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••• Door de Brexit staat de EU meer dan ooit in de  
belangstelling. Begrijp jij eurocritici?
Het is niet moeilijk om kritiek te hebben op de EU. De afstand 
is erg groot en de beslissingen zijn soms moeilijk te begrijpen. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat we niet zonder Europa 
kunnen. Apart spelen we echt niet meer mee in de wereld. 
De EU heeft alles te veel vanuit een neoliberale invalshoek 
aangepakt. Door voortdurend te hameren op meer concur-
rentie zijn de arbeidsvoorwaarden en openbare diensten 
zwaar onder druk gezet. Wat dat betreft is de slinger te ver 
doorgeslagen. Europa zal de harten van de mensen moeten 
heroveren. Dat kan door veel meer aandacht te hebben voor 
het sociale, voor de manier waarop we er met z’n allen op 
kunnen vooruitgaan. Slaagt de EU daar niet in, dan zal de 
kritiek alleen maar toenemen. 

••• In het vorige nummer stond Pintelons boek rond de 
30-uren week centraal. Wat is jullie standpunt hierover?
ACV Openbare Diensten heeft daar geen afgelijnd standpunt 
over. Veel mensen vermoeden dat de invoering van zo’n 
30-urenweek alleen maar kan als je loon inlevert en willen  
dat niet. Omgekeerd kan je er niet onderuit: zonder actie 
hadden we vandaag nooit de 38-urenweek bereikt.
Over pakweg 5 of 10 jaar leidt de informatisering tot grondige 
veranderingen in de manier waarop we werk organiseren. 
Hoe vangen we dat op? Uiteindelijk gaat het over kwaliteit 
van leven voor iedereen en over een billijke verdeling van de 
welvaart en productiviteitswinsten.

••• Bij 30 uur werk kan de dienstverlening verbeteren, 
is zijn betoog. Eens of niet?
Ja, dat is zeker mogelijk. Maar de kwestie van het inkomens-
behoud moet eerst worden opgelost. Zomaar meteen 
omschakelen, daar geloof ik niet in. Grotere beschik-
baarheid voor dienstverlening betekent ook meer werken 
met gecombineerde werkroosters, en mogelijk ongemak 
op dat vlak. Hopelijk wacht men niet op de invoering van 
de 30-urenweek om de dienstverlening te verbeteren. 
Zorgen voor een voldoende personeelsbezetting, goede 
werkingsmiddelen, ondersteuning en begeleiding zijn 
van groter belang. Daar zorgt men best meteen voor. 

Luc Hamelinck is voorzitter van ACV Openbare Diensten

“ Europa zal de harten 
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HET GESPREK

“Twee jaar geleden zijn we gestart met 
Cleane Kleren, gericht op internationale 
sportmerken. In België viseerden we 
Belgische merken die teamkleding maken 
voor wielerploegen en voetbalclubs. Als je 
een Rode Duivelshirt koopt, betaal je daar  
85 euro voor, veel minder dan 1% daarvan 
gaat naar lonen. Dat is totaal uit verhouding. 
Onze aanklacht is dat mensen voor een 
mensonwaardig loon en onder onveilige 
arbeidsomstandigheden werken. Ik denk dat 
iedereen zich nog wel de ramp in een textiel-
fabriek in Bangladesh herinnert, waar 5 jaar 
geleden meer dan 1.100 mensen omkwamen. “

“Deze campagne bouwt voort op de Schone 
Klerencampagnes. Zo vroegen we in 2014 
aan Belgische retailers om lid te worden van 
de Fair Wear Foundation. Een onafhankelijke 
organisatie die bedrijven helpt stappen te 
zetten richting schone kleren. Zij voeren 
gesprekken en controleren in fabrieken. 
Veel bedrijven hier hebben nauwelijks zicht 
op waar ze aankopen, laat staan in welke 
omstandigheden hun kleding is gemaakt. De 

Wereldsolidariteit voert sinds 2017 de campagne Cleane  
Kleren voor een ethische productie van sportkleding.    
Jaklien Broekx is communicatie- en persverantwoordelijke 
van de ngo die deel uitmaakt van beweging.net.

‘Buy the change you 
want to see in the world’

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Dries Luyten

sportmerken die we nu benaderden, trekken 
zich van de problematiek eigenlijk niet veel 
aan, ze zien geen commerciële meerwaarde 
om zich aan te sluiten bij de Foundation. Hun 
klanten, sportploegen dus, stellen zich geen 
vragen bij de productie van sportoutfits.” 

“Volgens een studie van de KU Leuven 
legt de overheid nauwelijks regels op aan 
Belgische bedrijven rond het respecteren van 
mensenrechten. In februari zijn we met ruim 
46.000 handtekeningen naar minister Peeters 
van Economie, Werk en Consumentenzaken 
gegaan om hem onder druk te zetten. We 
willen, samen met het middenveld, een wet 
die verder gaat dan enkel de kledingsector. 
Ik doe hierbij een oproep aan de leden van 
ACV Openbare Diensten om dit bij openbare 
besturen op de agenda te zetten. Een groot 
deel van het budget van een gemeente 
gaat naar aankopen. Ethisch aankopen zou 
eigenlijk een must moeten zijn. ‘Buy the 
change you want to see in the world.’ 

www.cleanekleren.be
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INTERVIEW

“Sociale akkoorden afsluiten, dat 
zijn telkens weer sterke momenten die 
tot verbeteringen voor de werknemers 
leiden. Maar soms begrijpen leden of 
afgevaardigden niet dat die onder- 
handelingen zo lang aanslepen. Waar ik 
ook trots op terugkijk zijn de inspan-
ningen die we geleverd hebben voor 
de uitbouw van de organisatie, rond 
dienstverlening en communicatie. Daar 
heb ik hard aan de kar getrokken.”

� Wat had je graag nog willen 
bereiken?

“We hadden een mooie deal over 
de zware beroepen, die is helaas niet 
doorgegaan. Ik had ook graag meer 
samenhang binnen de openbare sector 
gezien bij het ACV. Met onze collega’s 
van ACV Transcom bijvoorbeeld, die 
de grote overheidsbedrijven opvolgen. 
Meer groeperen zou onze positie 
versterken. Het goede nieuws is dat 
er globaal gezien heel wat leden bij 
kwamen: bijna 60% meer leden in 
vergelijking met begin jaren 90. Onze 
organisatie moet wel mee blijven 
evolueren met de wensen van de leden. 
Het personeel dat vandaag aan de slag 
gaat in de openbare sector is totaal 
veranderd. Het gros heeft nu hoger  
onderwijs gevolgd, zij vinden veel zelf 
op het internet. Vroeger moesten we 
leden informeren over arbeidsvoor-
waarden en statuten, dat vullen we 
nu aan met extra dienstverlening. Zo 
hebben we assessmentcentra opgestart 
waar mensen zich kunnen voorbereiden 
op hun loopbaan. Door ons te profileren 
als een individuele begeleider krijg je 
heel dankbare leden.”

� Waar had je meer moeten  
doorbijten?

“Dat we de algemene opinie over  
de openbare sector niet hebben kunnen 
bijsturen. We hebben verschillende  
initiatieven genomen, campagnes 
gevoerd, waren in het straatbeeld 

aanwezig, maar we hebben de 
negatieve perceptie over de 
openbare sector niet kunnen 
ombuigen. Dat heeft deels te 
maken met vooringenomenheid 
en politici maken daar dankbaar 
gebruik van. Dat vind ik jammer, 
de openbare sector verdient 
dat niet.”

� Klopte dat negatieve imago 
in het verleden ook niet?

“Toen ik in de jaren tachtig  
afstudeerde was de werkloosheid 
gigantisch, de vele afgestudeerden 
kwamen terecht in tijdelijke tewerk-
stellingsprogramma’s. De overheid 
creëerde zo een vangnet dat de 
werkloosheid enigszins in toom hield. 
Dat was toen echt nodig. Daarna 
kregen we de tegenbeweging van het 
liberalisme dat de overheid wilde 
afslanken. Verhofstadt ging van België 
een modelstaat maken, gebaseerd op de 
ideeën van Thatcher en Reagan. Als we 
nu het discours van de N-VA horen dan 
gaat het ook weer over besparen in de 
openbare sector. Ze brengen een heel 
negatief verhaal en ze hebben het nu 
geprobeerd met lineaire maatregelen: 
overal 10% minder personeel. Dat is 
gewoon dom, zo verdwijnt de dynamiek 
uit de organisaties. De overheid vervult 
een belangrijke rol in de maatschappij. 
Daar heeft de politiek te weinig  
oog voor.”

� Hoe uit zich dat?
“Politici winnen geen stemmen met 

het verdedigen van de openbare sector, 
wel met belastingvermindering. Binnen 
de vakbond stellen we ons vaak de 
vraag wat we nog kunnen bereiken, 
want het wordt moeilijk om akkoorden 
te sluiten. Sommige ministers zoals 
Vandeput of Homans willen zelfs geen 
deal maken. Sociale vooruitgang valt 
niet zomaar uit de lucht, daar moet voor 
gevochten worden. Gelukkig blijven 

mensen geëngageerd en blijven ze zich 
inzetten. Als er geen vakbonden zouden 
bestaan, dan zouden er mensen opstaan 
om ze uit te vinden. Ik ben dan ook niet 
zo pessimistisch over het ontbreken van 
engagement of solidariteit.” 

� Moet je als vakbond niet meer 
standpunten innemen over maat-
schappelijke thema’s? Over het 
klimaat of migratie bijvoorbeeld?

“Ik denk dat een vakbond zich in 
eerste instantie moet richten op zijn 
kerntaak: het verdedigen van arbeids-
voorwaarden. In de ruime zin van het 
woord. Als je je te veel mengt in andere 
discussies, dan vrees ik dat de rol van de 
organisatie niet meer helder is.

� Heb je een mentaliteitswijziging bij 
de sociale partners bemerkt?

“Voor mij was de laatste legislatuur 
een verloren, triestige periode. Neem  
nu die affaire rond Vandeput en zijn re- 
organisatie van de federale administratie. 
Hij ging er 500 miljoen door besparen. 
Daar is niets van terechtgekomen.” 

� Wat zou jij je opvolger nog willen 
meegeven?

“Ik ben daar heel gerust in en ga geen 
schoonmoeder spelen.” 

� Ze mogen je niet meer bellen 
na 1 mei?

“Dat heb ik niet gezegd (lacht).  Maar 
het is mooi geweest, we hebben toch 
veel kunnen realiseren.” 

Afscheid

Luc

vanOp 1 mei neemt Luc 
Hamelinck na bijna 25 jaar 
afscheid als voorzitter van 
ACV Openbare Diensten. 
Zijn aankondiging op 
1 januari kwam voor velen 
onverwacht. Hij zou in 
de politiek gaan werd 
gefluisterd, of kreeg een 
topfunctie aangeboden. 
“De werkelijkheid is dat ik 
gewoon met pensioen ga.” 
Tijd om terug te blikken.

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Anton Coene

“ Als er geen  
vakbonden zouden 
bestaan, dan 
zouden er mensen 
opstaan om ze uit 
te vinden. ”
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HET TIJDSTIP

Een goeie maand voor de verkiezingen 
gaan gemeentewerkers de straat op om 
verkiezingsborden te plaatsen. Ook in 
Beernem. Collega's (van links naar rechts) 
Yves Vanquathem, Hendrik Bleyaert en 
Nico Defruyt zetten een van de eerste 
borden op, vlakbij Ontmoetingscentrum 
De Kleine Beer. “De borden komen op 
8 locaties. We plaatsen ze kort na de 
bekendmaking van de lijstnummers, zodat 
elke partij zijn deel van de borden kan 
claimen.”

“De borden meten bijna 2,5 op  
1,5 meter. We hebben 2 of 3 collega’s 
nodig om zo’n bord op te zetten. We zijn 
echte manusjes van alles, het hele jaar 
door, want voor allerlei evenementen doen 
we zulke klussen. Nadarhekken vervoeren 
en opzetten, tijdelijke signalisatie plaat-
sen, feestmateriaal naar de juiste locatie 
brengen ... Het hoort allemaal bij de job. 
Ons team zorgt volgende maand ook voor 
het transport van de stemhokjes naar de 
verschillende stembureaus in Beernem. 
Een ander team bouwt ze op.”

“De verkiezingsborden halen we na 
het stemmen zo snel mogelijk weg. We 
reinigen en stockeren ze om later opnieuw 
te gebruiken.” 

Beernem,

Op de hoek van de Parkstraat  

en de C. Marichalstraat,

dinsdag 9 april 2019, 09.14 uur

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
David Samyn
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DE KLANT

Ook bij thuis- of telewerk kan

je een arbeidsongeval hebben

DE STELLING

Met de nieuwe bepalingen biedt de wet op arbeidsongevallen meer 
garanties en bescherming aan telewerkers. Het is een goede zaak dat 
de wetgever deze maatschappelijke trend van toenemend telewerken 
erkent en de wetgeving eraan aanpast.

Sinds 2009 zijn telewerkers die een ongeval hebben 
tijdens de werkuren al redelijk beschermd. Enkel 
tegenbewijs kan ontkrachten dat het ongeval 
plaatsvindt tijdens het werk. Dat was eerst enkel van 
toepassing op structurele thuiswerkers. Dankzij de 
wetswijziging in januari kunnen ook occasionele 
telewerkers een beroep doen op die bescherming. 
Structurele telewerkers hebben een schriftelijke 
overeenkomst met hun werkgever, een occasionele 
telewerker heeft dat vaak niet. Nu volstaat elk 
document dat telewerk in principe toelaat, waardoor 
occasionele telewerkers ook beschermd zijn. 

Er is wel een kanttekening. De wet gaat ervan uit dat 
het ongeval gebeurt op de plaats waar de telewerker 
werkt (dus bijvoorbeeld thuis), tijdens de afgesproken 
arbeidsuren. Je hebt pech als het ongeval ergens anders 
of na de werkuren plaatsvindt. Verder kunnen enkel 
ongevallen die ook op het werk kunnen gebeuren 
een arbeidsongeval zijn. Jezelf kwetsen tijdens het 
afrijden van je gras is dus geen arbeidsongeval. 

Een extra bepaling regelt nu ook de arbeidsweg voor 
telewerkers. Een ongeval op de arbeidsweg kan ook 
een erkenning als arbeidsongeval krijgen. Wat bedoelt 
de wetgever met ‘arbeidsweg’? De arbeidsweg is 
onder meer de openbare weg die je als telewerker 
aflegt naar je lunchplek, of de route naar de school 
of opvang van je kinderen. Een verkeersongeluk 
onderweg naar school, kan je voortaan dus ook als 
arbeidsongeval aangeven.  

Eind januari werd de 
arbeidsongevallenwet 
aangepast om de 
situatie met telewerkers 
te verduidelijken. 
Telewerken zit stevig in 
de lift, een aangepaste 
wetgeving drong zich 
dus op. Waar gaat 
het precies om?

OMSCHRIJVINGOMSCHRIJVING

NIET WAARWAAR

CONCLUSIE

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Anton Coene I

n augustus 2015 startte Kurt een 
bedrijfje dat luchtzuiveringstoestellen 
voor woningen importeerde.  

“Dat merk was exclusief via ons 
verkrijgbaar. Door mijn persoonlijke en 
gezondheidsproblemen is het bedrijf 
beginnen achteruitboeren tot het 
uiteindelijk niet meer ging. Uiteraard 
sta ik hier met pijn in het hart. Je voelt 

de mislukking van het falen. Heel mijn 
familie bestaat uit ondernemers, dus 
een faillissement is echt wel moeilijk 
om mee om te gaan. Vandaag kom ik 
de papieren tekenen met betrekking tot 
de schuldvorderingen. Zoiets duurt niet 
lang, maar ik moet er wel speciaal voor 
langskomen in het gerechtsgebouw.” 

“ Uiteraard sta ik hier met 
pijn in het hart.”

Wie? 
Kurt (38 jaar)

Klant bij? 
Kamer van Koophandel,
gerechtsgebouw Gent
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DE CONFRONTATIE

FRANK SMEETS “De fusie sluimerde al van 1977. Tot 1254  
waren Overpelt en Neerpelt samen, Pelt splitste omdat ze toen 
twee pastoors kregen. Het riviertje de Dommel vormde de 
scheidslijn. Toen de Vlaamse overheid besliste om vrijwillige 
fusies financieel te stimuleren, besloten beide burgemeesters 
tot een fusie.” 

Met het beloofde geld als trigger?
FS “Het financiële aspect was niet de absolute trigger 

maar wel mooi meegenomen. Het ging over 16 miljoen euro 
schuldovername door Vlaanderen. Dat konden we niet 
laten liggen, anders hadden we daar zeker commentaar 
op gekregen. De beslissing gebeurde rationeel, eventuele 
emotionele bezwaren zetten we opzij. In de toekomst zouden 
de twee gemeenten te klein zijn om een goede dienstverlening 
te kunnen garanderen.”

JOHNY DE RAEVE “Fuseren is niet hetzelfde als een betere 
dienstverlening aanbieden. De minister heeft nergens criteria 
vooropgesteld waaruit blijkt dat fuseren leidt tot een beter 
bestuur. En zij verbond hier ook geen verdere voorwaarden 
aan. Mijn gemeente met bijna 22.000 inwoners heeft haar 
schulden praktisch volledig weggewerkt, voert een goed 
personeelsbeleid, zorgt voor een kwalitatieve dienstverlening, 
voert kortom een goed financieel beleid, maar krijgt geen  
500 euro per inwoner schuldverlichting. Hypothetisch zouden 
twee gemeenten met bijvoorbeeld 11.000 inwoners, die 
een zeer slecht beleid voerden en overbodig veel schulden, 
kunnen fuseren. Hun schulden zouden bij een fusie verdwijnen 
door het financiële voordeel dat zij krijgen van de Vlaamse 
overheid. Niemand verplicht deze gefuseerde gemeente om 
naderhand een beter beleid te voeren. Goed beleid wordt niet 

Op 1 januari fuseerden de Limburgse 
gemeenten Overpelt en Neerpelt 
tot Pelt. Een vrijwillige fusie, volgens 
het in 2016 goedgekeurde Vlaams 
fusiedecreet dat bereidwillige 
gemeenten 500 euro schuldovername 
per inwoner in het vooruitzicht stelde. 
Frank Smeets, burgemeester van 
Pelt, ging er graag op in. Zijn collega 
Johny De Raeve van Zonhoven heeft 
zo zijn bedenkingen bij dit soort 
gemeentefusies.

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Dries Luyten

‘16 MILJOEN EURO 
SCHULDOVERNAME 
KONDEN WE 
NIET LATEN 
LIGGEN
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DE CONFRONTATIE

beloond. Men zou beter de gemeenten die 
aan bepaalde criteria voldeden een financiële 
vergoeding geven.”

De kans bestaat dat de Vlaamse overheid 
zal beslissen om tot verplichte fusies over 
te gaan.

FS “Volgens Vlaanderen moet een gemeente 
minimaal 25.000 inwoners hebben om 
autonoom te kunnen opereren. De Vlaamse 
overheid zou straks kunnen beslissen om een 
aantal bevoegdheden af te pakken van de 
gemeenten die niet willen fuseren. Of subsidies 
te ontzeggen. Dat weten we nu nog niet, dat zal 
de uitslag van de verkiezingen uitmaken.” 

JDR “Ik ben daar helemaal tegen gekant. 
Wanneer gemeenten vrijwillig fuseren, heb ik 
daar geen bezwaar tegen. Maar een verplichte 
fusie zie ik niet zitten. Stel dat Zonhoven zou 
moeten fuseren, met welke gemeente dan? 
Hasselt en Genk zijn twee steden, dit zou 
dus al geen fusie zijn, maar een opslorping. 
Heusden-Zolder, en Houthalen-Helchteren 
zijn totaal verschillende gemeenten, met 
een heel andere bevolking, met heel andere 
problematieken. Een fusie zou heel vreemd 
zijn. Mijn inwoners voelen zich Zonhovenaars 
en zijn bereid om financieel bij te dragen 
aan een mooie gemeente. Ik denk niet dat zij 
staan te springen om belastingen te betalen 
die stedelijke problemen moeten oplossen,  
of problemen die zich in Houthalen of 
Heusden voordoen.”

Wat als de overheid beslist om toelagen 
en subsidies te verminderen bij een 
niet-fusie?

JDR “Dit zou een zeer slechte beslissing 
zijn. Ik vind dat het oordeel om al dan niet 

tot een fusie over te gaan moet komen van 
de inwoners zelf. In Zonhoven is mijn partij 
duidelijk naar de kiezer gegaan met de 
stelling van niet te fuseren. Wij hebben de 
absolute meerderheid behaald, dus ik neem 
aan dat dit de wil is van de inwoners.”

Is schaalvergroting sowieso beter?
FS “Het is niet zoals bij twee banken die 

fuseren. Die sluiten filialen en ontslaan bank-
bediendes. Bij fusies van gemeenten blijft het 
totaal inwoneraantal hetzelfde, het aantal 
documenten dat uitgereikt moet worden dus 
ook, net als het aantal wegen, plantsoenen ... 
Het personeelsaantal blijft daarom gelijk. Op 
termijn kunnen we wel efficiënter werken.”

JDR “In sommige domeinen is een 
schaalvergroting zeker aan te bevelen zoals 
bij politie, brandweer of afvalverwerking. Op 
andere domeinen zie ik nadelen. De betrok-
kenheid van de inwoners en de relatie tussen 
inwoners en haar plaatselijke bestuurders 
vervaagt als de gemeente groter wordt.”

De kans bestaat dat na fusies kleinere 
lokale partijen dreigen te verdwijnen. 

JDR “Mee eens. Een gemeente is toch nog 
meer dan enkel een organisatie die er op 
gericht is dienstverlening aan haar burgers te 
geven. Een gemeente is er toch in de eerste 
plaats opdat haar inwoners zich verbonden 
voelen. Een fusie waarbij de inwoners heel ver 
staan van de gemeente, doet dit te niet.”

FS “Dat kleine lokale partijen zouden ver-
dwijnen, geloof ik niet. Wij hebben met onze 
fusieplannen bij de verkiezingen onze nek 
uitgestoken, de kiezer had ons ook kunnen af-
straffen. En zoals gezegd, voelden de inwoners 
van beide gemeenten zich al verbonden.”

Er wordt al volop samengewerkt tussen naburige 
gemeenten, waarom dan nog fuseren?

JDR “Gemeentebesturen zijn verstandig genoeg om voor 
thema’s waarvoor een schaalvergroting nodig is vrijwillig 
samen te werken.”

FS “Op de duur hadden we zoveel samenwerkingsverbanden 
dat je van de ene naar de andere vergadering holde. In de 
besluitvorming moet je dan overal akkoorden over afsluiten. 
Als er bijvoorbeeld ergens een muziekschool ingepland moet 
worden gaat elke burgemeester natuurlijk touwtrekken. Dan is 
het beter voor de burger dat je alles samen doet. Burgers willen 
een goede dienstverlening en geen politiek gehakketak.”

Kreunt uw gemeente niet onder een te  
zwaar takenpakket?

JDR “Wij krijgen alsmaar meer taken toegeschoven, waar 
geen middelen tegenover staan. De overheid zou beter criteria 
rond goed bestuur opstellen. En dat financieel belonen. 
Dit in tegenstelling tot wat men nu doet. Nu keert men een 
vergoeding uit om te fuseren, zonder te kijken of dat tot iets 
beters zal leiden.”

FS “De takenlast is zwaar. En als straks de provincie- 
besturen verdwijnen, zullen het de gemeenten zijn die de 
taken moeten overnemen. Daar zit niet ieder gemeentebestuur 
op te wachten.” 

�

“ Op de duur hadden we zoveel 
samenwerkingsverbanden dat je van de 
ene naar de andere vergadering holde.”
FRANK SMEE TS
Burgemeester van Pelt

“ Ik vind dat het 
oordeel om al 
dan niet tot een 
fusie over te gaan 
moet komen van 
de inwoners zelf.”
JOHNY DE RAEVE
Burgemeester van Zonhoven
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WILLIAM
GEBRUERS

 · Functie: dienstleider 
Internationale 
Overeenkomsten, FONS

 · Leeftijd: 52 jaar
 · Woonplaats: Mechelen

DE MILITANT

“De overheveling is
financieel nadelig”

TEKST
Louis Bracke

FOTOGR AFIE
Anton Coene

D
e zesde staatshervorming 
van 2011 leidde tot de 
overheveling van de 
kinderbijslag naar de 

gemeenschappen. Op 1 januari 
2019 is dat ook effectief gebeurd 
voor Vlaanderen. Door de 
overheveling veranderde ook 
het statuut van de federale 
ambtenaren naar een Vlaams 
statuut. Ook ACV-militant 
William Gebruers verhuisde van 
het federale Famifed naar het 
Vlaamse FONS. 

“Die overgang is niet vlekkeloos 
verlopen”, zegt Gebruers. “Voor 
we effectief overgeheveld 
werden, waren heel wat zaken 
onduidelijk voor ons. De 
voorbije jaren heb ik als militant 
geprobeerd die onduide-
lijkheden uit te klaren voor 
mijn collega’s door me grondig 
te informeren. Tot vandaag, 
drie maanden in het nieuwe 
statuut, is nog altijd niet alles 
geregeld. Los daarvan staan 
organisatorisch en logistiek heel 

wat zaken nog niet op punt. Het 
nieuwe IT-systeem zorgt voor 
problemen, we moeten alle 
nieuwe wetgeving kennen. Dat 
is niet eenvoudig. De Vlaamse 
overheid heeft (te) snel willen 
schakelen en hield daarbij 
onvoldoende rekening met de 
impact op ons.”

Taalpremie valt weg
De statuten zijn allesbehalve 
gelijkgeschakeld, en de overstap 
naar Vlaanderen betekent 
voor veel collega’s van William 
financieel een terugslag die tot 
honderden euro’s per maand 
kan oplopen. Gebruers heeft het 
meest kritiek op het wegvallen 
van de taalpremie: “Enkel wie 
naar Vlaanderen overgeheveld 
wordt verliest die. We kregen de 
keuze: je kan voor de Vlaamse 
Gemeenschap werken, of voor 
de Brusselse of de Waalse. Wie 
voor Brussel of Wallonië koos, 
kan wel nog rekenen op die 
taalpremie. Dat gaat er bij ons 
moeilijk in, zeker omdat we nog 

steeds regelmatig Frans spreken. 
We hebben er altijd een punt van 
gemaakt dat de overheveling 
niet onze keuze was. We zouden 
er financieel eigenlijk niet 
slechter mogen uitkomen. Dat 
werd ons ook beloofd.” 

Beter arbeidsreglement
Als militant kon William wel 
mee het verschil maken bij de 
totstandkoming van het nieuwe 
arbeidsreglement. “Daar hebben 
we heel wat kunnen doen voor 
onze collega’s. Aan het einde 
van de rit sleepten we er een 
verbeterd arbeidsreglement 
uit. Dat neemt niet weg dat er 
veel boven onze hoofden is 
beslist en dat er al veel collega’s 
hebben afgehaakt, waardoor 
we nu ook nog met een tekort 
aan ambtenaren zitten. De 
Vlaamse Gemeenschap wilde 
te veel en te snel zelf alles 
regelen. Terwijl onze ervaring 
en knowhow wellicht tot een 
beter systeem van kinder-
bijslag hadden geleid.” 

Zit jij met een probleem dat je wilt aankaarten? Laat het ons weten via nt@acv-csc.be
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De opleiding “Vorming 
600” stond gedurende 
een aantal jaren fel 
onder druk. Werkgevers 

waren niet altijd even opgezet 
met de opleiding. Ze vreesden 
dat personeelsleden, eens de 
opleiding verpleegkunde te 
hebben beëindigd, elders zouden 
gaan solliciteren. ACV Openbare 
Diensten heeft de werkgevers en 
de bevoegde ministers overtuigd 
om het project verder te zetten. 
Ook de werkgevers blijken nu 
meer overtuigd te zijn van de 
opleiding dan een paar jaar 

geleden. Ze zien wellicht in dat alle 
mogelijkheden moeten worden 
benut om verpleegkundigen op 
te leiden. Bovendien eist ACV 
Openbare Diensten meer oplei-
dingen met behoud van loon in de 
zorg (onder andere de opleiding 
tot zorgkundige). Bij de betrokken 
ministers Peeters en De Block 
heeft ACV Openbare Diensten 
hiertoe voorstellen ingediend, 
waarop spijtig genoeg nog geen 
positieve reactie is gekomen.

Isola Hermans is 48 jaar. Ze  
werkt in het Gentse ziekenhuis 
Jan Palfijn en zit in haar derde jaar 
van de opleiding Verpleegkunde. 
“Ik heb altijd al gedroomd van 
een job als verpleegkundige. Het 
liefst op de afdeling geriatrie. 
Ik werk heel graag met oudere 

mensen. Vroeger deed ik af en toe 
vrijwilligerswerk in een rusthuis. 
Maar mijn ouders waren daar 
absoluut tegen. 

Mijn droom om als verpleeg-
kundige te werken is altijd in 
mijn hoofd blijven sluimeren. 
Uiteindelijk heb ik de knoop 
doorgehakt. Ik ben begonnen met 
een bachelor verpleegkunde. In 
het begin studeerde ik tijdens de 
week, tijdens het weekend werkte 
ik. Maar dat kon ik niet langer 
combineren met mijn gezinsleven. 
Na mijn eerste jaar bachelor kreeg 
ik een visum als zorgkundige. 
Daarmee kon ik aan de slag op 
de afdeling geriatrie in het  Jan 
Palfijnziekenhuis. 

Mijn tweede jaar heb ik af-
gewerkt via afstandsonderwijs. 
Het ziekenhuis heeft me altijd 
gestimuleerd en gemotiveerd om 
de opleiding af te maken. Ze zagen 
meteen dat het iets voor mij was. 
Nu, tijdens mijn derde jaar, werk 
ik hier lang genoeg om te studeren 
via Vorming 600. Ik blijf contact 
houden met het ziekenhuis: mijn 
afdelingshoofd belt me regelmatig 
om te vragen hoe het met me gaat. 

Mijn droom komt eindelijk uit: 
ik kan mijn studies afmaken én 
ik ben zeker dat ik binnenkort 
eindelijk als verpleegkundige aan 
de slag kan. Ik kijk er al naar uit!”

Interesse in de opleiding?
Vorming 600 leidt je op tot 
verpleegkundige met behoud 
van je inkomen. Er zijn twee rich-
tingen: bachelor verpleegkunde 
of een hogere beroepsopleiding 
verpleegkunde. In samenspraak 
met scholen kan je ook een eerder 
gestarte opleiding via Vorming 
600 hervatten. 

Er zijn wel enkele voorwaarden 
aan de opleiding verbonden. Zo 
mag je nog nooit een Vorming 
600-opleiding gestart zijn, nog 
geen bachelor- of masterdiploma 
hebben en je moet ook drie jaar 
gewerkt hebben in een ziekenhuis 
of woonzorgcentrum.

Meer informatie over deze 
opleiding vind je op de website 
van het RSZ en op de website van 
ACV Openbare diensten onder de 
zoekterm Vorming 600. Wees er 
snel bij: inschrijven kan nog tot  
6 mei. 
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VORMING 600

“ Mijn droom komt 
eindelijk uit”

Het project Vorming 600 
biedt werknemers uit de 
openbare zorgsector de 
kans om zonder loonverlies 
een opleiding te volgen tot 
bachelor in de verpleeg-
kunde of gegradueerde 
verpleegkundige. Isola 
Hermans volgt de opleiding 
“verpleegkunde”.

Opleiding verpleegkunde
zonder loonverlies

Volg zelf de opleiding tot verpleegkundige

Ook in het schooljaar 2019-2020 zullen opnieuw vele 
tientallen werknemers uit de openbare ziekenhuizen en 
woonzorgcentra een opleiding tot verpleegkunde kunnen 
volgen met behoud van loon. Je moet wel voor 6 mei 
aanstaande je aanvraag indienen bij de RSZ. 

Meer info op openbarediensten.acv-online.be/ACV- 
Openbare-Diensten/ik-werk-in-de-sector/Zorgsector/ of in 
de gewestelijke secretariaten van ACV Openbare Diensten.
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Overleg en sociale akkoorden

De laatste jaren werden er geen cao’s afgesloten. 
Nochtans is dat van cruciaal belang. Wanneer 
vakbonden en werkgever samen akkoorden kunnen 
maken, kunnen we vooruitgaan in de openbare 
sector. Dat gebeurt nu niet.  
Momenteel leggen de betrokken overheden beslis-
singen meestal eenzijdig op. Zo werkt sociaal overleg 
niet. We moeten elkaars standpunten serieus nemen, 
constructief uitwisselen en bespreken.

Alle sectoren, maar ook globaal, moeten  
opnieuw tweejaarlijkse cao’s afsluiten.

Pensioen 

Mensen moeten kunnen rekenen op een behoorlijk 
pensioen. We stellen 75% van het eindeloopbaanloon 
bij een volledige loopbaan van 45 jaar voor. 
Wij blijven ook pleiten voor de drie bestaande 
pensioenstelsels. Het is beter om deze stelsels te 
actualiseren dan een volledig nieuw puntenstelsel 
uit te werken. We willen op termijn wel af van 
de verschillen tussen statutair en contractueel 
overheidspersoneel. Dat kan best door contractuelen 
een overheidspensioen te geven. Als dat niet meteen 
mogelijk is dan moeten alle contractuelen in de 
overheidssector op korte termijn een aanvullend 
pensioen krijgen op basis van een werkgevers-
bijdrage die minimaal overeenkomt met 3% van 
het loon. Dat moet tegen het eind van de volgende 
legislatuur worden opgetrokken tot 6%. 
De Zweedse coalitie hield de bevolking voor dat ze 
langer zou moeten werken, maar dat er correcties 
zouden komen voor wie een zwaar beroep heeft. Dat 
laatste is – ondanks een akkoord met twee van de 
drie vakbonden – helemaal niet gerealiseerd. Het 
eindresultaat is dus dat iedereen langer werkt, zonder 
beloofde correcties, met of zonder zwaar beroep. 
Zelfs voor personeelsgroepen waarvan niemand 
de erkenning als zwaar beroep betwist, blijven nu 
alleen de negatieve maatregelen over. De zoveelste 
verbroken belofte tegenover de bevolking.

Een behoorlijk pensioen is een sociaal recht. 
Dat moet gegarandeerd zijn.
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EEN ANDER BELEID  
IS NODIG

De verkiezingen van mei 2019 komen 
eraan. Een belangrijk moment. Want 
het mag ondertussen wel duidelijk 

zijn dat de afgelopen regeerperiode 
bijzonder moeilijk was. 

De onderhandelingsruimte was minimaal, soms 
zelfs onbestaande, dat lees je ook in het interview 
met Luc Hamelinck (pg 6), onze afscheidnemende 
voorzitter. Collectieve ontslagen hebben we kunnen 
afwenden maar veel hebben we niet gewonnen. 
En met welk resultaat? Na een golf zware 
besparingen in de overheidssector, personeels-
verminderingen, een verplichte indexsprong en 
ingrepen in pens ioenen, staan we nog steeds 
voor een begrotings tekort van zeker 8 miljard 
euro. Maar we willen hoopvol zijn. Er komt een 
nieuw momentum aan. Drie verkiezingen op één 
dag. De kiezer mag de kaarten opnieuw door 
elkaar schudden. ACV Openbare Diensten schuift 
alvast de onderstaande prioriteiten naar voren.

Kwaliteitsvolle openbare diensten

Wij pleiten voor kwalitatieve publieke dienst-
verlening. En daarvoor is er dringend een trendbreuk 
nodig. Openbare diensten worden immers in alle 
stilte verder uitgehold. Kwaliteit was geen prioriteit 
van de vorige regering. Integendeel, er werd volop 
bespaard en afgebroken. 
En dan is er ook de toenemende privatiseringstrend. 
Nochtans leert de ervaring dat de prijs van col-
lectieve voorzieningen na privatisering hoger uitvalt 
dan de kost voor openbare voorzieningen. Denk 
bijvoorbeeld aan de kostprijs van een treinreis in 
Groot-Brittannië, onderwijs in de Verenigde Staten of 
aan de Pano-reportage ‘Undercover in de Zorg-
fabriek’ die de praktijken van winstmaximaliserende 
woonzorgcentra uitlichtte. 

Het mag toch wel duidelijk zijn: zonder investe-
ringen in de openbare sector komen we er niet.

Zorg voor personeel

De afgelopen jaren hebben werknemers in de 
openbare sector duidelijk ingeboet op hun arbeids-
voorwaarden: minder deeltijds werken, minder 
pensioen, de indexsprong … Ook nu neemt N-VA de 
afschaffing van de index op in haar programma. Dat 
kan voor ons niet.
Vanuit N-VA-hoek werd openlijk de aanval op het 
statuut ingezet. De personeelsleden in de openbare 
sector hebben een aparte werksituatie. Hun 
werkgevers zijn politiek verkozenen en kunnen ook 
de spelregels van de arbeidsverhoudingen vastleggen. 
Om het personeel te beschermen tegen politieke 
willekeur werd het statuut in het leven geroepen. Dat 
statuut moet ervoor zorgen dat een politieke wissel 
van de macht geen professionele gevolgen heeft. 
We willen geen openbare sector waarbij mensen 
individueel onderhandelen over loon- en arbeids-
voorwaarden en waarbij politici kunnen beslissen 
wie al dan niet de jaarlijkse loonsverhoging krijgt. 
Statutaire tewerkstelling moet dus de norm zijn in 
de openbare sector. Nochtans wordt er steeds meer 
contractueel aangeworven en is er sinds kort ook 
interimarbeid mogelijk in de openbare sector. Geen 
goede zaak want door interimarbeid in te voeren, 
biedt de overheid een ultiem nepstatuut aan haar 
personeelsleden. Geen werk- en inkomenszekerheid 
en nauwelijks sociale bescherming.
Ondertussen krijgen personeelsleden het moeilijker. 
Het aantal personeelsleden met een burn-out is 
enorm en blijft elk jaar stijgen. Stress en over-
vermoeidheid zijn goed voor een kwart van de 
ziektedagen. De vele negatieve maatregelen van de 
laatste jaren hebben absoluut bijgedragen aan die 
stijging van burn-outs. Waar blijven de maatregelen 
rond werkbaar werk?

De komende legislatuur moet het psychologisch 
contract met het personeel worden hersteld.

20 21N T  |  A P R I L  |  2 0 1 9



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

ILLUSTR ATIE
Deborah Lauwers

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

COLUMNNIEUWS

PLEISTER 
OP ‘D

e waarheid komt uit een kindermond’. Kennen jullie 
die uitdrukking nog, lieve lezers? Ze schoot me onlangs 
door het hoofd naar aanleiding van een ontnuchterend 
gesprek met mijn dochter van zes. ‘Mama’, vroeg ze mij 

nadat ze een prikje had gehad bij de dokter, ‘waarom zijn huid-
kleurige pleisters altijd roze? Dat klopt toch niet? Want Atan, 

Yassir en Grace – kindjes van haar school – zijn 
toch niet roze?’ Toen stond ik even met mijn 
mond vol tanden. Ja, waarom zijn huidkleurige 
pleisters nog altijd roze en heb je die niet in 

alle mogelijke tinten huid? Onze roze bril hebben we nog heel 
veel op, en voor de banaalste zaken nog het meest. Is dat erg? 
Dood gaan we er niet van dat huidpleisters niet inclusief getint 
zijn, maar het lijkt me wel verfrissend om ons dagelijks leven 
eens door een andere bril te bekijken. Om te ontdekken hoe 
gescheiden we leven en hoe weinig rekening we houden met 
de ‘ander’. Meer mixen en meer variatie, dat lijkt me wel een 
boeiende trip. Nieuwe klassiekers ontdekken: in de keuken, in 
muziek, in de literatuur. Diversiteit zie je wel op straat, maar 
nog te weinig op tv, op de radio, op het werk, en voor de klas. 

Ook de Vlaamse overheid, toch een belangrijk rolmodel, 
schiet nog te kort en haalt de eigen streefcijfers voor diversiteit 
niet. Voor ambtenaren met een buitenlandse herkomst ziet het 
er wel naar uit dat het weinig ambitieuze streefcijfer van 10% 
in 2020 gehaald wordt, maar voor mensen met een beperking 
of een chronische ziekte wordt al jaren aangemodderd. Het 
percentage blijft hangen op 1,4, terwijl het streefcijfer een 
luttele 3% is. Om van vrouwen in topfuncties nog te zwijgen. 
Om tegen volgend jaar aan 40% te raken moeten er nog véél 
vrouwen aan de bak komen. Terwijl de winst gigantisch groot 
is om iedereen die hier woont eindelijk eens serieus te nemen. 

Al die boeiende parallelle werelden waar ik het  
bestaan enkel van kan vermoeden. En wat een gigantisch 
braakliggend terrein op economisch vlak. Als directiecomités 
en marketingafdelingen wat kleurrijker en inclusiever 
worden, dan groeien evidente stereotypes en vastgeroeste 
patronen er wel uit, hoop ik. Merken die al eens iets anders 
durven doen, weten dat het loont. Tegelijk is ons land nog te 
klein – mentaal en geografisch – om resoluut komaf te maken 
met onze bangeblankemanmentaliteit. Waarom anders als 
voormalig staatssecretaris zo giftig reageren op een doosje 
kleurpotloden? En ook al ligt de oertijd honderdduizenden 
jaren achter ons, de holbewonersmentaliteit is nog al te alive 
en kicking als het op vrouwenrechten aan komt. Wat gaan we 
eraan doen, jongens en meisjes? 

DE WONDE
Neem deel aan de 
nationale non-profitactie 
op 7 mei in Brussel

Op 26 mei 2019 verkiezen we onze Europese, 
federale en regionale politici. Daarna worden 
de federale en regionale regeringen gevormd. 
Wat zullen die regeringen straks doen voor 
zorg en welzijn? Maken ze meer middelen vrij 
en investeren ze in bijkomend personeel in de 
openbare en private zorg- en welzijnssector? 

Op 7 mei 2019 geven we alvast een heel 
duidelijk signaal aan de politici. Niet alleen de 
openbare zorgsector, maar ook onze collega’s 
van de private sectoren uit zorg, welzijn en 
cultuur doen mee.

Meer info in de gewestelijke 

secretariaten van ACV 

Openbare Diensten. 

Schrijf je vandaag nog in!
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TEKST
Willem-Jan van Ekert

BEELD
Getty Images

ODE AAN EUROPA. Het vuur van de grote paneuropese gedachte – momenteel op een laag 
pitje aan de overzijde van Het Kanaal – werd opgestookt dankzij Vlaamse wortels! Voordat 
we het Europese volkslied, Beethovens Ode an die Freude, vervangen door de Vlaamse Leeuw, 
even dit: Richard Coudenhove-Kalergi richtte in 1923 de Paneuropese Unie op en had in die tijd 
medestanders als Thomas Mann en Albert Einstein. Na WOII aangevuld met illustere namen als 
de Gaulle en Churchill. Hij zag die unie als een politieke, economische en culturele dam tegen de 
VS, Rusland en Azië. Zoals de huidige EU dus.

De Coudenhoves, een welgestelde Vlaamse familie, vluchtten tijdens de Franse revolutie naar 
Oostenrijk. De Kalergis vergaarden hun rijkdom in Kreta. Richard leerde in zijn jeugd Russisch en 
Hongaars van zijn vader. Die nam hem ook mee op lange wandelingen in barslecht weer, liet hem 
slapen op een strobed en koude douches nemen. Jammer dat Nigel Farage en Boris Johnson er toen 
niet bij waren, toch ook jongens die mochten studeren en waar het thuis niet aan geld ontbrak. 

T E R U G B L I K


