cursus helpt 
bij het solliciteren. De VDAB 
ondersteunt me daar ook bij, 
ze hebben veel contacten in 
het bedrijfsleven. We zitten 
nu in een periode dat het 
weer makkelijker is om een 
job te vinden in de bouw. 
Van de laatste 7 cursisten zijn 
er nu al 6 aan het werk.” NT

De klant

“Ik denk wel dat ik snel werk zal vinden, het volgen  
van een cursus helpt bij het solliciteren.”

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Anton Coene

W I E

Tom Jacob,  
werkzoekende

K L A N T  B I J

VDAB-opleidingscentrum  
Hamme

De Stelling

B
ij de Vlaamse overheid geldt het 
principe: 35 vakantiedagen +11 
wettelijke en decretale feestda-
gen. Bijkomende vakantiedagen 
zijn er vanaf 55 jaar (+1), 57 jaar 

(+2), 59 jaar (+3); 60 jaar (+4); 61 jaar 
(+5). Deze regeling geldt in principe 
ook voor een aantal instellingen die 
vallen onder de Vlaamse overheid. 
Deze regeling geldt in principe voor 
alle diensten van de Vlaamse over-
heid, behalve voor personeelsleden 
met een bijzondere verlofregeling, 

onder meer in de openbare zieken-
huizen en het Agentschap Jongeren-
welzijn.

Bij de federale overheid is er het 
gewoon jaarlijks vakantieverlof (26 
dagen, vanaf 45 jaar 27 dagen, vanaf 
50 jaar 28 dagen) en een bijkomend 
jaarlijks vakantieverlof vanaf 55 jaar 
(+1), vanaf 60 jaar (+2), vanaf 62 jaar 
(+3), vanaf 63 jaar (+4) en vanaf 64 
jaar (+5).

In de private sector is de wettelij-
ke basis 20 dagen, aangevuld met 10 

feestdagen. Diverse cao’s kennen 
bijkomende vakantiedagen toe. 
In heel wat ondernemingen  
bedraagt de wekelijkse arbeids-
duur minder dan 38 uur. Zo 
wordt er in grote kleinhandels-
zaken en in de kleinhandel in 
voedingswaren 35 uur per week 
gewerkt. Dit betekent een ver-
schil met de overheid van onge-
veer 18 dagen (3 uur x 48 weken 
(52 weken – 4 weken wettelijke 
vakantie)= 144 uur).

Ambtenaren hebben te veel vakantie

WAAR WAARSCHIJNLIJK ONDUIDELIJK NIET WAARONWAARSCHIJNLIJK

Conclusie: Het lijkt alsof ambtenaren meer vakantie hebben. Maar dat is 
moeilijk hard te maken omdat er bij de overheid nog steeds 38 uur per week 
wordt gewerkt. Er zijn in de private sector sectoren met meer vakantie dan bij 
de overheid. Sowieso kunnen we niet spreken over een ‘teveel aan vakantie.’ 

In de openbare sector werd hard gestreden om deze rechten te verwerven. Terwijl er nu allerlei maat-
regelen worden ingevoerd die het aantal werkelijke verlofdagen willen terugschroeven. Ons land heeft 
10 feestdagen en sluit aan bij het West-Europees minimum van 20 wettelijke vakantiedagen. België 
bengelt onderaan als we het aantal wettelijke vakantiedagen en feestdagen samentellen. Finland voert 
de ranglijst aan met 39 vrije dagen. Onderzoeksbureau Mercer, dat deze studie uitvoerde, ziet een ge-
vaar bij een laag aantal vakantiedagen. “Bedrijven die maar weinig vrije dagen geven, moeten er niet 
gek van opkijken dat hun werknemers vaker ziek en minder productief zijn. Het voorzien in voldoende 
vakantiedagen zorgt voor een gezonde onderbreking van de dagelijkse routine en is de sleutel tot een 
gezonde cultuur op de werkvloer.” NT

CONCLUSIE

In de publieke sector bestaan er diverse regelingen. Personeel bij lokale  
besturen heeft recht op minimaal 30 vakantiedagen en maximaal 35 vakantie- 

dagen. Het exacte aantal verschilt van gemeente tot gemeente. Wat de  
feestdagen betreft heeft het personeel recht op 11 dagen en 3 plaatselijke 

feestdagen. Een beperktere regeling zien we bij de OCMW-instellingen voor het 
personeel dat in dienst is gekomen na 1 januari 2011. Die medewerkers hebben 

recht op 26 vakantiedagen en 11 feestdagen.

TEKST
Eva Hugaerts
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Kan flexibel  
verlonen in de  
openbare sector?

Iedereen moet langer 
werken. Daarom wordt 
het systeem van flexibel 
verlonen in de privésector al 
toegepast. “Je moet mensen 
gemotiveerd houden en dat 
doe je door in te spelen op 
individuele behoeften”, legt 
Ann Tourné van SD Worx uit. 
“Ik geloof daarom dat flexi-
bel verlonen ook nuttig kan 
zijn in de openbare sector. 
Via zo’n systeem kan men 
meer inspelen op de wensen 
van elke ambtenaar zonder 
dat het meer geld kost”, gaat 
Ann verder. 

Het systeem zit als volgt 
in elkaar: via het Flex Inco-
me Plan™ beschikt het per-
soneelslid over een budget 
dat hij naar eigen goeddun-
ken mag spenderen aan een 
waaier van keuzemogelijk-
heden, aangeboden door 
de werkgever. Dat budget 
wordt gecreëerd door de 
waarde van enkele bestaan-
de extralegale voordelen op 
het niveau van de organisa-
tie om te vormen naar een 
budget, rekening houdend 
met de totale werkgevers-
kost van die voordelen.

Maar kun je dat systeem 
zomaar toepassen in de 
openbare sector? “Er zijn 
sectorspecifieke beper-
kingen zoals het verschil 
tussen een contractuelen en 
vastbenoemden waarmee 
rekening moet worden ge-
houden.” legt Mark Saenen 

van ACV Openbare Diensten 
uit. “Een belangrijk verschil 
met de private sector is dat 
er in de openbare sector veel 
van hogeruit vastgelegd is, 
waardoor er weinig tot geen 
ruimte is om extra’s toe te 
staan en er dus ook weinig 
ruimte is voor een FIP”, gaan 
Veerle en Ann verder. 

02  
 
Heeft de openbare 
sector nood aan  
flexibel verlonen? 

“Ik heb de indruk dat er 
weinig vraag naar is. Op 
het vlak van mobiliteit zijn 

Kan een systeem van flexibel  
verlonen — waarbij elke werknemer 

zelf kiest welke voordelen hij  
of zij wilt — ook werken in de  

openbare sector? Enkele experten 
bespreken de voor-en nadelen aan 

de hand van drie vragen.

een treinabonnement en 
fietsvergoeding de be-
langrijkste voordelen voor 
federale ambtenaren. En die 
voordelen zijn er al. Verder 
wordt er vooral gekozen voor 
vakantie. Als zij de keuze 
hebben tussen geld of tijd, 
kiest men meestal voor tijd. 
Vakantiedagen inruilen voor 
een ander voordeel zie ik niet 
snel gebeuren”, aldus Mark. 

De omgekeerde bewe-
ging, bijvoorbeeld een deel 
van de eindejaarstoelage 
inruilen voor extra vakan-
tiedagen, kan dan misschien 
weer wel. “Ik denk wel dat 
sommige van onze mensen 
daarvoor te vinden zijn op 
een bepaald moment in hun 
loopbaan. Voor sommige 

premies bij de Vlaamse 
overheid wordt nu al bewust 
gekozen voor een compen-
satie in verlof in plaats van 
voor het geld”, zegt Nathalie 
Hiel van ACV Openbare 
Diensten. 

03 
 
Wat zijn de valkuilen?

 

Een absolute voorwaar-
de volgens SD Worx is dat 
personeelsleden kunnen 
kiezen of ze instappen in het 
pakket én dat ze het pakket 
zelf in alle vrijheid kunnen 
samenstellen. Het mag nooit 
de bedoeling zijn dat er hen 
iets wordt opgelegd of dat er 
rechten worden afgebouwd. 
“Dat is toch wel een belang-
rijke nuance. Het is net om 
die reden dat mensen argwa-
nend zijn. Het gebeurt steeds 
meer dat men verworven 
rechten afbouwt en beloofde 
voordelen terugneemt. Onze 
mensen vrezen dat derge-
lijke flexibiliteit op termijn 
bijvoorbeeld leidt tot minder 
vakantiedagen”, stelt Mark. 
“Net daarom moet je mensen 
goed informeren en ze elk 
jaar opnieuw een keuzemo-
gelijkheid bieden. Zo staan 
ze niet voor blok”, zegt Veerle 
Michiels van SD Worx. “Open 
kaart spelen is essentieel. 
Flexibel verlonen mag niet 
dienen als verkapte bespa-
ringsoperatie”, aldus Veerle. 
“Het doel van flexibel verlo-
nen is om het loon meer af te 
stemmen op de individuele 
behoeften van ieder perso-
neelslid”, sluit Ann af. NT

Flexibel  
verlonen  

TEKST
Renske De Maesschalck

ILLUSTR ATIE
Levi Jacobs

“Flexibel verlonen 
kan werken in de 
openbare sector, 

maar enkel als 
het correct wordt 

ingevoerd.”
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Omgeven door heide, mijnterrils en een groot voet-
balstadion ligt een van de twee begraafplaatsen van 
Genk. Ronny Maurissen is er conciërge. “Mijn vader 
was melkhandelaar. Toen mijn ma bij de gynaecoloog 
kwam, kon ze zonder blozen vertellen dat ik van de 
melkboer was.  

Sinds 1999 houd ik hier toezicht en beheer ik sa-
men met 2 medewerkers de begraafplaats. Hier liggen 
zo’n 6.000 graven. Niet zo heel veel, want ze bestaat pas 
sinds 1965. Oorspronkelijk lag deze begraafplaats aan de 
kerk in Genk maar omdat de Amerikanen die per ongeluk 
vlak na de bevrijding in 1944 bombardeerden – er was 
net een begrafenis aan de gang – hebben ze deze laatste 
rustplaats in 1965 aangelegd. 

Je hebt mensen die hier dagelijks komen, vooral Ita-
lianen. Zij onderhouden hun graven heel secuur. En net 
zoals in Italië willen ze hier ook bovengronds begraven 
worden, daarom liggen hun overledenen in grafkelders. 
Er wordt soms veel uitgegeven aan een graf, voor mij 
hoeft dat allemaal niet. Ik laat me cremeren.

Op Allerzielen is het nog altijd heel druk, een maand 
op voorhand worden de graven schoongemaakt. Dan 
staan er hier 2 bloemenhandelaars. Ik vraag me af of die 
hier over 20 jaar ook nog zullen staan. Want tradities zijn 
overal aan het verdwijnen.” NT

11u17, 
Begraafplaats Waterschei

Het tijdstip

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Anton Coene
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Nieuws

M
ET DE VAKANTIE in aantocht stijgt de temperatuur, de 
kleding wordt wat luchtiger, er wordt al eens meer ge-
lachen aan het loket. Tegelijk hoor ik hier en daar af en 
toe een diepe zucht, of zelfs een knetterende vloek van 
een van mijn collega’s. Reden? Meestal de opvang van de 

kinderen. Van zodra ze wat groter zijn, kun je die twee maan-
den wat makkelijker overbruggen met een kamp hier en daar, 
wat speelpleinwerking ertussendoor en als je geluk hebt, fa-
milie die je kroost wil meenemen naar zee of het pretpark. 
Op voorwaarde natuurlijk dat je die kampen en co ook kunt 
betalen. En dat is niet vanzelfsprekend. Je bent al gauw een 
paar honderd euro kwijt, maal het aantal kinderen. Dat telt 
dus aardig op. 

Kleuters zijn dan weer te jong om naar de speelpleinwer-
king te gaan, de buitenschoolse kinderopvang heeft ook niet 
altijd plaats, en om op kamp te gaan vinden ouders ze vaak 
nog wat te jong of loopt het kamp af op een uur dat ze zelf nog 
wel even vast zitten op het werk. Grootouders werken zelf ook 
nog dikwijls, of genieten zelf van hun vakantie. Enfin, elk jaar 
weer vormt die grote vakantie een bron van stress bij mijn 
collega’s. Ja, we hebben wel behoorlijk wat vakantie, we mogen 
zeker niet klagen als ik vergelijk met vrienden die in de privé-
sector werken want daar moeten ze het vaak stellen met het 

wettelijk minimum. Maar als je kleine kinderen hebt smelten 
je vakantiedagen ongemerkt weg in de loop van het jaar door 
ziekte, pedagogische studiedagen, andere schoolvakanties, … 

Maar ik heb een oplossing gevonden en ik moet zeggen, 
zelden zo veel lol gehad op het werk. Een van de onbemande 
loketten hebben we omgetoverd tot een heus ballenbad, en in 
de wachtzaal staat op hete zomerdagen een heerlijk verkoe-
lend opblaasbadje. Iets waar onze oververhitte klanten ook 
graag hun tenen in steken. Collega’s die op sommige dagen 
echt niet weten waar naartoe met de kinderen, nemen ze dus 
gewoon mee. We houden uiteraard een oogje in het zeil maar 
echt waar, met zo’n ballenbad kan een kat de was doen zeg 
maar. Alles is gecheckt en gekeurd door onze veiligheidscoör-
dinator, brandweer, comité welzijn op het werk, …

 Onze leidinggevende was aanvankelijk ook wat sceptisch, 
maar na één duik in het ballenbad zag die er ook de producti-
viteitsvoordelen van in: medewerkers moeten geen uren meer 
spenderen aan zoeken naar een oplossing, ze zijn gelukkiger 
én dus productiever. Zelfs bij zomerse temperaturen. Maar dat 
lossen we ook wel op. IJsje, iemand? NT

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

Ballenbad

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

Soms slaagt ze in haar opzet, soms niet.
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1 jaar  
zorgkrediet

WERKDRUK

Zware 
beroepen

HET GESPREK

Maatschappelijk 
werker
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Welke beroepen en  
sectoren worden erkend?

Hoe ervaart hij/zij de in-
kanteling van het OCMW?
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Column

De Internationale 
dag van de  
Openbare Diensten

• De Verenigde Naties 
roepen elk jaar 23 juni uit 
tot Dag Van de Openbare 
Diensten. De VN erkennen 

op deze dag het belang-

rijke aandeel dat onze 

diensten hebben in de ont-

wikkeling van een samen-

leving. Daarnaast zetten 

ze ook de personeelsleden 

van de openbare sector in 

de bloemetjes én worden 

jonge mensen aange-

moedigd om aan de slag 

te gaan in een publieke 

dienst. Het is volgens ons 

meer dan terecht dat er 

even wordt stilgestaan bij 

de waarde van de open-

bare sector in een maat-

schappij. Ze zorgt voor 

gelijkheid en democratie. 

Iedereen heeft immers 

gelijke toegang. Openbare 

diensten zijn onmisbaar: 

zorg, onderwijs, nutsvoor-

zieningen, veiligheid en 

heel veel andere zaken 

worden voor iedereen 

mogelijk gemaakt. 

Wij kunnen dus alleen 

maar blij zijn met deze 

speciale internationa-

le dag en de bijhorende 

erkenning. Al is het maar 

om onze politici er aan 

te herinneren dat bespa-

ren op deze belangrijke 

dienstverlening veel meer 

kwaad dan goed doet.
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Van een eerste officiële 
vakantie is sprake in 

1900. Toen kregen de 
arbeiders van de Parijse 

metro 10 dagen. 

TEKST
Willem-Jan van Ekert

1900

TERUGBLIK
EINDELIJK: DE VAKANTIE STAAT VOOR DE DEUR. We gaan andere oorden opzoeken, gezonde 
lucht opsnuiven, er eens helemaal uit, de batterijen opladen, … Uit deze omschrijvingen blijkt 
wel hoe nodig het is om voor langere tijd niet met je werk bezig te zijn. Toch is dit recht op 
vakantie niet altijd vanzelfsprekend geweest.

Van een eerste officiële vakantie is sprake in 1900. Toen kregen de arbeiders van de Parijse  
metro 10 dagen. In 1925 geeft minister Anseele de spoorarbeiders acht dagen vakantie. En 
onder druk van wilde stakingen gaat de regering akkoord met zes vakantiedagen in 1936 voor 
dokwerkers. Twee jaar later wordt dat recht op vakantie uitgebreid tot alle Belgische werk- 
nemers. In 1963 komt er een derde vakantieweek, begin jaren zeventig volgt de vierde. En 
toen in 1983 de werkweek verminderde van 40 tot 38 uur kozen Belgische werknemers mas-
saal voor tien dagen extra vakantie.

Geniet van je welverdiende vakantie. Maar sta er ook bij stil dat aan de poten van jouw 
recht voortdurend gezaagd wordt… NT


