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Welkom
3 vragen voor...
Luc Hamelinck, voorzitter van
ACV Openbare Diensten

“De gemiddelde
gezonde levensverwachting is
slechts 62 jaar. Dat
verandert de kijk
van mensen op hun
werksituatie.”

• Wanneer komt er meer nieuws rond de erkenning van
zware beroepen?
“We hadden gehoopt hier al verder mee te staan. Voor de openbare sector wordt de bespreking in het nationaal pensioencomité in juni opnieuw opgepikt. Door politieke meningsverschillen werd de datum steeds verschoven. We willen de
discussie rond hebben voor de ministers op 21 juli met vakantie
gaan. Nadien hakt de regering tijdens het begrotingsconclaaf
hopelijk eindelijk de politieke knoop door.”
Er zijn binnen sectoren tal van verschillende beroepen, het
een al wat zwaarder dan het ander. Waarom houdt ACV vast
aan een collectieve aanpak?
“Werkgevers verkiezen een individuele beoordeling. Dat houdt
in dat je per persoon uitmaakt of die al dan niet een zwaar
beroep heeft uitgeoefend. Dat riskeert de discussie te verengen
tot een medische beoordeling van mensen. Wij gaan uit van beroepssituaties en eventueel functies binnen een beroepsgroep.
Als de werkomstandigheden een beroep zwaar maken, dan
moeten die voor iedereen als zwaar gelden. Dat is een kwestie
van gelijke behandeling. We hopen dat dit er voor de openbare
sector door komt.”
Wat vindt ACV een geschikte pensioengerechtigde leeftijd?
“Vanaf 2025 wordt het 66 jaar en vanaf 2030 67 jaar. Door
de dubbele voorwaarde van leeftijd en loopbaan zullen in de
toekomst veel mensen langer moeten werken. Tegelijkertijd
worden de mogelijkheden om aan het einde van de loopbaan
gas terug te nemen, afgebouwd. Dat is niet realistisch. De gemiddelde gezonde levensverwachting is slechts 62 jaar. Eén
op twee wordt dus voor die leeftijd geconfronteerd met een
levensbedreigende ziekte. Dat verandert de kijk van mensen op
hun werksituatie. Het moet allemaal haalbaar blijven. Ik denk
dat er in de toekomst nieuwe discussies zullen komen over het
pensioen. Die zullen gaan over het aantal gewerkte jaren en de
gelijksstellingen om te bepalen wanneer je op pensioen kan
gaan. Al blijft een uiterste leeftijd waarop je zeker met pensioen
kan gaan een belangrijke garantie.”
NT

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

Hoe
zwaar
kan
een
zwaar
beroep
zijn?
T EK S T

Willem-Jan
van Ekert

*Hij wil met ons spreken onder één voorwaarde: absolute
anonimiteit. Vandaar het* achter de fictieve naam.
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We zagen ze de laatste tijd vaak in beeld bij
antiterreuracties: de speciale eenheid van de
federale politie. Zwaar bewapende mannen met
bivakmutsen. Wat weinigen weten, is dat er
binnen de directie van de speciale eenheden
nog een andere eenheid opereert, een die je
nooit te zien krijgt. Ze observeren verdachten,
ze onderzoeken het terrein voordat de ‘bivakmutsen’ ingrijpen. Serge* is een van hen.

E

en stad, ergens in België. Wie het verhaal van Serge
leest, zal begrijpen waarom hij - het is inderdaad een
man, het aantal vrouwen binnen deze eenheid ligt
bijzonder laag – staat op deze vage omschrijving van
de plaats van afspraak. “Bij zeer zware criminaliteit
worden wij ingeschakeld. Moord, afpersingen, zware
drugsdelicten, witwaspraktijken, smokkel, gijzelingen,
ontvoeringen, terrorisme… Ik heb achter Abdeslam en
andere terroristen gelopen en ermee voor gezorgd dat
ze achter slot en grendel zitten. In meer dan 99% van
die zaken blijven we voor onze targets onzichtbaar.
En wanneer we ondanks alles toch opgemerkt worden, geldt
maar één regel: wegwezen en zo snel mogelijk. De confrontatie gaan we nooit aan. Dat kan ook moeilijk, we zijn vrijwel
altijd ongewapend. Want een wapen dragen, kan je verraden.”
“We doen het voorbereidend werk voor de interventiediensten. Onze taak bestaat vooral uit het anoniem observeren. We volgen de targets overal: op straat, op café, op hotel,
in bordelen… We hebben verschillende types auto’s, alle
verkleedmogelijkheden, alles wat je je maar kunt bedenken,
staat tot onze beschikking. We zijn ook nooit alleen, meestal
zetten we 10 tot 12 man in. Als we voldoende gegevens hebben
voor een arrestatie, dan geven we teken aan de klaarstaande
interventieploegen.”
BOM-wetgeving
“Ik doe dit al lang, heel lang. In sommige landen mag je geen
20 of 25 jaar deze job doen omdat de sociale belasting zo
hoog is en men het personeel wil beschermen. Vergeet niet:
we hebben vaak met maffia te maken, je gaat met die mannen
op café, hé. Wat we daar doen? Gesprekken afluisteren, foto’s
maken.”
“Om een target niet uit het oog te verliezen, moeten we de
regels wel eens overtreden. Voornamelijk in het verkeer. Wij
worden daarvoor beschermd door de BOM-wetgeving – de
wet op bijzondere opsporingsmethodes. Als het moet rijden
we door het rood, over voetpaden, en dat allemaal zonder
zwaailicht. Het moet vaak heel snel gaan. We houden natuurlijk rekening met de veiligheid van andere weggebruikers.
Vergis je niet: die gast waar we achteraan zitten zal dat nooit
zien. Het gebeurt soms een paar kilometer achter hem, het is
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Serge:
Hier heerst een
machocultuur:
altijd maar doorgaan. Wij leiden
geen normaal
leven. En het
begint te wegen.
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Het gesprek

“DOOR DE IMPASSE
ROND DE BESLISSING
belangrijk dat wij niet door
hem opgemerkt worden.”
Anthony De Clerck
“We volgen elk jaar cursussen. Offensief rijden,
defensief rijden, slipcursus,
rijden op omloop… maar ook
EHBO, geweldsbeheersing.
Voor veel van onze taken
zijn we voortdurend in opleiding. Om bij de eenheid te
komen, moet je zware testen
ondergaan. Je begint met
200 kandidaten en eindigt
met een stuk of 15. Je moet
in alles goed zijn, maar je
hoeft niet in alles de beste
zijn. Je moet je vooral kunnen concentreren, tijdens
het rijden voortdurend om
je heen kijken. Je kan het
je niet permitteren dat er
plotseling een kinderwagen opduikt. Jij moet dat
op voorhand kunnen zien.
Als er ongevallen gebeuren
dan zijn het vaak heel zware.
We hebben al wat mensen
verloren. Ik heb zelf ook ooit
een zwaar accident gehad
toen we achter de ontvoerders van Anthony De Clerck
aanzaten. Ik reed 220 per
uur toen plots een vrachtwagen voor een obstakel op
de eerste rijbaan uitweek.
De vrachtwagen kon ik
ontwijken, het obstakel niet:
ik sloeg een paar keer over
de kop. Die dingen kunnen
gebeuren, je weet dat.”
Geen 9 to 5
“Wat ik het zwaarste aan
de job vind? We kunnen
niets plannen. We krijgen
’s avonds een berichtje
waar we de volgende dag
6

OVER VERVROEGDE
PENSIONERING VOOR
ZWARE BEROEPEN
WETEN DE MEESTEN
NIET WAAR ZE AAN
TOE ZIJN.”
SERGE
moeten zijn en we weten
niet voor hoe lang. Dat is zo
elke dag. Of midden in de
nacht beginnen: dat kruipt
in je kleren. Een target kan
plotseling vertrekken, naar
Gibraltar bijvoorbeeld en
wij moeten volgen. Dit soort
opdrachten mag je maximaal 10 dagen doen maar
dat kan uitlopen. Soms kan
het niet anders, of we willen
de zaak liever zelf afhandelen. Dat heeft met eergevoel
te maken, in ruil daarvoor
moet je soms 500 tot 600
uur aan één stuk bereikbaar
zijn. Je kan wel naar feestjes
gaan, maar je kunt ook daar
worden opgeroepen. Na
een oproep moet je binnen
het uur je dienst kunnen
aanvangen dus ver moet
je niet gaan. Op den duur
wordt het een gewoonte,
maar je privéleven wordt
compleet overhoop gehaald.
Het aantal echtscheidingen
in onze eenheden ligt dan
ook zeer hoog.”
Machocultuur
“De psychologische impact
vind ik het lastigst. Ik heb al
een paar keer meegemaakt
dat iemand voor mijn ogen
NT Mei 2017

doodgeschoten werd. Je mag nog zo stoer
beweren dat je er tegen kunt maar geloof me:
dat is niet zo. Dan is het goed dat je direct
daarna psychische bijstand krijgt. Ook als
je collega’s verloren hebt bij ongelukken of
schietpartijen. Of bij zelfmoorden binnen
onze eenheid die vooral te wijten zijn aan
werkdruk, relatieproblemen, groepsdruk,
denken dat je het allemaal wel aankunt.
Hier heerst een machocultuur: altijd maar
doorgaan. Wij leiden geen normaal leven. En
het begint te wegen. Er is gelukkig wel wat
vooruitgang op het vlak van personeelsondersteuning.”
“Maar we kunnen niets anders. We zijn
niet opgeleid om ander politiewerk te doen.
Ik zou niet meer weten hoe je een bekeuring
uitschrijft. Er zijn er bij ons niet veel die op
een computer met de nieuwe politietoepassingen kunnen werken.”
Geen uitwijkbasis
ACV Openbare Diensten kaart de problematiek rond werkbaar werk en de opleidingsmogelijkheden voor oudere werknemers
binnen de veiligheidsdiensten regelmatig aan
bij de overheid. Vooral met het oog op de
pensioenregeling. Voor veel politiemensen
als Serge werd bij indiensttreding verteld dat
ze op 56 met pensioen konden gaan. En dat
blijkt plots niet meer te kunnen. Dit gaat over
agenten die zich ongelooflijk inzetten. Hen
inschakelen op een andere dienst is moeilijk
omdat ze nooit andere opleidingen kregen.
Door de impasse rond de beslissing over vervroegde pensionering voor zware beroepen
weten de meesten niet waar ze aan toe zijn.
Vroeger hadden Rijkswacht en politie al hun
diensten intern: technische diensten, garages.
Nu zijn er veel van uitbesteed en kunnen
oudere agenten geen andere jobs invullen. In
al die jaren werd hen geen enkele uitwijkbasis geboden, geen enkele opleiding. Mensen
als Serge zagen al een mooi leven voor zich
na hun pensioen op 56. Door die droom werd
een streep getrokken.
NT

LEES ONS STANDPUNT
OVER DE ERKENNING VAN DE
ZWARE BEROEPEN:

OPENBAREDIENSTEN.ACV-ONLINE.BE

De Stelling
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NIET WAAR

Personeel in de openbare
sector heeft minder stress
Om te weten te komen of het personeel in de openbare sector minder stress
zou hebben, baseren we ons op cijfers uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor
2016. Dat is een initiatief van de Vlaamse sociale partners en werd ontwikkeld
door de Stichting Innovatie & Arbeid.
T EK S T

Eva Hugaerts

E

en van de indicatoren die de
werkbaarheidsmonitor hanteert
is de psychische vermoeidheid
of werkstress. Werkstress is de
mate waarin de door psychosociale arbeidsbelasting opgebouwde
mentale vermoeidheid recupereerbaar is dan wel leidt tot spanningsklachten en verminderd functioneren.
Wat werkstress betreft behoorde in
2016 34,2% tot de problematische
categorie en 12,3% tot de acuut problematische categorie. In vergelijking met
2004 (28,9% en 10,2%) gaat het dus
om een toename van deze groepen.
Emotionele belasting
Kijken we naar de verschillende sectoren dan komen we tot opmerkelijke

CONCLUSIE

vaststellingen. De problematische
werkstress lag in 2016 gemiddeld op
34,2%. Het openbaar bestuur lag daar
met 31,2% net onder en de gezondheids- en welzijnszorg met 35% net
boven. Maar het onderwijs scoorde
met 41,1% ver daarboven. Kijken
we naar de acuut problematische
werkstress die gemiddeld op 12,3%
lag, dan blijken ook hier de scores
in de openbare sector aan de hoge
kant te liggen (openbaar bestuur 12%,
gezondheids- en welzijnszorg 11% en
onderwijs 13,7%). Het lijken niet echt
grote verschillen want ook in andere
sectoren schommelen de cijfers rond
deze gemiddelden. Toch is er een
belangrijk verschil. De emotionele
belasting van jobs in de openbare

sector ligt uitermate hoog. Het
problematisch gemiddelde is
23%. De enige sectoren die daar
bovenuit steken zijn uitgerekend die van openbaar bestuur
(26,7%), onderwijs (35%) en
gezondheids- en welzijnszorg
(41,3%). Bij de acuut problematische emotionele belasting zijn
de cijfers nog hallucinanter.
Waar Vlaanderen gemiddeld op
5% uitkomt, haalt het openbaar
bestuur 6,4%, onderwijs 8,6% en
gezondheids- en welzijnszorg
maar liefst 11,2%...

Werknemers in de openbare sector kennen duidelijk meer stress dan hun collega’s uit andere sectoren. Vooral wanneer gekeken wordt naar de emotionele
belasting van de job, toch een belangrijke oorzaak van stress. Daarin haalt de
openbare sector, bedroevend hoge scores en is het de enige sector die boven
de gemiddelde waarden uitsteekt.
NT
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Thuiswerk

Hebben we straks enkel nog maar digitale collega’s? En adieu files? Zo ver is het nog niet.
Thuiswerk is niet overal goed geregeld of voor iedereen mogelijk. Afspraken rond vergoedingen van
elektriciteits- of verwarmingskosten blijven uit. Of rond de registratie van werkuren. En wat met
de scheiding van werk en privé? Twee fervente thuiswerkers hebben het over de pro’s en contra’s.

Thuiswerk in
de openbare sector
T EK S T

Willem-Jan
van Ekert
F O T O GR A F IE

Plain Picture

P

eter Christiaens is helpdeskcoördinator
bij FOD Beleid en Ondersteuning. Hij
maakt bedrijven en overheden wegwijs
bij de publicatie van overheidsopdrachten op de website e-Procurement.
Dat lijkt iets wat je moeilijk van thuis
uit kunt doen. “Toch wel, ik zit nu thuis
te werken via een softwarepakket, mijn
telefoons kan ik ook perfect van hieruit doen.
Dan maakt het niet echt uit of je in Brussel
werkt of thuis. Volgens contract mogen wij
twee dagen in de week thuiswerken en daar
maak ik ook gebruik van. In theorie zou ik dit
elke dag kunnen doen. Met zelfdiscipline heb
ik weinig problemen maar het is wel belangrijk dat je een werkplek inricht. Ik heb mijn
vast bureau en daar ga ik altijd zitten. Niet in
de living of in de keuken of bij mooi weer in
de tuin, dat leidt me af. En voor kleine taakjes
tussendoor moet je streng zijn. Als er een
afwas staat dan blijf ik daar af.
Babbel aan de koffieautomaat
Er zijn wel enkele zaken op papier gezet. De

overheid betaalt een deel van het internetabonnement terug. Elektriciteit- en verwarmingskosten zijn daar niet bij inbegrepen.
Maar op je belastingaangifte kan je onder de
rubriek ‘forfait’ je werkkosten inbrengen. Op
jaarbasis kan dat tot 1.200 euro oplopen.
Thuiswerk bevalt me wel, ook al heeft het
ook wel een paar nadelen: voor mij is twee
dagen in de week echt wel het maximum.
Want het sociaal contact, het babbeltje aan
de koffieautomaat met je collega’s, vermindert. Thuis verloopt het contact met collega’s
meestal via mail en dan mis je vaak toch
wat nuances. Je moet mensen ook wel in het
echte leven kunnen zien.”
Digitaal traceerbaar
Wim Van De Velde doet de boekhouding op
de administratie van de FOD Kanselarij van
de Eerste Minister. Dus jij weet niet waar ‘de
tas van Angela Merkel zat in de boekhouding?’
“(lacht) Nee, nee, ik heb uiteraard wel van
de tv-serie ‘De 16’ gehoord. We hebben een
vaste dag waarop we thuis kunnen werken. De
functie moet dat wel toelaten. Bij boekhouden
kan dat omdat er al zo veel gedigitaliseerd is.
Onze werkuren zijn vastgelegd bij arbeidsreglement, van 9.30 tot 12 en van 14 tot 15.45.
Dan moeten wij beschikbaar zijn en uiteraard
moet je gemiddeld wel je aantal uren per
dag presteren. De controle daarop bestaat uit

“Telewerken is terecht populair bij onze ambtenaren. Plaats- en
tijdsonafhankelijk kunnen werken biedt immers heel wat voordelen.
Alleen maar goed dus? Niet echt. Sommige werkgevers vinden het
maar normaal dat dan ook de lat wat hoger gelegd wordt: Je kan
toch wat meer dossiers afhandelen nu je niet in de file staat? Mag ik

8

het opmaken van een klein
verslag aan het eind van de
werkdag. Ik volg zelf ook
mensen op en omdat alles
toch digitaal traceerbaar is,
wordt er veel in vertrouwen
gewerkt. We krijgen 20 euro
per maand als tussenkomst
voor de internetverbinding
en hebben allemaal een
laptop ter beschikking. Voor
de terugbetaling van andere
kosten is de vakbond nog in
onderhandeling.
Ik spaar per thuiswerkdag gemiddeld zo’n twee
uur aan reistijd uit. Ik zou
meer dan een dag per week
kunnen thuiswerken, maar
ik ben er nog niet uit of ik dat
wel zou willen. Want je vervreemdt toch van de werkvloer, het contact ontbreekt,
de voeling met je collega’s:
de weetjes en kneepjes. Het
is soms ook moeilijk om
persoonlijke dossiers van de
medewerkers via de telefoon
af te handelen. Daarom lijkt
me maximaal twee dagen in
de week ideaal.”
NT

je vanavond nog even bellen? Soms vervagen de grenzen tussen werk
en privé te sterk, en dat is wellicht de beste manier om een burn-out
op te lopen. ACV Openbare Diensten is dus wel te vinden voor de
nieuwe werkorganisaties, maar pleit ook voor gezond verstand bij
de invoering ervan.”
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Thuiswerk

“Ik werk niet in de living of in de keuken
of bij mooi weer in de tuin, dat leidt me af.”
PE TER CHRISTIAENS
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De confrontatie

DE

Intercommunales kregen
de afgelopen maanden veel
media-aandacht, te wijten
aan de schandalen rond
Publifin en PubliPart. Nu de
storm is gaan liggen, vragen
we aan Lode Vereeck van
Open Vld en Christoph
Vandenbulcke van ACV
Openbare Diensten welke
toekomst intercommunales
nog hebben.

Hebben intercommunales
nog een toekomst?

T EK S T

Renske De
Maesschalck
F O T O GR A F IE

Studio 37
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LODE VEREECK
Lode Vereeck is
professor publieke
economie aan de
Universiteit Hasselt
en zetelt in de
Belgische senaat
voor Open Vld.

CHRISTOPH
VANDENBULCKE
Christoph
Vandenbulcke is
nationaal secretaris
Lokale en Regionale
Besturen bij ACV
Openbare Diensten.
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De confrontatie

“IK GELOOF NIET
IN VERDERE
Een vraag die veel mensen zich
stellen na de heisa. Wat is een
intercommunale eigenlijk?
CHRISTOPH VANDENBULCKE: “Een intercommunale is een samenwerkingsverband van
verschillende gemeenten die bepaalde taken
groeperen omdat ze te kleinschalig zijn of
te weinig middelen hebben om ze alleen te
doen. Of omdat de schaalvergroting financiële
voordelen biedt. Zo werken de verschillende
kustgemeenten samen voor de planning en
opleidingen van de redders. Ook huisvuilophaling wordt meestal via intercommunales
georganiseerd.”
Waar is het fout gelopen?
“Het merendeel
van de intercommunales heeft een correcte
en transparante werking. Er zijn er echter een
aantal die uit het oog zijn verloren waarvoor
ze zijn opgericht. Sommige intercommunales
maken gebruik van hun decretaal recht om
te participeren in privaatrechtelijke constructies om hun geld te beheren. Op die manier
ontsnappen ze aan de strenge regels, zoals het
feit dat de zitpenningen geplafonneerd zijn tot
200 euro bruto per zitting. In het debat van de
afgelopen maanden ging het helaas enkel over
die paar gevallen waar sprake is van misbruik.”
LODE VEREECK: “Dat is correct. Ik vind nochtans dat er ook bij die ‘zuivere’ intercommunales problemen zijn. Er is te weinig transparantie. Zo was ik betrokken in een onderzoek naar
afvalwater waaruit bleek dat hetgeen we als
burger betalen voor riolering een kostendekkingsgraad heeft van 115%. Als ik dan vraag
waar die 15% naartoe is, kan niemand mij een
sluitend antwoord geven. Dat moet anders.”
CHRISTOPH VANDENBULCKE:

Hoe moet het verder met
intercommunales?
CHRISTOPH: “De Vlaamse regering geeft de
lokale besturen veel autonomie, wat een goede
zaak is. Maar sommige zaken zijn efficiënter én

12
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PRIVATISERING
ALS OPLOSSING.
DE OVERHEID
STAAT IN VOOR
DE ALGEMENE
NUTSVOORZIENINGEN EN
DAT MOET ZO
BLIJVEN. MEN
MOET WAKEN
OVER DE PRIJS
EN DE KWALITEIT.”
CHRISTOPH
VANDENBULCKE

goedkoper als je ze op grotere
schaal organiseert. Die curve
slaat echter weer om van
zodra het te groot wordt. Een
essentieel element daarbij is
de democratische controle.
Intercommunales die te groot
zijn, worden minder goed
gecontroleerd. Er zijn dan
vaak slechts enkele bestuursleden die weten waarover
het gaat en de beslissing in
een bepaalde richting sturen.
Een goede intercommunale
moet altijd op zoek gaan naar
de balans tussen efficiëntie,
schaalgrootte en democratische controle.”
LODE: “Ik denk dat deze
crisis een mooie aanleiding is
om enkele zaken terug op het
juiste pad te brengen. Never
waste a good crisis. De eerste
vraag is: doen alle intercommunales hun opdracht? Het
systeem is ten dele ontspoord
omdat ze dingen doen die
ze niet moeten doen zoals
dakrenovaties of voetbalstadia bouwen. Er zijn een
aantal taken waarvan ik ook
vind dat ze bij de overheid
thuishoren. Taken van nationaal en strategisch belang
zoals veiligheid en orde
bijvoorbeeld. Ten tweede, als
er sprake is van een natuurlijk monopolie, wat betekent
dat het goedkoper is om
maar één speler op de markt
te hebben. Ten derde kan het
gaan om een collectief goed,
dat is een goed dat de vrije
markt zelf niet zal produ-

“ABSOLUTE
TRANSPARANTIE
ceren omdat het niet rendabel is. Ten vierde
kan er sprake zijn van ‘spillover-effecten', dat
zijn effecten die verder gaan dan het individu.
Huisvuilophaling is daar een perfect voorbeeld
van. Als er sommige mensen niet meedoen,
kunnen er epidemieën uitbreken. Dat zijn voor
mij de belangrijkste criteria en alles waar daar
niet onder valt, hoort niet thuis bij de overheid
of in een intercommunale.”
“Verder ben ik het eens met Christoph.
Het schaaleffect en de democratische controle
die daarmee gepaard gaat, is van essentieel
belang. Idealiter zijn de bevoegde schepenen
aanwezig in de intercommunales in plaats
van de gemeenteraadsleden. Zij kennen als
beroepspolitici de materie door-en-door. Ze
weten ook wat er leeft bij de bevolking én ze
zitten op de blaren als het fout loopt. Ik vind
ook dat ze die taak moeten opnemen binnen
de vergoeding die ze krijgen als schepen.”
“Ik vraag me ook af of een intercommunale
altijd volledig in overheidshanden moet zijn.
Waarom niet de burgers laten participeren
in nutsvoorzieningen die publiek zijn? En
bijvoorbeeld enkele van die nutsvoorzieningen
gedeeltelijk op de beurs brengen? Zo kan niet
alleen een grote Chinese investeerder participeren, maar ook het grote publiek.”
CHRISTOPH: “Ik geloof niet in verdere privatisering als oplossing. De overheid staat in voor
de algemene nutsvoorzieningen en dat moet
zo blijven. Men moet waken over de prijs en
de kwaliteit. En dat kan niet als er een deel
geprivatiseerd is. Als je dus naar de beurs trekt,
moet je zeker zijn dat je niet de controle verliest op strategisch belangrijke zaken. Anderzijds zou ik het ook wel leuk vinden als ik zoals
mijn vader indertijd een aandeel kan kopen in
een plaatselijke intercommunale.”
LODE: “Dat is ook waar wij naartoe willen.
Ik vind het nuttig dat mensen een aandeel
hebben in een intercommunale. Dat kan via
een coöperatieve of via de beursgang. Liever
het rendement op onze eigen nutsvoorzienin-

IS, ZEKER IN
TIJDEN VAN
DIRECTE SOCIALE
MEDIA, EEN
VEREISTE. DAT
WAS VOORDIEN
ZEKER NIET
ALTIJD HET
GEVAL.”
LODE VEREECK

gen terug laten vloeien naar de
Belgische spaarder dan naar
een buitenlandse investeerder.
Die regels op de beurs zijn
trouwens veel strenger dan bij
een intercommunale.”

Transparantie &
knowhow
CHRISTOPH: “Het is belangrijk
dat de bestuursleden in een
intercommunale voldoende
kennis van zaken hebben en
dat ze rekenschap moeten afleggen aan de kiezer. Dat was
nu niet altijd het geval.”
LODE: “Dat is waar, vandaar
ons voorstel om de bevoegde
schepenen af te vaardigen.”
CHRISTOPH: “Dat zal het
publieke imago alleen maar
ten goede komen. Wat ik
heel jammer vind, is dat door
zo’n schandalen de ‘zuivere’
intercommunales ook in een
negatief daglicht worden
geplaatst.”
LODE: “Daarom ben ik
ervan overtuigd dat absolute
transparantie, zeker in tijden
van directe sociale media, een
vereiste is. Dat was voordien
zeker niet altijd het geval, wat
de verontwaardiging bij het
grote publiek verklaart. 2000
euro krijgen voor een vergadering waarop je niet aanwezig
hoeft te zijn, dat is uiteraard
wraakroepend. Hoe meer
transparantie, hoe moeilijker
je het maakt voor diegenen die
bewust hun plicht ontlopen en
in de schaduw werken.”
NT
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De klant

“We besparen nu tot dertig procent
op brandstof. Geen slecht resultaat.”

WIE
Jaak Fransen,
burgemeester
van de gemeente
Overpelt
KLANT BIJ
Infrax, netbedrijf voor
aardgas, elektriciteit,
kabeltelevisie en
riolering

T EK S T

Renske De Maesschalck
F O T O GR A F IE

Anton Coene
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I

n Overpelt krijgt het gemeentehuis een grondige
opknapbeurt. Er komt
vloerisolatie, energiebesparende verlichting en
een nieuwe verwarmingsen verluchtingsinstallatie.
De ramen worden vervangen
en op het dak komen
zonnepanelen. “In 2011
kreeg Infrax van ons de
opdracht om een ESCOproject op te starten. Dat is
een studie met voorstellen
om onze huisvesting duurzamer te maken. Het begon
met een haalbaarheidsstudie. Daarbij nam Infrax het
hele gebouw onder de loep.

Op basis van dat onderzoek
kozen wij voor deze ingrepen”, vertelt burgemeester
Jaak Fransen. “Om budgettaire redenen begonnen
we met de renovatie van
de sporthal. We zijn heel
tevreden over de service van
Infrax. We besparen nu tot
dertig procent op brandstof.
Geen slecht resultaat. Nu is
ook het gemeentehuis aan
de beurt. Binnenkort gaan de
diensten van de gemeente
en die van het OCMW samen
waardoor we extra plaats
nodig hebben. Verbouwen
moesten we sowieso, dus
konden we het evengoed
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duurzaam aanpakken. Naast
duurzame verwarming en
isolatie, zullen we na de
verbouwingen ook gedeelde
ontvangstruimtes en één
centraal onthaal voor gemeente en OCMW hebben.”
De burgemeester hoopt dat
het gerenoveerde gemeentehuis begin 2018 klaar is voor
gebruik. “Het vernieuwde
gemeentehuis wordt een
plaats waar nog meer diensten samenzitten binnen
dezelfde buitenmuren. Op
die manier zullen onze
medewerkers onze inwoners
en bezoekers nog beter van
dienst kunnen zijn.”
NT

Marloes
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Lifetime employability

Switchen van
job is bij Defensie
geen makkie
Gemakkelijk kunnen switchen van functie of job kan je
loopbaan interessanter maken. Ook bij de overheid
zou dit moeten kunnen. De realiteit is echter anders,
zeker voor oudere werknemers.
T EK S T

Timothy Puype
F O T O GR A F IE

Katrijn Van Giel/ID

W

alter Van den Broeck
van ACV Openbare
Diensten Defensie
legt uit hoe moeilijk
het is om op latere leeftijd binnen
Defensie nog een
job te vinden die bij je past.
“Vooral de gevechtsfuncties
zijn moeilijk uit te voeren tot
aan de pensioengerechtigde
leeftijd. Daarom schakelden
oudere medewerkers met
zo’n functie vlot over op een
andere job. Tot voor kort,
want minister Vandeput wil
5.000 functies outsourcen,
naar de privésector overhevelen dus. Het zou gaan
over alle niet-specifiek
militaire functies: de
catering, behalve die voor
buitenlandse missies, de
wacht en een deel van de
technische functies zullen
verdwijnen richting privé.
En dat is een probleem voor
oudere werknemers in het
kader van werkbaar werk.
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De jobs die juist voor hen in
aanmerking komen, worden
geoutsourcet. Jobs die minder belastend zijn en waarbij
je de in het leger opgedane
kennis kunt gebruiken.
Vandeput wil naar een leger
van 25.000 man. Bovendien
wil de overheid enkel nog
maar personeel met een
tijdelijk statuut aanwerven,
voor maximaal acht jaar.
Na die tijd kunnen ze ofwel
overstappen naar het beroepskader ofwel Defensie
verlaten. Dat maakt werken
in het leger minder aantrekkelijk dus moeten we
opletten dat de getalsterkte
van het leger niet onder die
25.000 zal uitkomen. Defensie heeft het al zo moeilijk
om mensen aan te trekken.”
Kop in het zand
“De minister denkt zo
te kunnen bezuinigen,
outsourcing zou volgens
hem moeten lukken met
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90% van de loonlast die nu
aan die 5.000 militairen
besteed wordt. Nu moet
je mij eens uitleggen hoe
je kunt bezuinigen door
privéfirma’s in te schakelen die toch winst willen
maken. En mochten ze
niet duurder zijn, zoals de
minister beweert, dan boet
je toch op kwaliteit in? En
wat met dit: een compagnie
gaat op oefening en keert
’s avonds laat terug. Wie
gaat hen dan nog te eten
geven? De privéfirma zal
contractueel de werkuren
vastleggen. Als je buiten
die uren iets wilt, moet je
dus bijbetalen. Vandeput
zou er beter voor zorgen
dat jobs binnen Defensie aantrekkelijk blijven.
Zodat niet zoveel militairen
vertrekken als nu het geval
is. De minister doet aan
struisvogelpolitiek door te
denken dat outsourcen de
problemen oplost.”
NT

Walter Van den Broeck:
Vandeput zou er beter voor zorgen dat jobs binnen Defensie aantrekkelijk blijven.
Zodat niet zoveel militairen vertrekken als nu het geval is.

VAN LEGER NAAR POLITIE: GEEN SINECURE

K. zit al geruime tijd in het leger. Onlangs trachtte hij
over te stappen van Defensie naar de politie. “Omdat
ik niet elke dag thuis kan zijn, begint het sociaal leven
daar onder te lijden. Bij manœuvres ben je soms vier
maanden van huis. Vandaar dat ik aan een overstap
dacht, vanuit het idee dat het profiel van een militair wel bij dat van een politieagent zou passen. De testen van het
ingangsexamen gingen goed. Bij het interview liep het mis. Ik kreeg het gevoel dat ze ‘die paracommando’ wel eens
op zijn plaats zouden zetten. Het laat een wrang gevoel na. Ik had me heel goed voorbereid op al die testen, de volledige politiestructuur bestudeerd. En dan word ik tijdens het interview met de rug tegen de muur gezet. Er werd zelfs
getwijfeld of ik al die cursussen op de politieschool wel zou kunnen verwerken. Alsof ik daar te dom voor ben. Ik heb
een A2-diploma, werk tegenwoordig voor de Special Forces – waar ook niet iedereen zomaar wordt aangenomen. En
ik dacht dat ik met mijn maturiteit wel iets had kunnen bijbrengen. Het is dus anders uitgedraaid.”
17

Wat doet ACV Openbare Diensten?

Waar gaat jouw maandelijks lidgeld naartoe? Dat ontleden we in
deze reeks. In dit laatste deel hebben we het over de collectieve acties
waaraan ACV Openbare Diensten deelneemt of organiseert.

Deel 4

COLLECTI
E
VE
ACTI
E
S
E
R ZIJN VERSCHILLENDE soorten: interprofessionele acties focussen op algemene thema’s en worden door alle
vakbonden samen georganiseerd. Soms
worden er ook kleine acties georganiseerd om druk uit te oefenen op een
bepaald dossier en waarop dan alleen
militanten aanwezig zijn. Er zijn ook
acties die uitgaan van een specifieke sector.
Dat laatste was het geval op 21 maart. Op die
dag eiste de zorg- en welzijnssector nieuwe
sociale akkoorden voor het personeel. Een
noodzakelijk signaal, volgens ACV Openbare
Diensten. “De werkdruk voor het personeel
in zorg en welzijn ligt veel te hoog, onder
andere door het personeelstekort. Daardoor
T EK S T
Renske De
staat ook de kwaliteit
Maesschalck
van de zorg onder druk.
IL L U S T R AT IE
Er moeten dringend
Gudrun
nieuwe maatregelen
Makelberge
komen om de arbeidsomstandigheden van het
personeel te verbeteren”, zegt Jan Mortier,
coördinator openbare zorg bij ACV Openbare
Diensten. “De acties van de non-profit eind

2016 leidden al tot de opstart van regelmatige onderhandelingen op federaal en Vlaams
niveau. Maar dat gaat bijzonder traag en er
is veel onduidelijkheid over de budgetten
die de regeringen willen uittrekken om tot
sociale akkoorden te komen. Het was dus tijd
voor actie. Nog nooit werd er een zorgakkoord afgesloten zonder massale druk van
de straat. Dat zal nu niet anders zijn”, aldus
Jan Mortier.
Achterban mobiliseren
Een manifestatie stelt niks voor zonder betogers. Het is echter niet evident om iedereen
ter plaatse te krijgen. “Een manifestatie in
goede banen leiden, vergt heel wat voorbereiding. Vergunningen regelen, catering
voorzien, het parcours uitstippelen … Op
21 maart werd de betoging georganiseerd
door LBC-NVK, de vakbond van de private
non-profitsector. ACV Openbare Diensten
vertegenwoordigt het personeel van de
openbare zorg- en welzijnssector en mocht
niet op de zijlijn blijven staan. Na overleg
met onze verantwoordelijken en militanten
werd beslist om massaal deel te nemen aan

“NOG NOOIT WERD ER EEN ZORGAKKOORD AFGESLOTEN ZONDER MASSALE
DRUK VAN DE STRAAT. DAT ZAL NU NIET ANDERS ZIJN.”
JAN MORTIER, COÖRDINATOR OPENBARE ZORG ACV OPENBARE DIENSTEN
18

deze manifestatie. Wij willen
uiteraard zoveel mogelijk
actievoerders op de been
brengen. Dat doen we met
een duidelijke en afgebakende boodschap in ons pamflet.
Voor de verspreiding zetten
we alle mogelijk kanalen
in: van sociale media tot
nieuwsbrieven en flyeren. In
deze fase zijn onze secretarissen en militanten in
de gewesten essentieel. Zij
moeten de mensen uit de
sector overtuigen. Vervolgens schrijven deelnemers
zich in en regelen de regio’s
vervoer tot in Brussel naar
een afgesproken verzamelplaats. Daar staan tenten en
delen we promotiemateriaal
en informatie uit. Er is een
verantwoordelijke voor elk
onderdeel, van stewards tot
het uitdelen van flyers en
de opkuis. Om dat allemaal
in goede banen te leiden,
maken we een draaiboek
voor de volledige dag.
Mensen staan niet altijd stil
bij de gigantische logistiek
die bij zo’n evenement komt
kijken.”
NT
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Het tijdstip

10u10, Sluizencomplex, Merelbeke
Martin Maebe werkt al meer dan 25 jaar voor de Dienst Wegen en Verkeer en was
jarenlang sluiswachter aan de Tijsluis in Merelbeke. “Nu werk ik in Passendale, maar
ik heb 24 jaar lang de sluis in Merelbeke bediend. De officiële term toen ik startte was
agent der waterwegen, maar de bevoegdheid - en dus ook de naam - is veranderd over
de jaren heen.” Als sluiswachter stond Martin in voor de bediening van de stuwen en
sluizen. “Bij dreigende overstromingen konden we tot 500 kubieke meter water per
seconde lozen naar de zee.” Hij adviseerde ook scheepvaarders en hielp de schepen
aan wal. “Bij laag water kunnen ze hun touwen zelf niet rond de bolders leggen en wij
hielpen hen daarbij. Naar die sociale contacten keek ik altijd uit.” De meeste schepen die in Merelbeke passeren, komen van Antwerpen en varen richting Frankrijk. “Het
aantal schepen is verminderd, maar het volume dat ze meedragen is enorm gestegen.
Vroeger woog een gemiddeld vrachtschip 350 ton, nu is dat makkelijk 2.500 ton.”
“De scheepvaart is een vak apart. Zeker vroeger kwam je soms obscure figuren
tegen. Er varen ook veel plezierboten voorbij, zeker in de lente en zomer. Zo heb ik al
jachten doorgelaten met Carl Huybrechts en Walter Capiau aan boord.”

20

© Anton Coene
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De militant

VRAAG AAN
KRISTOF
CEULEMANS
·· Kristof Ceulemans
·· Wijkagent in Hove
·· Woonplaats Mortsel
·· Leeftijd 43

MEER KANS OP
SLAGEN VOOR DE
SELECTIEPROEVEN BIJ
DE POLITIE?

• KRISTOF CEULEMANS is
militant bij ACV Openbare
Diensten en hij speelt een
grote rol bij de vorming
van kandidaat-politieagenten. Om toegelaten
te worden tot de politieschool moeten kandidaten zware proeven
afleggen. En daar kan
Kristof bij helpen.
“Al te vaak nemen
kandidaten totaal
onvoorbereid deel aan
de selectieproeven. Het
slaagpercentage ligt dan
ook dramatisch laag:
tussen de 10 en 15 procent.
Er worden wel heel hoge
eisen gesteld maar die zijn
niet onoverkomelijk.
Om kandidaten beter

voor te bereiden werkt
de politie samen met
ACV. Die heeft het project
‘Bijblijven’ in het leven
geroepen: workshops waar
consulenten je begeleiden
in de zoektocht naar een
geschikte job of opleiding. Kandidaten kunnen
zich op de website van
ACV voor die workshops
inschrijven.”
“Tijdens zo’n workshop krijg je de eerste
avond wat theorie: wat zijn

de toelatingsvoorwaarden,
wat houdt werken bij de
politie in. Een aanvullend
praktisch gedeelte bestaat
uit het simuleren van
persoonlijkheidsproeven.
Wie na die avond nog geinteresseerd is, bieden we
een weekend aan waarin
we de hele tijd oefenen.
Zo laten we kandidaten in
een groep van 6 over een
bepaald onderwerp discussiëren. Ze lezen vooraf
een artikel en moeten de

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

inhoud ervan verdedigen
voor de groep. Een zwaar
onderdeel van de selectieproeven is het gesprek met
een psycholoog, iemand
van de lokale en iemand
van de federale politie.
Die keren de kandidaten
helemaal binnenstebuiten.
Ook die proef simuleren
wij. Ze hebben een profiel
voor ogen en willen weten
of jij aan dat profiel
beantwoordt. Dit jaar
zoekt de federale politie
zo’n 2.000 mensen. Kandidaten die wij voorbereiden, hebben dubbel zoveel
kans op slagen. Want wie
niet geschikt blijkt, adviseren we om zich op een
andere job te richten.”
NT
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Nieuws

Welzijn op het werk

Wil je graag
werken
bij de politie?
BEREID JE DAN SAMEN MET ACV OPENBARE
DIENSTEN VOOR OP DE SELECTIEPROEVEN.
• Tijdens een leerrijke infosessie krijg je een goed beeld van
wat werken voor de politie juist
inhoudt. Je krijgt uitleg over de
loonsvoorwaarden, de selectieprocedure, de proeven en de
nodige tips om te slagen.

Kom ook naar de oefensessie ‘werken bij de politie’. We
overlopen alle delen van de
selectieproeven en werken
met materiaal en voorbeelden
die ook bij de echte procedure
gebruikt worden.

Wanneer?
·· Maandag 12 juni van 20u tot
22u30: Pletinckxstraat 19,
1000 Brussel (ACV-gebouw)
·· Dinsdag 13 juni van 20u tot
22u30: Martelarenlaan 8,
3010 Leuven (ACV-gebouw)

Wanneer?
·· Zaterdag 17 juni van 9u30
tot 16u30: Pletinckxstraat 17,
1000 Brussel.

Deze sessies worden georganiseerd door ACV Politie en ACV Bijblijven.
De info- en doesessies zijn gratis, zowel voor ACV-leden als voor nietleden. Het is wel verplicht om in te schrijven via www.jeloopbaan.be.
Nog vragen? Mailen kan naar eva.dhauwer@acv-csc.be.

IN DE
VOLGENDE
EDITIE
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In NT april lieten we Chris Addiers,
voorzitter van de FEU (Federation of
the European Union Fire Officers Associations) aan het woord over het
verhoogde kankerrisico bij de brandweer. Als aanvulling en goed om weten
is dat de FOD WASO (de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal overleg) heel wat
informatie over dit onderwerp ter
beschikking stelt via het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk.
Geïnteresseerd?
Neem dus zeker een kijkje op:
www.beswic.be/nl/blog/
methoden-voor-het-reinigen
-van-brandweerpakken.

Lezing over erf- en
successierechten
Voor gepensioneerde leden ACV
Openbare Diensten Vlaams-Brabant:
op vrijdag 23 juni om 10u30 organiseert het Comité van gepensioneerden
een lezing over erf-en successierechten. Dit gaat door in het verbondsgebouw in Leuven, Martelarenlaan 8,
3010 Kessel-Lo.
Geïnteresseerd?
Schrijf je dan voor 19 juni in via
openbarediensten.leuven@acv-csc.be
of via 016 21 94 01.

STELLING

VERLONING

ZORGSECTOR

Altijd zomer

Nieuw beleid

Gemeentefusies

Ambtenaren hebben te
veel vakantie.

De voor-en nadelen van
het cafetariasysteem.

Wat zijn de gevolgen
voor het personeel?
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Column

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

Pas op, hier
wordt geluisterd

Illustratie © Debora Lauwers

B

URGERPARTICIPATIE, DAT IN de vorige NT aan bod kwam, is
het volop aan het maken om een van die zogenaamde trending begrippen te worden van 2017. Als politieke partijen
er zich mee beginnen associëren, dan weet je wel hoe laat
het is. Wat moet ik me daar nu bij voorstellen? Het is een
vlag die heel wat ladingen dekt, merk ik. Je kunt het heel groots
aanpakken, zoals je steeds vaker ziet in onze binnensteden,
waar een bepaalde plek gedurende een tijd wordt ingepalmd
door een sociaal-culturele mengelmoes van organisaties die er
ecologisch verteerbare hippe activiteiten organiseren. Slimme
staaltjes van citymarketing, dat wel, maar echte participatie?

Je kunt je ook voor één zaak inzetten, zoals de vele actiegroepen die de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond
schieten. Dat zegt in de eerste plaats iets over de kloof tussen
burger en beleid, maar ik heb het wel voor mensen die de hand
aan de ploeg slaan en front vormen tegen een hen aangedaan
of gepland onrecht. Als buitenstaander kun je dat misschien afschilderen als verzuurde staaltjes van niet-in-mijn-achtertuindenken, maar ik ben fan. Ze doen tenminste iets, en dat lijkt me
een gezondere aanpak dan ontevredenheid spuien op sociale
media. De beste stuurlui hebben een smartphone, zeg maar.
Ik doe zelf ook aan burgerparticipatie, zij het op heel beperkte schaal. Regelmatig spring ik eens binnen bij onze buurvrouw die moeilijk uit de voeten kan om een boodschap voor
haar te doen, of gewoon eens om samen een koffietje te drinken. Gezellig, dat participeren, zeker met een stukje taart erbij!
Ik moedig het ook aan bij de klanten aan mijn loket. Hoe
meer ze participeren, hoe liever ik het heb. Pas op, toen ik
startte achter het loket had ik het best wel lastig met die in mijn
ogen ‘bemoeizuchtige betweters’. Maar als Guido voor de zoveelste keer staat te fulmineren tegen het onbegrijpelijk ambtenarees in de brief die hij voor mijn ogen heen en weer zwaait,
dan heeft Guido absoluut gelijk. Het is zijn burgerplicht om
hoe we werken als overheid, in dienst van de burger, kritisch
te benaderen. Alles kan beter, en het zijn de Guido’s van deze
wereld die mij mijn werk beter laten doen. Iemand anders je
werk laten beoordelen, ik raad het iedereen aan. Vandaar mijn
bordje aan het loket ‘Pas op, hier wordt geluisterd.’
NT

Hulp nodig van Megacindy? Laat het haar weten via
megacindy@acv-csc.be
23

Xxx

In 1908 moet Joris
Helleputte in het parlement
verplicht verklaren dat
hij het syndicalisme in de
openbare sector niet zou
tegenwerken.

TERUGBLIK
1908
T EK S T

Willem-Jan van Ekert
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ROND 1900 WAREN VAKBONDSACTIVITEITEN BIJ WET VERBODEN. Een collectief optreden van
overheidspersoneel in verband met arbeidsvoorwaarden was zogenaamd strijdig met de
‘administratieve tucht’. Maar in 1908 moet de toenmalige Minister van Verkeer, Spoor en PTT,
Joris Helleputte, in het parlement verplicht verklaren dat hij het syndicalisme in de openbare
sector niet zou tegenwerken. Dat blijkt een eerste stap, amper twee jaar later voorziet het
administratief reglement bij Verkeerswezen voor het eerst de erkenning van de vakbond. Na
de Eerste Wereldoorlog volgt ook die van het Ministerie van Justitie.
In Leuven staat een standbeeld voor Joris Helleputte. Hij was naast minister, ook ingenieur
van bruggen en wegen, architect, hoogleraar aan de KU Leuven, voorzitter van het Davidsfonds en medestichter van de Boerenbond.
NT
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