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TE PAS EN TE ONPAS weigeren politieke partijen en 
kopstukken het gesprek aan te gaan met hun collega’s en 
tegenstanders. Ze maken liever ruzie dan te luisteren naar 
elkaar. Met uitvergroting van elk onderling verschil. We voeren 
dovemansgesprekken en praten naast elkaar.

Tegenstellingen worden benadrukt en zelfs gewaardeerd. 
Want ze scheppen duidelijkheid en wie houdt daar nu niet 
van? Politieke en maatschappelijke discussies monden uit in 
messcherpe confrontaties. Burgers nemen het heft in eigen 
handen. Wij tegen zij. Strijd en actie duwen ons voort. Toch?
Niet helemaal. Hoewel dit uiteraard geen pleidooi is tegen 
actievoeren – we zijn een vakbond, actie heeft haar doel 
bewezen en zit in ons DNA – verwijzen we liever eens naar 
datgene dat zelden de kranten haalt: overleg.
 
Onze collega’s en duizenden afgevaardigden op de werk vloer 
trekken iedere dag met de nodige dossierkennis en vast
beradenheid naar de onderhandelingstafel. Voor al onze 
sectoren is dat nog steeds de plek waar we de grootste 
successen boeken. Zowel voor het individueel lid als voor de 
groep. Denk maar aan het meest recente conflict bij De Lijn: 
we zijn blijven inzetten op overleg en dialoog. Ook al werd het 
iedere dag moeilijker. Maar we raakten eruit en bereikten een 
overeenkomst.

Laten we dus wat positiever zijn en onze medemensen, 
politiek partijen of organisaties niet de hele tijd demoniseren. 
Laten we meer luisteren naar elkaars standpunten en 
daarmee aan de slag gaan. Want we staan vandaag voor grote 
sociaal economische en maatschappelijke uitdagingen en 
veranderingen. En dat op alle niveaus.

Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten
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Ik werd 50 jaar geleden lid van het ACV, 
toen er nog een 45-uren werkweek was, zegt 
Willy Boogaerts, voorzitter van de werkgroep 
gepensioneerden ACV Openbare Diensten. 
Ondertussen hebben we veel bereikt, maar we 
moeten blijven strijden voor die verworven 
rechten. Jammer genoeg vermindert de steun 
voor de vakbonden. Mensen vergeten soms waar 
die allemaal voor gevochten hebben.

De werkgelegenheid binnen de overheid 
staat onder druk. Dat kunnen we niet aan
vaarden. Daarom is solidariteit tussen gepensio
neerden en werknemers nu meer dan ooit nodig. 
ACV Openbare Diensten telt 7.500 gepensio
neerde leden. Die willen dat we blijven opkomen 
voor de rechten van actieven en gepensioneerden. 
De commissies van gepensioneerden bij ACV 
Openbare Diensten volgen alles op. Om de vier 
jaar stellen we een eisenpakket op. Zoals de vraag 
voor het behoud van de welvaartsvastheid en een 
vergoeding voor de hospitalisatiepremie. Elk jaar 
komen we samen op een nationaal evenement 
voor alle leden. We moeten zorgen dat we elkaar 
blijven kennen. Anders wordt de afstand te groot 
met de militanten. 

Acties van het ACV ondersteunen is 
belangrijk, vindt Tom Harding. Ik ben nog actief 
in de afdeling Edegem van het ACV en houd 
me vooral bezig met de problematiek rond het 
gemeentepersoneel en de wettelijke pensioenen. 
Je ziet een tendens richting aanvullend pensioen 
via de derde pijler. Dat druist in tegen het 
solidariteitsprincipe. We moeten zorgen voor een 
betere eerste pensioenpijler, de indexering van 
pensioenen en lonen en de welvaartsvastheid. Als 
de actieve bevolking die zaken verliest, dan is dat 
ook zo bij de gepensioneerden. Daarom staan we 
zij aan zij met de werknemers om onze stem te 
laten horen. 

Een uitstap naar Brussel met een groep gepensioneerden. Een 
alledaags tafereel in onze hoofdstad. Maar niets is wat het lijkt: deze 
groep mensen is bijzonder actief als het op solidariteit aankomt. 

“ We kunnen het niet  
zomaar laten gebeuren”

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Dries Luyten

HET GESPREK
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“ Ze hebben 
dat gigantisch 
gat in de 
begroting 
doelbewust 
gecreëerd” 
 
Marc Leemans

Tijdens het ACV-congres 
in oktober werd flink 
gedebatteerd. De grote thema’s 
die er aan bod kwamen, 
waren de technologische 
veranderingen op de 
arbeidsmarkt, de eis voor goede 
en waardige jobs en de 
gevolgen van de toenemende 
globalisering. Voorzitter Marc 
Leemans blikt terug … en 
vooruit.

“Hoe ziet de arbeid van de toekomst eruit als we stilstaan bij 
de veranderingen die we vandaag al zien? Daarover ging ons 
congres. Initieel zouden we het enkel over technologische 
transities hebben. Maar het gaat verder dan technologie. Want 
digitale concepten zijn economische concepten geworden. 
Kijk naar de groeiende platformeconomie voor leveringen van 
allerlei producten en diensten. De winsten daar komen vooral 
uit lagere loons en arbeidvoorwaarden. In België bedacht de 
regering de 6.250 euro netto pluseconomie. Oorspronkelijk 
bedoeld om belastingvrij bij te klussen voor dienstverlening 
aan bijvoorbeeld je buren. Ondertussen werd dit ook open
gesteld voor de platformeconomie zonder daar voorwaarden 
als een werknemersstatuut aan te koppelen.”

Worden die platformen dan niet gecontroleerd?
“Nauwelijks: de inspectiediensten van de overheid worden 

meer en meer uitgekleed. Dat is een doelbewuste keuze. Men 
spreekt van ‘de ontvetting’ van de overheid, een vreselijke 
benaming. Neem nu De Lijn. Grote baas Roger Kesteloot 
verklaart dat hij in het aanbod moet schrappen omdat hij 
minder middelen krijgt. Dat is toch de wereld op zijn kop! Hij 
moet op tafel kloppen voor méér middelen. Een overheid 
moet de best mogelijke dienstverlening aan haar burgers 
bieden. Maar ze biedt juist steeds minder aan onder het 
neoliberale motto ‘starve the beast’: de overheidsdiensten 
laten uitsterven. Om ze daarna te privatiseren.  De resultaten 
van dat wanbeleid zie je overal. Er is de chronische onder
bezetting bij de veiligheidsdiensten. Het leger heeft nu al een 
crisismanager nodig. Mensen die een gelijkstelling willen van 
hun studiejaren moeten een jaar wachten door de achterstand 
bij de administratie.”

Het gapend gat in de begroting noopt tot besparingen.
“Ze hebben dat gigantisch gat doelbewust gecreëerd. 

De Wever en De Croo hebben het letterlijk zo gezegd. 
Zodat we nadien besparingen moeten aanvaarden. Of dat 
diensten zullen geprivatiseerd worden. Want dat is waar die 
zogenaamde ‘ontvetting’ van de staat finaal om draait: de 
commerciële vraatzucht 
bevredigen.

De laatste vijf jaar werd 
er heel zwaar gesneden 
in de sociale zekerheid. 
Door de bijdrage van de 
werkgevers met 25% naar 
beneden te halen en door 
allerlei arbeidscontracten 
te voorzien waarop geen 
bijdrage betaald moet 

ACV CONGRES

worden. Er werd zelfs geen 
tegenprestatie verwacht. De 
KU Leuven heeft berekend 
dat dit amper 30.000 jobs 
heeft opgeleverd. Als je dat 
afzet tegenover de miljarden 
minder inkomsten in de 
sociale zekerheid dan zijn dit 
heel dure jobs geworden. Ik 
hoorde Jambon in De Zevende Dag zeggen dat de wachtlijsten 
voor mensen met een persoonsvolgend budget niet opgelost 
raken voor 2070. Zijn redenering is dat er geen geld voor is. 
Haal het dan ergens anders, zorg dan dat je meer inkomsten 
hebt. En dan komen we natuurlijk op rechtvaardige bijdragen 
van iedereen. Het aandeel van arbeid neemt af in het bnp. Dat 
betekent dat het aandeel van kapitaal groter wordt. Waarom 
wordt inkomen uit kapitaal grotendeels ongemoeid gelaten? 
Op de beurs kan je in een nanoseconde miljoenen winnen, 
onbelast. Maar wie een leven lang een inkomen bij elkaar moet 
zien te krijgen, wordt heel hoog belast.”  

De roep om het middenveld aan banden te leggen, klinkt 
steeds luider bij bepaalde politici, ook binnen CD&V.

“Meer en meer politici en partijen willen hun ding kunnen 
doen zonder dat vakbonden en andere middenveldorgani
saties hun plannen dwarsbomen. ‘Het primaat van de politiek’ 
hoor je dan. Maar in een goed functionerende democratie is 
het middenveld juist de corrigerende factor tegen de politieke 
en economische machten.”

Gaan vakbonden niet te veel mee in het economische 
discours en te weinig in het maatschappelijke?

“Het leven is inderdaad veel meer dan werken alleen. We 
willen vooral werkbaar werk, ook al heeft de regering dat 
begrip gekaapt en er wendbaar werk van gemaakt. In je 
loopbaan moet je de kans kunnen krijgen om het even minder 
te doen wanneer dat nodig is. Als je kleine kinderen hebt, of 
aan het einde van je loopbaan. Kortere werkweken horen daar 

ook bij. Maar we moeten vooral een goede 
mix van maatregelen bedenken. En dat was 
de opdracht van het congres.” 

Hoe hoopvol bent u voor de komende 
legislatuur? 

“Van hoop kan je niet leven, maar het kan 
wel een goede drijfveer zijn.  We moeten 
strijdbaar blijven want de volgende federale 
regering zit met een financiële krater van 
minstens 13 miljard. Gecreëerd nota bene met 
een meer dan gemiddelde economische groei, 

waar de rentestand historisch laag stond. In het begin van de 
vorige legislatuur verkondigde men stoer dat we hen mochten 
afrekenen op een budget in evenwicht. Vijf jaar later zitten we 
echter met een enorm gat in de rekening. Het wordt tijd dat de 
sterke schouders deze keer de besparingen dragen. Zo niet, zal 
men nog vaak van ons horen. Gelukkig zullen we in een andere 
federale politieke constellatie komen. Het beleid van de 
‘Zweedse’ coalitie is door de kiezer weggestemd. Werkgevers 
zullen niet meer in dezelfde comfortabele zetel zitten als bij de 
vorige regering.” 

Lees het uitgebreide verslag van het congres op  
hetacv.be/nationaal-congres-2019

FOTOGR AFIE
ACV
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HET TIJDSTIP

De voorbije zomer reden 
er twee zelfrijdende busjes 
in het Woluwepark in 
Brussel. Ze lijken zo uit een 
stripverhaal weggereden, 
maar achter hun schattige 

uiterlijk schuilt een hoogtechnologisch 
innerlijk. Het ging om een test van de 
MIVB om ervaring op te doen met deze 
technologie. Je kon SAM-e, want zo heet 
de bus, van eind juni tot eind september 
testen op vrijdag, zaterdag en zondag. Op 
lange termijn wil de MIVB de busjes ook op 
andere plaatsen in Brussel inzetten.

Het Woluwepark is de perfecte locatie 
voor deze test. Er zijn brede geasfalteerde 
paden, voetgangers en fietsers, maar 
geen auto’s. SAM-e rijdt zo’n 10 kilometer 
per uur en heeft 4 sensoren, waarmee 
hij alles en iedereen opmerkt. Sinds de 
herfst vakantie doet MIVB de test op 
bedrijfssites, waar SAM-e ook tussen auto-
verkeer rijdt. Als dat goed verloopt, zullen 
de busjes ook op school- of ziekenhuis-
campussen rijden. Zo kan de MIVB ook op 
plekken waar normaal geen bussen komen, 
toch reizigers vervoeren. 

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Thomas De Boever

Woluwepark

zaterdag 

14 september 

13u38
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FOTOGR AFIE
Dries Luyten

“ Mijn dochters 
zeggen dat  
ik veranderd 
ben sinds ik 
hier kom”

Wie? 
Leila 
 

Klant bij?  
Babbelonië, 
georganiseerd door de 
verschillende afdelingen 
van Vormingplus in 
Oost-Vlaanderen en het 
Agentschap Integratie 
en Inburgering.

DE KLANT

We eisen van deze regering onder andere de aanwerving 
van 6.000 bijkomende personeelsleden tegen het 
einde van de legislatuur. Ook de Vlaamse ouderenraad 
berekende dat er voor het ouderenbeleid minimaal 
503 miljoen euro extra nodig is. 

 Investeringen in welzijn

De nieuwe regering voorziet 550 miljoen euro aan ‘nieuw 
beleid’, op een budget van 13 miljard euro voor Welzijn. 
Slechts een deel(tje) van de 550 miljoen nieuw beleid gaat 
naar ouderenbeleid. Bovendien ontsnapt ook het depar
tement Welzijn de komende jaren niet aan besparingen.

 Gezinszorg

De vakbonden eisen voor de gezinszorg een groeipad 
van 2,5% per jaar, een absoluut minimum om te voldoen 
aan de nood aan thuishulp. Uit de documenten van de 
Vlaamse regering blijkt dat zelfs het groeipad van 2,5% 
gemilderd wordt tot 1% in 20202022 en zelfs tot 0,5% 

in 20232024. Dat zal leiden tot nog kortere zorgbeurten, 
de kwaliteit van de zorg negatief beïnvloeden en de 
werkbelasting voor het personeel verhogen.

 Residentiële ouderenzorg

Wat de regering precies van plan is met de residentiële 
ouderenzorg is veel onduidelijker. 
Op 15 oktober liet de minister weten dat er bijkomende 
middelen voor extra personeel in de woonzorgcentra 
komen. Maar de verdeling is nog niet concreet en het 
is te vroeg is om te bepalen hoeveel budget er wordt 
toegekend aan bedden voor zwaar zorgbehoevende 
bewoners. De minister benadrukte wel dat de extra 
middelen prioritair naar de opvang van de stijgende 
zorgzwaarte en de verlichting van de werkdruk voor het 
zorgpersoneel gaan. 

Mooie intenties maar het budget dat hiervoor 
nood zakelijk is (minstens 200 miljoen) vinden we 
nergens terug. 

De nieuwe Vlaamse regering 

voorziet in voldoende middelen 

voor de ouderenzorg

 

DE STELLING

Door de vergrijzing neemt het aantal 80-plussers de komende tien jaar met ongeveer 18% toe. 
Daardoor zal de vraag naar zorg en begeleiding sterk toenemen. De sector van de ouderenzorg 
kampt nu reeds met immense personeelstekorten. Voorziet de nieuwe Vlaamse regering in 
voldoende middelen?

De middelen die voor de thuiszorg en de ouderenzorg 
worden voorzien, zijn veel te beperkt om effectief de werk-
druk van het personeel in de woonzorgcentra en de gezins-
zorg te verlagen. Bovendien zijn ze onvoldoende om aan de 
vele noden, zelfs maar gedeeltelijk, een antwoord te bieden.

E
en andere taal leren is niet 
makkelijk. Je moet fouten 
durven maken, enkel zo 
krijg je die nieuwe taal onder 

de knie. Veel praten helpt, en 
daarvoor kunnen nieuwkomers 
terecht bij praatcafé Babbelonië. 
Verschillende OostVlaamse 
steden en gemeenten organiseren 
dit wekelijks. Nederlands en 
anderstaligen praten er tijdens 
gezelschapsspelletjes, met een 
koffie, of gewoon zomaar … over 
hun leven. Dianne Nuyts opent de 
deuren van Babbelonië in Beveren. 
“Ik stel elke week een thema voor 
om over te praten, maar dat is 
geen must natuurlijk. Zolang er 
maar gepraat wordt. De diversiteit 
is hier absoluut: jong, oud, alle 

nationaliteiten, alle religies, 
mensen die amper kunnen lezen 
en schrijven, hoogopgeleiden. 
Het praatcafé is geen les. Geen 
woordjes en vervoegingen leren, 
elkaar niet verbeteren. Tenzij 
iemand er specifiek om vraagt. De 
drempel om Nederlands te spreken 
houden we zo laag mogelijk.”

Leila is een van die nieuwkomers. 
Ze ontvluchtte jaren geleden de 
oorlog in Tsjetsjenië met haar twee 
dochters, die intussen afstudeerden 
aan de KU Leuven. “Ik heb nog 
altijd nachtmerries over de oorlog. 
Mijn dochters waren 2 en 5 jaar 
en ik moest met hen schuilen in 
de kelder. We dronken water uit 
de chauffage. Ik ben heel blij met 

ons appartementje in Beveren, 
maar ik mis wel een tuintje. Ik 
heb het altijd heel moeilijk gehad 
met Nederlands, maar in de twee 
jaar Babbelonië heb ik heel veel 
bijgeleerd. Iedereen is hier zo 
behulpzaam, de sfeer is goed, 
ik voel me thuis. Ik kijk er elke 
week naar uit, want het is echt 
ontspannend. Mijn dochters zeggen 
dat ik veranderd ben sinds ik hier 
kom, dat ik altijd met een glimlach 
thuiskom. Ik heb hier een Chinese 
vriendin gemaakt. We spraken 
vroeger enkel onze eigen taal, 
hebben onze eigen cultuur. Nu 
kunnen we allebei Nederlands en 
spreken we af en toe ook af. We 
koken zelfs samen!” 
www.babbelonië.be

NIET WAAR

BESLUIT

OMSCHRIJVING

INFO

WAAR

TEKST
Timothy Puype
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Naar schatting vergokken de Belgen ruim 1 miljard 
euro per jaar. Er zouden zo’n 200.000 volwassen 
Belgen risicogokker zijn en ongeveer 50.000 
verslaafd. Een gokverslaving lijdt vrijwel zonder 
uitzondering tot een problematische financiële 
thuissituatie. Hulpverlening is hier op zijn plaats.

TEKST
Willem-Jan van Ekert

ILLUSTR ATIE
Sarah Vanbelle

De wet op de kansspelen zou bescherming moeten bieden 
en de Kansspelcommissie een regulerende rol spelen. Maar dat 
gebeurt onvoldoende en de weg naar professionele hulpverle
ning is bij probleemgokkers te weinig bekend. En zo komt het 
dat gokkers met financiële problemen bij het lokale OCMW of 
de sociale dienst terechtkomen. Nele Freson is maatschappelijk 
werkster binnen het team schuldhulpverlening van de sociale 
dienst van Hasselt. Ze begeleidt of beheert het budget van 
cliënten met financiële problemen.

Wie komt er bij jullie aankloppen?
NELE FRESON “Er bestaat niet zoiets als een algemeen profiel 

van een gokverslaafde: die vind je in alle rangen en standen. 
Problematisch gokken zie je vooral in online casino’s en 
gokkantoren waar je op voetbal en andere sportwedstrijden 
kunt gokken. Als ze hun financiën niet meer onder controle 
hebben, komen gokverslaafden bij ons aankloppen. In eerste 
instantie helpen we hen het budget te beheren en leggen we 
contacten met schuldeisers om een afbetalingsplan voor te 
leggen. Maar het gebeurt ook dat wij hun budget beheren en 

GOKVERSL AVI NG
WIE 
DOET 
ER WAT 
AAN?

DE CONFRONTATIE
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“
ER BESTAAT 
NIET ZOIETS ALS 
EEN ALGEMEEN 
PROFIEL VAN EEN 
GOKVERSLAAFDE: 
DIE VIND JE IN 
ALLE RANGEN EN 
STANDEN. 

”

voor de betalingen zorgen van de huishoudelijke kosten. Bij 
een gokverslaving is budgetbeheer dikwijls de enige uitweg om 
te vermijden dat er nog grote sommen vergokt worden. Vanuit 
onze praktijkervaring weten we dat een gokverslaafde daar 
niet op zijn eentje uit raakt maar professionele hulp nodig heeft. 
We verwijzen daarom meteen door naar het CAD Limburg, het 
Centrum voor Alcohol en andere Drugsproblemen. Sommige 
mensen worden ook doorverwezen naar psychiaters.”

De naam Kansspelcommissie viel al. Die werd in 1999 in het 
leven geroepen om gokvergunningen al dan niet toe te kennen, 
op te treden als controleorgaan en advies te verstrekken aan 
de overheid. Maar volgens verslavingsexperts beschermt ze 
gokkers onvoldoende, sterker nog: de overheidsinstelling 
faciliteert de goksector eerder dan dat ze die controleert. Marijs 
Geirnaert, directrice van het Vlaams expertisecentrum Alcohol 
en andere Drugs (VAD), en professor verslavingszorg Frieda 
Matthys (Vrije Universiteit Brussel) gaven namens de Hoge 
Gezondheidsraad een advies over gokstoornissen. “Willen 
we de zorg voor spelers verbeteren dan hebben we een goed 
beleid nodig. De werking van de Kansspelcommissie is daarin 
cruciaal.” Maar bij die werking van de commissie stellen ze zich 
vragen. Ze spraken in Het Laatste Nieuws over een dubbele rol. 

“Je verwacht dat deze overheidsinstelling alleen bezig is met het 
controleren van de goksector en de bescherming van spelers 
vooropzet”, zegt Matthys. “Maar ze lijkt meer een soort Unizo 
voor de goksector.” 

Moet de overheid strenger optreden?
Nele Freson: “Wat wij vooral zien is dat het erg gemakkelijk 

is om te gokken. En dat mensen veel moeite moeten doen om 
uit het bereik van die online casino’s te blijven. Als mensen een 
tijdje niet gespeeld hebben, proberen die weer aan te klampen 
door mails te versturen waarin een gokkrediet van bijvoorbeeld 
10 euro beloofd wordt. En dan zijn ze weer vertrokken. Het zou 
beter zijn mocht de overheid strenger reguleren. Sommige cli
enten geven aan zo’n casino via een online formulier door dat 
ze met een gokverslaving zitten waarna hun account wordt 
geblokkeerd. Het probleem is dat de mensen die blok
kering zelf weer kunnen opheffen. Dat geeft een vals 
gevoel van bescherming. Een ander probleem is 
dat veel van die casino’s in het buitenland hun 
maatschappelijke zetel hebben en dat die zich 
na klachten beroepen op de wetgeving van het 
land van hun vestiging. Dit probleem moet dus 
op internationaal niveau aangepakt worden.”

Lotto vindt dat het niet kan
Van de topman van de Nationale Loterij 

zou je het misschien niet verwachten, maar 
ook Jannie Haek heeft zo zijn bedenkingen bij de 
regulerende rol van de Kansspelcommissie. In Le Soir 

waarschuwde hij dat “gokverslaving sinds de liberalisering van 
de markt in België een maatschappelijk probleem geworden.” 
Volgens Haek wordt de commissie niet meer gerespecteerd 
door de operatoren. “Het aanbod aan kansspelen is explosief 
gestegen sinds 2013, toen de markt werd geopend.” De 

Kansspelcommissie vergist zich volgens de 
gedelegeerd bestuurder dan ook van doel
groep. “Terwijl het de bedoeling zou moeten 
zijn om de speler te beschermen, houdt de 
commissie zich bezig met de leefbaarheid van 
de sector, het aantal gecreëerde banen en wat 
via belastingen in de staatskas belandt.”

VAD uiterst kritisch
Ook het Vlaams expertisecentrum VAD is 

uiterst kritisch. “Door het gebrek aan sociale 
controle is online gokken de riskantste 
vorm van gokken”, beweerde directrice 
Marijs Geirnaert onlangs in De Standaard. 
Casino’s verdienden in 2017 voor het eerst 
meer aan hun onlineactiviteiten dan aan die 

in hun casino’s zelf. Dat blijkt uit het jongste jaarverslag van 
de Kansspelcommissie. In datzelfde jaarverslag is echter geen 
spoor terug te vinden van controles op hun activiteiten. “Het is 
ontnuchterend, om niet te zeggen wraakroepend, dat er geen 
controles zijn. De controle op die goksites is essentieel. Geen 
controle zet de deur open naar een verdere ontwikkeling van 
dat online aanbod, en de reclame ervoor.”

De verliezende cijfers
Uit onderzoek bij gokkers in België bleek dat zij maar 

moeizaam de weg vinden naar de hulpverlening. Een groot 
deel van de probleem gokkers (21%) en van de risicogokkers 
(78%) heeft er nog niet aan gedacht te stoppen met gokken. En 
een groot deel onder hen weet niet waar het bij problemen 
terechtkan. Het hulpaanbod in Vlaanderen is dan ook beperkt. 
Op de Druglijnwebsite kan een kennis en zelftest over gokken 
ingevuld worden. In 2017 werd de website gokhulp.be door 
bijna 100.000 mensen bezocht. Bij het onthaal van de Centra 
voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) had in datzelfde jaar 
3% van het aantal cliënten een verslavingsproblematiek. 80 
mensen daarvan kampten met een gokverslaving. En van de 
bijna 60.000 zorgbehandelingen bij de Centra voor Geestelijke 
Gezondheidszorg van Vlaanderen en Brussel had zo’n 200 
betrekking op de diagnose pathologisch gokken.

Werkgelegenheid lijkt verzekerd voor Nele Freson en vele 
andere maatschappelijk werkers van OCMW’s en sociale 
diensten … 

Nele Freson is 
maatschappelijk werkster 
binnen het team 
schuldhulpverlening van de 
sociale dienst van Hasselt.
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Zit jij met een probleem dat je wilt aankaarten? Laat het ons weten via nt@acv-csc.be

DE MILITANT

“Onderhandelen is veel 
moeilijker geworden. 

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Anton Coene

DANY DE SMET

 · Functie: chauffeur bij De Lijn Mechelen
 · Leeftijd: 48 jaar
 · Woonplaats: Hofstade (Zemst)

D
any De Smet werkt al 22 jaar 
bij De Lijn. 10 jaar geleden 
werd hij militant voor ACV 
Openbare Diensten. “Ik wilde 

meer doen samen met de militanten 
die er toen waren. Ik kende niets van 
vakbondswerk, maar ik praat graag met 
mensen en ik kan goed luisteren.”

Stemmen voor de  
sociale verkiezingen
Volgend jaar vinden er nieuwe sociale 
verkiezingen plaats. Voor Dany betekent 
dat ook dat hij voldoende stemmen 
moet verzamelen om opnieuw verkozen 
te raken. “Alles rond de sociale verkie
zingen is wettelijk vastgelegd. Wanneer 
je moet stemmen, wanneer en hoe 
lang de kieslijsten moeten uithangen. 
Ik vind stemmen ronselen het minst 
leuke aan militant zijn. Het is een soort 
populariteitswedstrijd, maar je kunt als 
militant niet altijd goed doen. We doen 
altijd wat we kunnen, maar soms halen 
we onze slag niet thuis. En dat is niet fijn 

voor het personeel en niet voor mezelf. 
Zo’n tegenslagen verklaren ook de 
lage opkomst bij sociale verkiezingen. 
Soms brengt niet meer dan de helft 
van de mensen een stem uit. Omdat ze 
ontgoocheld zijn in het systeem.”

Luisteren en praten met mensen
Toch raadt Dany iedereen aan om te 
gaan stemmen. “Voor De Lijn wordt 
het deze keer heel belangrijk, want het 
bedrijf moet haar mannetje kunnen 
staan in een vergelijkende toets, een 
benchmark, met de privé. Dan heb je 
goede mensen nodig die klaarstaan 
voor het bedrijf. Als militant ben je – 
nog veel meer dan vroeger – een echt 
aanspreekpunt. 10 jaar geleden liep 
het nog stroef om informatie door te 
sturen. Alles verliep via post. Het duurde 
soms twee weken voor ik een antwoord 
ontving. Tegenwoordig communiceren 
we via messenger en andere chatapp’s, 
maar daar verwacht iedereen direct 
een antwoord. Dat maakt militant zijn 

uitdagend, maar zo fantastisch. Ik leer 
zelf heel veel bij en haal mijn voldoening 
uit mensen helpen.”

Overal dezelfde problemen
“Bij De Lijn in Mechelen spelen 
dezelfde problemen als in de rest van 
Vlaanderen. Er zijn te weinig chauffeurs, 
er zijn te veel zieken en de rijtijden zijn 
problematisch. Die zijn gebaseerd op 
oude verkeerssituaties, toen er veel 
minder ‘zone 30’ en fietsstraten waren. 
Een kwartier tot 20 minuten vertraging 
op een rit in de spits is niet uitzonderlijk. 
Het probleem is dat je dan zelf geen 
pauze meer hebt voor je volgende rit 
en dus niet wat kunt eten of naar het 
toilet gaan. Soms rij je als chauffeur 
gewoon acht uur aan een stuk. Vroeger 
was het simpel: we klopten eens op 
tafel bij de verantwoordelijken en de 
rijtijd werd aangepast. Tegenwoordig 
is onderhandelen met onze werkgever 
veel moeilijker geworden. Er is geen 
speelruimte meer.” 

Er is geen speelruimte meer”
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PERSONEELSTEKORTEN

Sinds de fusie van de agentschappen Kind 
en Gezin en Jongerenwelzijn tot het agentschap 
Samen Opgroeien is het tekort aan verpleeg-
kundigen en opvoeders alleen maar toegenomen.

TIJL REUSEN “Bij Kind en Gezin krijgen ze de vacatures 
voor verpleegkundigen niet ingevuld. Dat komt vooral 
omdat verpleegkundigen in de privésector andere en 
betere loons- en arbeidsvoorwaarden krijgen zoals 
extralegale voordelen of een hoger loon. De Vlaamse 
overheid stelt daar niets tegenover. Komt nog eens bij 
dat er te weinig afstuderen. Dit jaar is dat probleem 
zelfs heel nijpend omdat de opleiding tot bachelor 

De publieke diensten kampen met grote 
personeelstekorten. In drie afleveringen 
schetsen we hoe het zover is kunnen komen. 
Vandaag deel 2, waarin ACV’ers Tijl Reusen, 
verantwoordelijke voor onder meer de Vlaamse 
overheidsdiensten Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin en Waldo Vermeersch, afgevaardigde 
De Lijn Oost-Vlaanderen, dieper ingaan op de 
problemen in hun sector.

Het
‘meer doen  
met minder’ 
zit al ver over 
de limiet

TEKST
Willem-Jan van Ekert

ILLUSTR ATIE
Mellon

verpleegkundige met een jaar verlengd 
is naar vier jaar. Het gevolg is dat er dit 
jaar geen bachelorverpleegkundigen af -
studeren, enkel HBO5-verpleegkundigen. 

De Vlaamse overheid moet betere 
arbeids voorwaarden creëren om te 
concurreren met de privésector. Maar 
we zitten nu eenmaal in een besparings-
retoriek.” 

Slechte contracten opvoeders
“Het loon van opvoeders in de 

gemeenschaps instellingen is wel markt-
conform maar het probleem zijn de 
slechte contracten. Zo zijn er mensen 
die al tien jaar met een tijdelijk con-
tract aan de slag zijn. De overheid geeft 
geen contracten van onbepaalde duur, 
zoals zou moeten, door het feit dat 
de wervingen niet conform het Vlaams 
personeelsstatuut verlopen. Normaal 
gezien is het niet toegestaan om mensen 
voortdurend een tijdelijk contract voor 
te leggen maar in het geval van project-
subsidies en bij vervangingscontracten 
voorziet de wet een uitzondering. Op 

DEEL 2
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PERSONEELSTEKORTEN

die manier houden ze de boel recht. Dat is een on-
rechtstreeks gevolg van langdurig zieken bij de statu-
tairen waardoor er veel vervangingen noodzakelijk zijn. 
Binnen de Vlaamse overheid kan je een contract van 
on bepaalde duur krijgen als je via de wervingsreserve 
komt en een hele sollicitatieprocedure hebt doorlopen. 
In de gemeenschaps instellingen weigert men dit toe te 
laten en proberen ze het tekort op te vangen met heel 
korte vervangingen. Hun argument is dat het anders te 
lang duurt om iemand aan te werven. Want aanwervingen 
moeten gebeuren via de overkoepelende organisatie Argo 
die de selecties voor de Vlaamse overheid uitvoert. Dat 
duurt zes maanden, tegen dan is het kalf al verdronken.”

“De werkomstandigheden zijn er ook zwaar, in de 
instellingen zitten veel jongeren die strafbare feiten ge-
pleegd hebben. Een zware setting dus en mensen die er 
tijdelijk werken zijn snel geneigd een andere job te zoeken 
door de veel voorkomende agressie. Veel jonge mensen 
stoppen al snel met deze job. Ik heb er zelf zeven jaar 
gewerkt, ik weet hoe zwaar het is. Tegelijk zijn opvoeders 
zeer gegeerd want moeilijk te vinden. De oplossing van het 
probleem is het aanbieden van contracten van onbepaalde 
duur en de doorlooptijd van de selecties verkorten.”

Noodkreet op alle niveaus
Tijl: “Deze regering zal de besparingstrend van de voor-

bije twee legislaturen gewoon verderzetten. Maar ik hoor 
op alle niveaus de noodkreet dat ze niet meer kunnen. 
Het ‘meer doen met minder’ zit al ver over de limiet. 
Een van de gevolgen is dat er steeds meer moet worden 
uitbesteed. Zo zie je bij Vlaanderen intern, de ICT-dienst 
van de overheid, dat het 40% van alle taken uitbesteedt. 
Dat zijn kosten die tot driemaal hoger liggen voor het-
zelfde werk. Waar zit daar de besparing? Ze zijn zichzelf 
iets wijs aan het maken. Ik merk in alle entiteiten dat het 
gewoon niet meer gaat. Ik moedig de leidend ambtenaren 
voortdurend aan om naar de minister te stappen maar die 
heeft de voorbije legislatuur totaal geen oor voor onze 
verzuchtingen gehad. Hopelijk houdt de regering zich nu 
aan de gedane belofte dat er ruimte voor overleg zal zijn.” 

De Lijn verder afgeslankt?
Waldo Vermeersch is vrijgestelde voor ACV Open-

bare Diensten De Lijn Oost-Vlaanderen. Daarvoor was hij 

verplichte pauze na 6 uur rijden. Liever zagen we dat 
er na 2 uur al gepauzeerd kan worden, maar dat is 
moeilijk omdat passagiers dan problemen zouden on-
dervinden als ze overstappen op andere lijnen.” 

Vertrouwen terugwinnen
“De directeur-generaal van De Lijn opperde onlangs 

om te schrappen in het aanbod omdat er te weinig 
personeel is. Men bekijkt nu om in bepaalde regio’s 
het aantal ritten te verlagen, zodat de reiziger opnieuw 
zeker kan zijn dat de rit effectief rijdt. Die maatregel 
kan het vertrouwen in het openbaar vervoer opnieuw 
doen stijgen, hopen we. Want dat is nu al even zoek.” 

“Er is wel een toelage van 10 miljoen beloofd over 
een termijn van 5 jaar, maar op 800 miljoen werkings-
budget stelt dat niet veel voor. We hebben al een hele 
zware reorganisatie achter de rug bij de bedienden. En 
er komt er een aan voor de technici en chauffeurs. We 
vragen de directie al maandenlang om de reorganisatie 
op een aantal punten aan te passen maar het budget 
laat nauwelijks marge en oplossingen toe. Als we van de 
regering geen extra financiële middelen krijgen bovenop 
die toelage, blijven we met een structureel probleem 
zitten. Dan kan je nog zoveel schuiven met je planningen.”

Privatisering geen oplossing
“Ik ben ervan overtuigd dat De Lijn de vergelijking met 

de privésector doorstaat. We zijn een bedrijf dat open-
bare diensten verleent, we hebben de knowhow, we zijn 
daar sterk in. Toch lees je in het regeerakkoord dat er een 
regio opengesteld zal worden voor de privésector. Terwijl 
privatisering geen enkele meerwaarde oplevert. Kijk naar 
Nederland waar volop geprivatiseerd werd. Vervoersmaat-
schappij De Lijn blijft goedkoop in vergelijking met bijvoor-
beeld Zuid-Nederland, waar de tickets drie keer duurder 
zijn. Ik blijf hoopvol, maar helaas stijgen door het gebrek 
aan oplossingen de spanningen op de werkvloer. Bepaalde 
diensten worden niet meer geleverd, er zijn planners ver-
trokken en er kwamen interims in de plaats. Een planning 
opstellen bij De Lijn is echter zodanig specifiek dat je dat 
niet aan interimkrachten kan overlaten. Dat leer je niet 
op drie weken. En als je hen geen zekerheid op lange 
termijn kunt bieden, blijven ze ook niet geëngageerd.” 

DEEL 2

29 jaar buschauffeur bij De Lijn. “De re-
cente conflicten in de Brusselse rand rond 
de planning en het wettelijk verlof hebben 
tot een staking geleid. Door het grote 
personeelsgebrek moet personeel werken 
op rustdagen en wordt het wettelijk verlof 
stelselmatig geweigerd. Personeelsgebrek 
zie je overal bij De Lijn, hoewel het sterk 
varieert volgens regio. Gelukkig investeert 
men volop in aanwervingen. Ook de privé-
sector kampt met een personeelstekort. 
Het beroep van buschauffeur komt helaas 
al te vaak in een negatief daglicht, onder 
andere door agressieve passagiers. De 
onregelmatige diensturen en het variabel 
rooster schrikken kandidaat- chauffeurs 
af. We testen nu een planningssysteem 
in West-Vlaanderen waarbij werkne-
mers makkelijker hun eigen diensten 
kunnen kiezen. Maar het duurt nog 
even voordat het overal ingevoerd is.”

“Een andere manier om de job 
aantrekkelijker te maken zijn betere 
rij- en rusttijden. Er is nu pas een 
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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

COLUMN

WELKOM, 
DAVID!

O
p 11 oktober 2014 werd de regering Michel I 
beëdigd. Een goeie vijf jaar, een gevallen 
regering en ettelijke stoelendansen later, weet 

niemand nog wie wat doet in de regering van uit 
de hand lopende zaken, om de begroting maar 
niet te noemen. Of weten jullie nog wie er vandaag 
minister van Ambtenarenzaken is? Toch de 
minister die het dichtst bij ons, brave ambtenaren, 
staat. Ik geef een tipje van de sluier mee. Het is niet 
Steven Vandeput, die gaf na de gemeenteraads
verkiezingen van 2018 voor een kleine maand de 
fakkel door aan partijgenoot Sander Loones, die 
er de brui aan gaf toen de NVA uit de regering 
stapte op 9 december 2018. Toen kregen we voor 
het eerst sinds Inge Vervotte een vrouwelijke 
minister van Ambtenarenzaken. Maar nu Sophie 
Wilmès sinds 27 oktober premier is, hebben we 
een nieuwe ‘baas’. Rarara, wie is het? 

Ik geef het toe, ik heb ook even moeten googelen. 
Ik hoop dat David Clarinval dat zelf niet moet 
doen om te weten wat zijn bevoegdheden zijn 
geworden. Met Begroting heeft hij er natuurlijk 
een stevige kluif bij, met dank aan zijn collega’s 
in de regering. Toch hopen we dat hij ons niet 
vergeet. Mijn collega’s en ik kijken alvast vol 
spanning uit naar een kennismakingsgesprek met 
onze nieuwe chef. Want eerlijk gezegd weten wij 
evenveel over hem als hij ongetwijfeld over ons. 
Hoewel, hij heeft al ervaring met ambtenaren 
dankzij zijn burgemeesterschap van Bièvre, een 
gemeente in de provincie Namen met zowat 
3.500 inwoners. Dat kan tellen!

Dus David, de koffie staat klaar. Kom gerust eens 
langs, je zit nog wel eventjes op deze stoel als we 
kijken naar de processie van Echternach die de 
(pre)formatie van de regering is. Als we gaan voor 
een nieuwe vermelding in het Guinness Book 
of World Records moeten de onderhandelaars 
nog tot zeker de komende zomer elkaar blijven 
aanstaren. Ons verlanglijstje ligt klaar, het is 
tenslotte bijna Sinterklaas! En anders regelen we 
wel een wisselmeerderheid in de Kamer. Grapje, 
David, grapje! 

NIEUWS

Sociale verkiezingen en vernieuwing 
instanties, niet zomaar hetzelfde!

Van 11 tot en met 24 mei 2020 zijn er 
vierjaarlijkse sociale verkiezingen. Dan 
kiezen werknemers in heel België hun 
afgevaardigden voor het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het werk 
(CPBW) en de Ondernemingsraad (OR).

Binnen ACV Openbare Diensten zijn er 
sociale verkiezingen voor onder meer 
de sector vervoer, de Nationale Loterij, 
het UZA …

In de rest van de openbare sector zijn er 
geen sociale verkiezingen. Daar worden 

om de vijf jaar wel de militantencomités 
en andere instanties voor afgevaardigden 
vernieuwd. 

In 2020 vallen deze verkiezingen samen. 
Wil je je graag kandidaat stellen? Weet 
dan dat de procedure voor de instanties 
anders verloopt dan voor de sociale 
verkiezingen.

Als je graag militant wil worden, is het 
dus belangrijk dat je via de juiste weg 
inschrijft. Daarom hieronder nog even 
een verduidelijking. 
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Heb je toch nog twijfels? 
Spreek een afgevaardigde aan op je werkvloer. 

Zij kunnen je zeker verder helpen.

Werk je bij De Lijn of een pachterbedrijf, 
de MIVB, de Nationale Loterij, het UZA, 
Agilitas Group, Woonhaven Antwerpen, 
Volkshaard of Woningent? Dan kan je 
je kandidaat stellen voor de sociale 
verkiezingen van 2020. 

Alle andere leden van ACV Openbare Diensten 
kunnen zich kandidaat stellen om afgevaardigde te 
worden via de rechtstreekse URL: 

Of via www.acv-openbarediensten.be en dan door-
klikken naar Word afgevaardigde voor ACV Openbare 
Diensten en Stel je kandidaat.

www.hetacv.be/acv-openbare-diensten/campagnes/vernieuwing-instanties-2019-2020 

www.wordacvkandidaat.be
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GEEN BETERE PLEK dan deze 
rubriek om zich af te vragen hoe 
politici later herinnerd willen 
worden. Misschien dat een 
enkeling droomt van een wet, 
naar hem of haar genoemd? Of 
van een in wierook geschreven 
necrologie. En waarom geen 
standbeeld, zoals dat van 
PaulHenri Spaak? De man die 
tijdens WOII al droomde van 

een Benelux en later mee aan 
de wieg stond van zowel de VN 
als de EU. 

Het kan aan mij liggen, maar bij 
het overlopen van de leden van 
de huidige Vlaamse regering 
zie ik niet zo gauw iemand die 
in aanmerking komt om op een 
respectvolle wijze in de annalen 
terecht te komen. Te weinig 

grandeur voor zelfs maar een 
bescheiden gedenkplaat. Nee, 
zelfs geen straatnaam in een 
verkavelingske in het hol van 
Pluto. Maar het is nog niet te laat. 
Niets weerhoudt hen ervan om, 
tegen partij of regeringspolitiek 
in, plotseling een maatregel af 
te kondigen waar de mensheid 
echt beter van wordt. De ge
schiedenis is geduldig.

A N N A L E N  I N  
H E T  H O L  

V A N  P L U T O


