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VRAGEN VOOR
JAN COOLBRANDT

••• De Vlaamse overheidsdiensten moeten het 
opnieuw met minder personeel doen. Lukt dat?
Nee, het is al de derde keer op rij dat de Vlaamse regering 
het personeelsbestand van de Vlaamse overheidsdiensten 
wil doen dalen. Daardoor sneuvelen er tegen het einde van 
de legislatuur nog maar eens 1.500 banen. Deze maatregel 
hypothekeert de werking van de Vlaamse overheid waardoor 
de dienstverlening in het gedrang komt. Hier zit geen visie 
achter. Dit is zonder meer snoeien in de personeelskost. 
We willen hierover dringend een gesprek met de bevoegde 
minister, voor een rechtvaardig en correct loon- en arbeids-
voorwaardenbeleid, met respect voor alle medewerkers.

••• En intussen hebben we nog steeds geen 
nieuwe federale regering.
Het blijft gissen naar de slaagkansen van de twee prefor-
mateurs, Geert Bourgeois en Rudy Demotte. Marc Leemans 
maakte op het ACV-congres alvast nog eens duidelijk dat een 
ander beleid absoluut nodig is. Dit moeten volgens ons de 
pijlers van het sociale beleid zijn: een sterke sociale zekerheid, 
vrije loononderhandelingen, meer nettoloon, een rechtvaardig 
fiscaal beleid waar ook de inkomsten uit vermogens worden 
belast én een performante overheid. Dat laatste onderschrijven 
wij als overheidsvakbond met veel enthousiasme. 

••• Er staan nog verkiezingen op stapel: de sociale 
verkiezingen. Wat kunnen we verwachten?
De campagne is opgestart en er wordt ijverig gezocht naar 
kandidaten voor de sociale verkiezingen in 2020. Onder 
meer onze sector vervoer doet mee, net als een aantal andere 
sectoren. Het belang van deze verkiezingen is zeer groot. In 
het merendeel van de openbare sector zijn er echter geen 
sociale verkiezingen. Daar worden de militantencomités 
vernieuwd via een andere procedure. Ook daarvoor zoeken 
we nu kandidaten. Ik wil dan ook al onze militanten heel hard 
bedanken voor hun harde werk. En succes aan al onze nieuwe 
en ervaren kandidaten!

Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten

“ Dit is niets meer dan snoeien 
in de personeelskost.”

24
Terugblik
De banaan.
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HET GESPREK

Met meer dan 300.000 leden is de Con-
fédération Syndicale au Congo de grootste 
vakbond in de DRC. CSC is aanwezig in alle 
provincies, net als in alle subregio’s. Eigenlijk 
overal waar er grote bedrijven zitten, met focus 
op mijnbouwbedrijven. Die aanpak onder-
scheidt ons van een groot aantal vakbonden (er 
zijn er meer dan 800 in de DRC) die alleen in 
Kinshasa vertegenwoordigd zijn. Wij zijn actief 
in alle sectoren, over het hele land. 

Deze eerste plaats onder de vakbonden 
is voor ons het bewijs dat onze leden onze 
aanpak, geïnspireerd door christelijke 
waarden, waarderen. Wij hebben hun 
vertrouwen gewonnen dankzij de syndicale  
acties die we sinds de jaren negentig hebben 
ondernomen en die hebben geleid tot meer 
pluralisme in de Congolese politiek en 
vakbeweging. We realiseerden heel wat de 
afgelopen jaren, zoals de wijziging van de 
arbeidswet, de invoering van het gegaran-
deerde minimumloon voor interprofessionele 
werknemers (SMIG), het opstarten van 
de sociale dialoog, de wet op de sociale 
bescherming, een nieuw statuut voor de 
ambtenaren, de controle op de activiteiten 

binnen de overheid ... Dankzij deze controle 
heeft de staat miljarden Congolese franken 
kunnen terugvorderen die door corruptie 
waren verduisterd. 

Maar er is nog veel werk aan de winkel. De 
wet op de sociale bescherming bijvoorbeeld: 
die bestaat op papier, maar wordt voorlopig 
niet toegepast. Het teruggevorderde geld van 
de publieke sector moet worden herverdeeld 
onder ambtenaren, waarvan sommigen al 
jaren wachten op betaling van hun loon. 
Hier stuiten we tegen de immobiliteit van de 
overheid en het bedrijfsleven die verdeeldheid 
zaaien om te heersen. Er is geen haast om het 
aantal vakbonden te verminderen, omdat het 
hen in staat stelt vakbondsvertegenwoordigers 
tegen elkaar op te zetten en zo de onderhan-
delingen te blokkeren. 

Meer dan ooit hebben we de steun nodig 
van het ACV. We hebben hun waardevolle 
ervaring nodig om onze organisatie te 
ontwikkelen. De kennis en solidariteit van 
het ACV helpt ons om samen een sterke, 
verenigde en welvarende vakbeweging op 
te bouwen. 

Jean Bedel Ndundula is de vicevoorzitter van de Congolese 
vakbond CSC (Confédération Syndicale au Congo). Hij is 
er verantwoordelijk voor de publieke sector. Verder staat 
hij nog aan het hoofd van de centrale van Transport en van 
Communicatie. “Amper 4% van de Congolese bevolking heeft 
een officiële baan. Dat betekent dat wij als vakbond vooral 
strijden voor de 96% werknemers in de informele economie.”

“We blijven 
vechten, ondanks 
alle moeilijkheden”

TEKST
Michel De Schauwers

FOTOGR AFIE
Anton Coene

4 5N T  |  O K T O B E R  |  2 0 1 9



ZONALE VEILIGHEIDSPLANNEN

Op 1 januari 2019 zijn de nieuw 
verkozen lokale besturen gestart met de 
evaluatie en de opmaak van een nieuw 
zonaal veiligheidsplan. Dat zal ingaan 
op 1 januari 2020 en gelden tot 31 
december 2026. Maar er kwam kritiek: 
door een lawine aan veiligheidsplannen 
- lokale, federale, Europese - zou de 
politie door de bomen het bos niet meer 
zien. En al die plannen zouden elkaar 
vaak doorkruisen. Ook Joery Dehaes, 
secretaris van ACV Politie, schaart zich 
volmondig achter de kritiek. “Maar 
diezelfde kritiek was er ook al in 2001, 
kort na de politiehervorming.” 

Waarom zijn die plannen er 
gekomen? “De bedoeling is om per 
zone de prioriteiten en aandachts-
punten op te stellen. Daarnaast is er 

ook het nationaal veiligheidsplan 
van de Nationale Politieraad. Daarin 
staan eigenlijk de prioriteiten 
van de regering vermeld.”

Wat is het goede nieuws? “Het 
goede is dat men op langere termijn 
doelen stelt. Een zone maakt eerst een 
analyse van onder meer de risico’s en de 
criminaliteitscijfers en stelt vervolgens 
op basis daarvan een plan van aanpak 
op. Zo loop je niet voortdurend achter 
de feiten aan en vermijd je op te treden 
als een ‘brandweerpolitie’, een politie 
die enkel wacht op een incident om 
te reageren.”

Ik voel een grote ‘maar’ aankomen. 
“Er zijn verschillende ‘maren’. Ten 
eerste zou er een wisselwerking moeten 

zijn tussen de zonale en de nationale 
veiligheidsplannen. Nu wordt er op 
lokaal niveau te veel vastgehouden 
aan het eigen veiligheidsplan, om dat 
te beschouwen als hun bijbel. Het 
nationale plan zou daarbij iets zijn waar 
enkel de federale politie zich iets van 
moet aantrekken. Dat is natuurlijk niet 
waar. Het nationaal veiligheidsplan 
bestaat namelijk uit twee delen: een 
voor de federale politie en een voor 
de geïntegreerde politie. En die laatste 
betreft zowel de federale als de lokale 
politie. Dus op die manier bepaalt de 
regering ook waar de prioriteiten van de 
lokale politie komen te liggen. Het grote 
probleem is de slechte wisselwerking 
tussen de twee niveaus. Dat heeft deels 
te maken met die ver-van-mijn-bed-
showmentaliteit. Een andere reden 

is dat de regering nu verwacht dat de 
zonale veiligheidsplannen worden 
gefinaliseerd terwijl het nationale 
veiligheidsplan er pas in 2020 zal liggen. 
Dat maakt het voor de lokale zones 
moeilijk om in te spelen op prioriteiten 
van de regering die men nog niet kent. 
De kans is dus groot dat men lokaal dat 
plan al na een half jaar moet bijschaven. 
De zones kunnen zo geen toekomstvisie 
ontwikkelen. Wat is dan nog het nut van 
plannen op te stellen als je toch moet 
bijsturen? Het lijkt soms wel bezigheids-
therapie, terwijl er genoeg ander werk 
op de planken ligt.”

Dit zal ook veel invloed hebben 
op personeelsvlak? “Als we zien hoe 
deficitair veel politiediensten op dat 
vlak zijn, dan vraag ik me af hoe al 

die plannen ooit uitgevoerd kunnen 
worden. Hoe kunnen de diensten nog 
iets extra doen buiten hun reguliere 
opdrachten? Als je amper rondkomt 
met je interventieopdrachten dan moet 
je niet verwachten dat men nog extra 
verkeerscontroles kan houden of de 
drugscriminaliteit kan aanpakken.”  

Mannen maken 
soms te veel 
plannen

De nieuwe veiligheid 2020

TEKST
Willem-Jan van Ekert

ILLUSTR ATIE
Gudrun Makelberge

Van de politiediensten 
wordt veel gevraagd. Er 
waren de terreuraanslagen 
en de radicaliseringen, maar 
ook gevangenisstakingen 
en een vluchtelingencrisis. 
De regering zoekt daarom 
maatregelen die kunnen 
zorgen voor minder planlast 
en administratie, en meer 
efficiëntie. De hervorming 
van de veiligheidsplannen 
is daar een onderdeel van. 
Joery Dehaes, secretaris 
van ACV Politie heeft echter 
nogal wat bedenkingen.

6 7N T  |  O K T O B E R  |  2 0 1 9



HET TIJDSTIP

De zes cursisten van de brandweer-
school beginnen vandaag met de eerste 
reeks warme oefeningen - burns genoemd 
- in hun brevetopleiding tot brandweer-
man. De opleiding is hetzelfde voor 
professionele en vrijwillige brandweerlui. 
“Logisch, ze moeten later dezelfde bran-
den blussen”, vindt instructeur Nicolas 
Dupuis, zelf aan de slag als brandweerman 
in zone 1, post Oostende. “De opleiding 
van 264 uur moeten ze binnen de vijf jaar 
afronden. Een groot verschil met toen ik 
mijn opleiding volgde: ik kreeg 6 maanden 
tijd om 90 uur opleiding te volgen. 
Vandaag zijn de spuitgasten veel beter 
voorbereid als ze naar een brand gaan. Om 
de veiligheid te garanderen begeleiden we 
de zes cursisten met drie instructeurs. Alle 
theorethische en praktische kennis rond 
brandbestrijding die ze al mee gekregen 
hebben, komen samen in deze oefening. 

Op het programma vandaag: een 
binnenbrand bestrijden in een residentiële 
woning. Een situatie die we simuleren in 
een container. Veel kan er niet fout gaan, 
we bereiden alles grondig voor. We starten 
de dag ook met een veiligheidsbriefing. Bij 
de eerste oefening observeren de cursis-
ten in de container het brandverloop. 
Vooraan geeft een instructeur uitleg over 
wat er gebeurt, een tweede instructeur 
checkt of de cursisten zich comfortabel 
blijven voelen en ik bedien de deuren om 
de rooklaag op zo’n 10 cm boven de hoof-
den van de cursisten te houden. In 2009 
startte Wobra met deze containeroefenin-
gen of CFBT (compartment fire behaviour 
training), waar ik me in heb gespeciali-
seerd. In 2017 en 2018 volgde ik hier mijn 
opleiding tot CFBT-instructeur. Het is een 
win-win: in de brandweerschool doe ik 
kennis op die ik doorgeef aan het korps 
en aan de cursisten. En de ervaring die ik 
opdoe tijdens brandinterventies maakt 
het voor mij makkelijker om de oefeningen 
voor de deelnemers te vertalen naar 
realistische omstandigheden.” 

TEKST
Eva Hugaerts

FOTOGR AFIE
David Samyn

Brandweerschool van 

vzw WOBRA Provinciaal 

Opleidingscentrum voor 

Veiligheidsdiensten, 

Zedelgem, Dinsdag 

10 september 2019, 10u48
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FOTOGR AFIE
Thomas De Boever

“ Ik wilde heel 
graag op kot 
om eindelijk 
mijn vleugels 
uit te slaan”

Wie? 
Roselien Van Gucht  
 

Klant bij?  
Studentenhome 
Bertha De Vriese, 
Gent

DE KLANT

“Voor 2019 beschikt de 
Vlaamse overheid over een 
budget van 47 miljard euro. 
Meer dan de helft daarvan 

gaat naar twee departementen. Onderwijs en Vorming 
krijgt 14 miljard, zo’n 13,5 miljard gaat naar Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin. Het budget van Welzijn is het 
sterkst gegroeid, door de overheveling van bevoegd-
heden naar de regio’s. We weten intussen dat Welzijn nu 
eerst zal moeten besparen voor de beloofde uitgaven 
doorgaan. Heeft de overheid dan geen middelen om 
aan die noodkreten tegemoet te komen? “Toch wel. Als 
je kijkt naar de meerjarenplanning van de Vlaamse 
regering van eind 2018 tot 2024, zie je dat deze grote 
departementen een gevoelige stijging van 1,5 miljard 
euro* mogen verwachten om aan een deel van de noden 
tegemoet te komen.” 

Is de overheid vooruitziend genoeg om de klimaatver-
andering aan te pakken? Daar ziet hij een genuanceerd 
verhaal. “Hier gaat het eerder om beleidsbeslissingen 
die ons gedrag willen wijzigen: de betonstop, 
rekeningrijden … Stel dat de Vlaamse regering de 
betonstop uitvoert: die kosten zijn niet te vergelijken 
met de kostprijs van personeel en infrastructuur van 
Onderwijs en Welzijn. Begrotingscijfers zeggen niet 
veel over de maatschappelijke return. Als de betonstop 
tot een ander gedrag leidt in bouwen en wonen dan is 

de maatschappelijke return daarvan onschatbaar veel 
groter dan de kosten die aan zo’n invoering verbonden 
zouden zijn.”

“Als je als overheid zegt dat de gebruiker meer zelf moet 
betalen, dan kost dat minder aan de overheid. Op dat 
vlak voeren wij in tegenstelling tot veel andere landen 
een eerder voorzichtig en zeker geen hard liberaal beleid. 
De inschrijvingsprijs aan de universiteit bijvoorbeeld 
ligt hier nog altijd een pak lager dan in andere landen. 
Je kunt natuurlijk het begrotingsbeslag een heel stuk 
verminderen door de prijs te verhogen naar 4000 euro in 
plaats van 900 euro. Dan moeten we minder belastingen 
betalen, maar de sociale gevolgen zullen groot zijn.”

Nog een manier om meer inkomsten te generen ziet hij 
in een betere en meer faire inning van belastingen. “Door 
de staatshervorming hangt drie vierde van de inkomsten 
van de Vlaamse overheid af van de inning van belas-
tingen op federaal niveau. Als je tot een rechtvaardiger 
en correcter belastingsysteem komt, dan zouden we 
waarschijnlijk meer belastingen kunnen innen. Dat kan 
al snel oplopen tot verschillende miljarden euro’s  meer 
inkomsten voor Vlaanderen. Verder heeft de Vlaamse 
overheid nu maar beperkte mogelijkheden om de eigen 
inkomsten op te drijven. Zelfs als men bijvoorbeeld de 
Vlaamse erfbelasting gevoelig gaat verhogen, zal dat 
nooit de grote opbrengst zijn.” 

De Vlaamse overheid heeft voldoende

middelen om aan de noden op het

vlak van zorg, klimaat, onderwijs

en mobiliteit te voldoen.

DE STELLING

We weten dat er in Vlaanderen veel 
sectoren zuchten onder een tekort aan 
middelen terwijl de Vlaamse overheid 
toch over een behoorlijk budget beschikt. 
Hoe komt dat? Hoogleraar Bestuurskunde 
Filip De Rynck van de UGent dook in de 
Vlaamse begroting en meerjarenplanning, 
op zoek naar een antwoord.

Als samenleving hebben we altijd 
aanvaard dat de gemeenschap 
een belangrijk deel van de kosten 
voor onderwijs en zorg draagt. 

Maar toenemende vergrijzing, het federale begrotingstekort 
en andere noden leiden tot de vraag: kan de overheid dit al-
lemaal blijven dragen? De inkomsten dekken nu al onvoldoen-
de de toenemende kosten en dat is vooral een probleem 
voor de zorg. Er moet dus zeker meer gebeuren, maar moet 
het daarom allemaal door de overheid gedragen worden?  
We zien in de cijfers van de nieuwe regering een grotere 
verschuiving naar het individu.  

op kot gaan. Eindelijk onafhankelijkheid! “Ik wilde heel 
graag op kot om eindelijk mijn vleugels uit te slaan”, vertelt 
Roselien, masterstudente Taal- en Letterkunde aan de 

UGent. Roselien woont tijdens de week intussen al zes jaar in 
studentenhome Bertha De Vriese. “Een vriendin had me verteld 
hoe leuk het is in een home en dat je je nooit alleen voelt. Op 
dag één ging ik al naar de bar en leerde ik meteen mensen 
kennen. Er is dus veel sociaal contact, ook omdat er regelmatig 
activiteiten - zoals een bezoek aan het STAM - worden gepland.”

Ze overwoog een privékot tot ze allerlei negatieve verhalen 
hoorde: “Over kotgenoten die nooit de keuken opruimen of 
het vuilnis buiten zetten … Dat heb je hier gelukkig niet, dankzij 
de controles van de Dienst Huisvesting. Is er iets kapot, dan 
herstelt de dienst het snel.”
 
“Het is jammer genoeg mijn laatste jaar dus ik zal afscheid 
moeten nemen van mijn tweede thuis. Want zo voelt het op 
zondagavond: als thuiskomen.” 

NIET WAAR

CONCLUSIEOMSCHRIJVING

INFO

WAAR

TEKST
Barbara Goffaerts

*Cijfers van de vorige regering.
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DE CONFRONTATIE

Hoe moet je over dit akkoord een oordeel 
vellen? We vroegen het aan drie secretarissen 
van ACV Openbare Diensten.

In eerste instantie reageerde het ACV 
vrij gematigd op het regeerakkoord. Op 
sommige vlakken zelfs positief.

jo “We klonken gematigd positief. Zo 
hoeft De Lijn de komende jaren niet 
drastisch te besparen en er zou zelfs 
een extra toelage van 10 miljoen euro 
komen. Maar die blijkt achteraf gefaseerd 
ingevoerd te worden over vijf jaar. Die in-
vestering is dus verwaarloosbaar. Wat me 
zorgen baart, is de openbare aanbesteding 
in een nog te bepalen vervoerregio, wat 
de deur openzet voor doorgedreven 
privatisering. De uitrol van de basisbe-
reikbaarheid zou opschuiven in de tijd 
en voor de minimale dienstverlening 

lijkt het erop dat die van de NMBS wordt 
overgenomen, dus ook met inperking van het 
stakingsrecht. En wat werkdruk betreft: De 
Lijn blijft kampen met een gigantisch perso-
neelstekort. Het grote onderhandelingspunt 
zal het loopbaan- en loonmodel zijn dat er 
bij de technische diensten moet komen. We 
zitten ook aan de vooravond van de sociale 
verkiezingen: De Lijn heeft een nieuwe 
structuur met één centrale directie en telt 
één ondernemingsraad en 3 CPBW’s (comités 
voor preventie en bescherming op het werk), 
wat een flinke vermindering is ten opzichte 
van vandaag. De gesprekken over het aantal 
afgevaardigden van de vakbonden daarin 
moeten nog op gang komen. Ook in het  
lokaal overleg wil men minder mandaten  
voor ons.” 

Zijn er verschillen tussen deze 
en de vorige regering?
ilse “Het vorige beleid wordt verdergezet 
maar dan nog iets erger. In het akkoord staan 

Het Vlaams regeerakkoord kwam er niet zonder horten of stoten. En dat het te 
volgen parcours bijzonder hobbelig zal verlopen, bleek al tijdens de presentatie van 
het akkoord. Eerst zonder cijfers, toen ineens wel, maar die bleken niet juist te zijn. 

“ Wie zo zijn 
huishouden runt 
moet binnenkort 
bij het OCMW 
aankloppen”

“Het zal een straffe minister moeten zijn die deze 
merkwaardige boekhouding wil laten kloppen.”

FOTOGR AFIE  Anton CoeneTEKST  Willem-Jan van Ekert

ILSE REMY
VERANTWOORDELIJKE VOOR DE 
VLAAMSE OVERHEIDSDIENSTEN 

CHRISTOPH VANDENBULCKE
VERANTWOORDELIJKE VOOR DE 
LOKALE EN REGIONALE BESTUREN 

JO VAN DER HERTEN
VERANTWOORDELIJKE VOOR  
DE LIJN

zaken waar we ons grote zorgen over maken. 
Vroeger waren er grote beleidsdomeinen, die 
werden vervolgens versnipperd en nu worden 
die domeinen weer vergroot. Tegelijk wil de 
regering nog meer inzetten op centralisering 
van diensten. Dat deden ze al door de per-
soneelsdiensten om te vormen tot één groot 
dienstencentrum en door de centralisatie 
van het boekhoudkantoor. In beide gevallen 
loopt het vierkant. Dan zijn er natuurlijk de 
besparingen: er moeten 1.440 mensen weg. 
Daaronder zitten ook naakte ontslagen, ook 
al beweert men van niet. Op het einde van 
deze regeerperiode zal dan in totaal 1 op 5 
van alle personeelsleden van de Vlaamse 
overheid verdwenen zijn. Dat is niet meer 
houdbaar. Want het aantal taken vermindert 
niet, integendeel. Het Rekenhof zei al in 2016 
dat de besparingen te ver gingen.”
christoph “De regering stelt schaamteloos 
voor dat ze die 1.440 ambtenaren halen uit de 
mensen die overkwamen van de federale en 
provinciale diensten. Die kwamen bij de DVO 
(diensten van de Vlaamse overheid) als gevolg 
van de zesde staatshervorming.”

ilse “Ze vergeten dat die mensen op andere 
punten in het regeerakkoord juist een 
belangrijke taak krijgen toegewezen. Zo zal er 
bij de VDAB flink gesneden worden, tegelijk 
zegt het regeerakkoord dat activeren en wijk-
werken belangrijk wordt. Dit regeerakkoord 
staat vol met dat soort tegenstellingen.”

christoph “We kregen spijkerharde garanties 
van toenmalig minister Homans: niemand die 
uit de provincies zou overkomen, zou er ook 
maar iets bij inschieten. Ondertussen zijn veel 
van die mensen niet bij een DVO terecht-
gekomen maar bij een vzw, sommige daarvan 
bestaan zelfs al niet meer. Dit is boerenbedrog 
van de bovenste plank. Die groep mensen 
nog eens viseren is ronduit schandalig. De 

jo

ilse

christoph

REACTIES OP HET 
REGEERAKKOORD
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DE CONFRONTATIE

regering heeft het absoluut niet goed voor met het personeel van de overheden. 
En dan spreek ik nog niet over wat er overblijft van de dienstverlening. Men kan 
niet blijven zeggen dat we meer gaan doen met minder.”

De regeringspartijen schreeuwen dit toch al jaren van de daken?
ilse “Het statutaire karakter van de ambtenaren wil men verder afbouwen. 
Maar als je aan de voordelen van ambtenaren zit, moet je ook kijken naar de 
gevolgen voor de andere randvoorwaarden, zelfs al is dat federale materie. 
Een ambtenaar die op medisch pensioen gaat, bouwt geen pensioenrechten 
meer op. Een contractuele valt terug op de mutualiteit, maar bouwt wel die 
rechten op. Ze moeten niet volledig het contractuele systeem volgen, maar 
wel de consequenties dragen en de verschillen ten nadele van statutairen ook 
wegwerken. Belangrijk naast ziekte, tweede pijler en loopbaanmogelijkheden is 
ontslagbescherming bij politieke druk of inmenging. Dat laatste is echt cruciaal.”

Hoor ik dat jullie bereid zijn het statutaire karakter los te laten?
ilse “Nee. Als aan de arbeidsvoorwaarden en de bescherming wordt 
getornd, heeft het zelfs geen zin om te gaan praten. Wij hebben nu nog een 
70/30 verhouding statutair/contractueel maar bij lokale en regionale overheden 
is dat al omgekeerd. Als men per se door wil gaan met die contractuele tewerk-
stelling, dan moet dat wel een volwaardige zijn.”

christoph “In Nederland bestaat het statuut niet meer als algemeen principe. 
Maar daar is die overgang ordentelijk verlopen: de bescherming is goed 
geregeld, net als de ontslagregelingen. Het probleem is dat de personeelsleden 
van de overheid in de hoek zitten waar de klappen vallen. Van het negatieve 
beeld dat van hen in de media werd opgehangen, maakt deze rechtse regering 
dankbaar gebruik. De zogenaamde kaderstellende Vlaamse overheid is een 
skelet zonder vlees en al heel lang zonder vet. Hun taken zullen terechtkomen 
bij de lokale besturen die daar nu al geen centen voor hebben. Dat is het 
perverse gevolg van de interne staatshervorming. Vlaanderen zegt wat er moet 
gebeuren en de uitvoerende taken schuift men naar lagere niveaus terwijl de 
centen niet volgen. Zo is het wel gemakkelijk om een beleid uit te stippelen.”

ilse “Wij laten die statutaire benoemingen 
niet zomaar vallen. We willen praten over 
het statuut van contractuelen: dat moet 
verbeteren. Als we op een punt komen dat de 
verschillen tussen beiden miniem zijn, dan 
zitten we in een ander verhaal.”

christoph “Over een ander verhaal gesproken: 
uit een enquête die we onlangs hielden, bleek 
dat 28% van de personeelsleden binnen de 
lokale overheden dagelijks ongeoorloofde 
politiek druk ondervinden. De objectiviteit 
van de publieke dienstverlening staat onder 
zware druk. Bovendien is sinds 1993 niets 
meer gewijzigd aan de salarisstructuur van 
het personeel. Behalve voor de top. Sinds 
2008 hebben we voor de lokale regionale 
overheden geen enkel sectoraal akkoord 
kunnen afsluiten. De Vlaamse overheid trekt 
er zich niets van aan.”

Hoe zit het met de plannen 
rond privatiseringen?
christoph “Dat spel wordt steeds subtieler 
gespeeld, zeker door de lokale besturen. Zo 
zegt men meer te willen investeren in de 
woonzorgcentra. Prima denk je dan. Maar 
de systemen die de zorg in totaliteit moeten 
financieren, krijgen het steeds moeilijker. Met 
als gevolg dat lokale besturen steeds vaker 
overwegen hiervoor een vzw op te richten.
Want dan geniet men allerlei subsidies, 
fondsen en tax shifts. Men wil ook allerlei 
private initiatieven mogelijk maken op vlak 
van drinkwatervoorziening, crematoria, 
vuilophaling en dergelijke.”

jo “Ik verwacht de volgende jaren ook 
binnen De Lijn een verschuiving richting 

“ IK VERWACHT DE 
VOLGENDE JAREN 
OOK BINNEN DE LIJN 
EEN VERSCHUIVING 
RICHTING 
PRIVATISERINGEN”

“ HET RAMMELT LANGS ALLE 
KANTEN, DIT IS GEEN BEGROTING”

privatiseringen. Er is al die 50/50 verhouding met de privé-exploitanten. Al 
het bijkomend werk wordt nu al uitbesteed aan hen. Ik sluit niet uit dat die 
verhouding de volgende jaren gaat verschuiven.”

christoph “We zijn in het verhaal rond het regeerakkoord een belangrijk element 
vergeten: de druk van Bart De Wever. Er zou belastinggeld vrijkomen om de 
lokale besturen te versterken. Zo neemt de Vlaamse regering de helft van de 
responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van statutaire ambtenaren van 
lokale en regionale besturen op zich.”

Goed nieuws toch?
christoph “Op zich wel, maar wat me niet vrolijk maakt is dat van de 90 miljoen 
die daarvoor nodig is ongeveer de helft naar Antwerpen vloeit. Niet geheel 
toevallig de stad van onze vriend De Wever. De rest gaat naar de andere 
centrumsteden. Een behoorlijk doorzichtige truc. Die responsabiliseringsbij-
dragen kwamen er omdat de pensioenen die nu uitgekeerd worden niet meer 
gedekt worden door ambtenaren die nu intreden. Door de afschaffing van de 
statutairen, die daar tot voor kort wel voor zorgden, heeft men zelf het probleem 
gecreëerd en lost men dat nu gedeeltelijk op met belastinggeld. Ik ben niet 
tegen een injectie uit algemene middelen zoals die voor alle andere pensioenen 
gebeurt, maar men had dat moeten financieren via de basisbijdragen voor alle 
lokale besturen. Om die perverse financiering te camoufleren, richt men nu een 
fonds op voor ‘het beheer van de open ruimte’, voor alle gemeenten behalve 
de centrumsteden. Dat zijn 287 gemeenten waarvoor een potje klaarstaat dat 
tegen 2024 124 miljoen euro moet bevatten. Belachelijk. En als kers op de taart, 
om de schandvlek van Vlaanderen te bedienen, heeft men 4 miljoen gere-
serveerd voor Ninove, Denderleeuw, Geraardsbergen en Zottegem. Gemeenten 
waar het Vlaams Belang de grootste partij werd. Die zouden meer dan andere 
steden te kampen hebben met armoede … Als je heel dat regeerakkoord leest 
dan zie je wat voor zooitje het allemaal is.”

De vraag blijft waarom jullie reacties zo 
gematigd waren op het regeerakkoord.
christoph “Omdat we moesten reageren op 
een stuk dat verre van volledig was. En in de 
Excelletjes die nu binnensijpelen, lezen we 
uit die cijfers meer dan wat er in het akkoord 
staat. Het zal een straffe minister moeten zijn 
die deze merkwaardige boekhouding wil 
laten kloppen. Het rammelt langs alle kanten, 
dit is geen begroting. Wie zo zijn huishouden 
runt, moet binnenkort bij het OCMW 
aankloppen.”

jo “Wij vroegen de minister van mobiliteit 
om opheldering over wat het akkoord 
nu eigenlijk betekent want het is enorm 
oppervlakkig geschreven.”

ilse “Men is al 20 jaar bezig over functiewe-
gingen, loopbaanbeleid en we zijn niet tegen 
onderhandelingen hierover. Het is belangrijk 
dat dit in zijn geheel gebeurt en niet stukje 
voor stukje. Wij willen praten. Maar als dat op 
het niveau van de vorige regering is dan zijn 
we vlug uitgepraat.”

christoph “We zijn ergens ook wel hoopvol. 
Bart Somers is geen Liesbeth Homans. 
Er kan met hem gesproken worden. Maar 
uiteindelijk is er maar één argument 
doorslaggevend: ‘show us the money’, om 
ene De Wever te citeren.” 

jo van der herten

christoph vandenbulcke
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L
iene Benoit werkt al sinds 2004 als 
verpleegkundige in de gevangenis van 
Gent. In 2010 werd ze er hoofdverpleeg-
kundige. Ze heeft veel zien veranderen 

in 15 jaar tijd. “Je hoort veel over besparingen 
bij het bewakingspersoneel, maar in 2018 is 
er ook serieus geknipt in het aantal verpleeg-
kundigen in de gevangenissen.”

Complexere problematieken, 
handen te kort
Momenteel zijn er in totaal 200,5 voltijds-
equivalenten die basiszorg toedienen in 
de 35 Belgische gevangenissen. “Volgens 
de CPT-normen (Commissie ter Preventie 
van Foltering) is dat 100 man te weinig: we 
zouden dus met 300 moeten zijn. Je kan je 
dus inbeelden dat we handen te kort komen. 
De gevangenispopulatie is ook toegenomen 
met meer specifieke en complexe problema-
tieken. Ons bijscholen lukt amper, we hebben 
daar weinig tijd en ruimte voor.” 

Vicieuze cirkel
“We zijn al tevreden als we de basiszorg 
kunnen aanbieden. Vroeger konden wij 
veel meer ingaan op een crisis, je kon tijd 
maken voor een gevangene en hem of haar 
verder opvolgen. Nu moeten we veel sneller 
doorverwijzen, waardoor we ook minder 

voldoening uit onze job halen. Tegelijk 
belasten we het bewakingspersoneel extra 
wanneer een gevangene naar het ziekenhuis 
moet, bijvoorbeeld. Want ook zij hebben 
hun handen meer dan vol, en dat zorgt 
voor wrevel op de werkvloer. Op den duur 
zitten we in een vicieuze cirkel en loopt 
iedereen op de toppen van z’n tenen. 
Plus: we kregen er de laatste jaren ook 
veel administratie bij. Als we dat al eens uit 
handen kunnen geven!”

Open brief 
“We vinden de situatie intussen onhoudbaar. 
Daarom besloten we een open brief te sturen 
naar de ministers van Justitie en Volksge-
zondheid, de voorzitter van de FOD Justitie, 
de directeur-generaal EPI (Penitentiaire 
Inrichtingen) en de leden van de Penitentiaire 
Gezondheidsraad. We willen een sterk signaal 
geven, dat we zo niet langer kwalitatieve zorg 
kunnen verlenen. Zorgverstrekkers uit de 
35 Belgische gevangenissen schreven er een 
persoonlijke boodschap neer.” 

“We hopen dat zij die over onze job beslissen 
hierdoor beseffen dat we echt op ons 
tandvlees zitten. En natuurlijk hopen we dat 
het uiteindelijk tot meer middelen voor extra 
verpleegkundigen leidt.” 

DE MILITANT

“We zijn al tevreden als we de 
basiszorg kunnen aanbieden”

TEKST
Renske De Maesschalck

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Zit jij met een probleem dat je wilt aankaarten? Laat het ons weten via nt@acv-csc.be

LIENE BENOIT

 · Functie: Hoofdverpleegkundige 
Gevangenis Gent

 · Leeftijd: 38 jaar
 · Woonplaats: Ternat

DE MILITANT
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PERSONEELSTEKORTEN

“Bij de federale overheid zijn de 
problemen zeer acuut”, zegt Mark Saenen. 
“Er zijn de laatste vijftien jaar voortdurend 
besparingen geweest terwijl er nauwelijks 
nieuwe aanwervingen waren. Bovendien 
besliste de laatste regering dat er van de 
vijf natuurlijk afgevloeide werknemers 
slechts een vervangen mocht worden. 
Dat was een blinde besparing: het enige 
idee dat daar achter zat was om het 
aantal ambtenaren te verminderen, over 
de gevolgen daarvan was op geen enkel 
moment nagedacht. Als je de leeftijds-
piramide onder ambtenaren bekijkt, dan 
zie je dat de meesten een zekere leef-
tijd bereikt hebben. Er is dus zeer veel 
uitstroom door pensioneringen, terwijl 
die slechts voor 20% vervangen wordt. 
De regering maakte alleen uitzonderingen 
voor de departementen van de N-VA. Na 
de aanslagen in Brussel en de vluchtelin-
gencrisis kwamen er mensen bij, zij het 
met mondjesmaat. Bij alle andere diensten 
bleef het personeelstekort acuut. Zo is er 
in de Vlaamse gevangenissen een tekort 
van 126 medewerkers. Dat betekent onder 
meer dat mensen geen verlof kunnen 
nemen: een cipier met 500 openstaande 
verlofdagen is geen uitzondering.”

De publieke diensten kampen met grote 
personeelstekorten. In drie afleveringen 
schetsen we hoe het zo ver is kunnen komen. 
ACV’ers Mark Saenen, coördinator federaal 
openbaar ambt, trapt af en Jan Mortier, 
verantwoordelijke openbare zorgsector, gaat 
dieper in op de problemen in de zorgsector.

“ Geen zorg personeel 
meer? Er is nog veel 
potentieel op de 
werkvloer”

TEKST
Willem-Jan van Ekert

ILLUSTR ATIE
Gwen Vanderstraeten
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PERSONEELSTEKORTEN

Neoliberale ideologie
“Bij de aanstelling van de vorige regering waren 

er 75.000 federale ambtenaren, dat is nu gezakt tot 
59.500”, vervolgt Mark Saenen. “Toenmalig, en kort-
stondig, minister van ambtenarenzaken Sander Loones 
was in een hoerastemming. De personeelstekorten 
zijn op het conto te schrijven van een neoliberale 
ideologie. De N-VA wil zo weinig mogelijk bemoeie-
nissen van de staat. Een van de gevolgen is dat er weinig 
financiële controles gebeuren bij ondernemingen. En die 
hebben al de nodige cadeaus gekregen zoals een verlaging 
van 8% van de sociale bijdragen. Geld dat niet naar de 
sociale zekerheid gaat: de gevolgen zijn bekend.”

“Die afbouw van het personeelsbestand door 
besparingen is inderdaad schrijnend”, zegt Jan Mortier. 
“Maar er zijn nog andere elementen die bijdragen aan de 
tekorten. Zo zijn er sectoren waarbij de werkdruk te hoog 
is door een gebrek aan financiering. Dat is heel goed voel-
baar in de zorgsector, ziekenhuizen en woonzorgcentra.”

Een ander element is volgens Jan Mortier de 
situatie op de arbeidsmarkt. “Iedereen spreekt 

nu over de krapte op de arbeidsmarkt. Bij de 
knelpuntberoepen behoren verpleegkundigen 
en zorgkundigen. In de gezondheidssector 
wordt 2025 cruciaal. Dan is de uitstroom van 
de verpleegkundigen die nu 55+ zijn volop aan 
de gang. De vraag naar vervangingspersoneel 
zal nog groter worden, omdat we sowieso 
nood hebben aan extra personeel door de 
toenemende vergrijzing van de bevolking. 
Er zijn dringend maatregelen nodig om dit 

allemaal op te vangen. Tegelijk zien we 
in de zorg een grote uitstroom 

omdat de werkdruk 
veel te hoog is.” 

Pak onderte-
werkstelling aan

“Er zijn 
wel degelijk 
oplossingen”, 
beweert Jan Mortier. 
“Werkgevers zeggen 
nogal vlug dat ze 
geen verpleeg- of 
zorgkundigen vinden 
maar er is nog veel 
potentieel op de 
werkvloer. Maar liefst 
3,1% van de 20 tot 
64-jarigen Vlamingen 

zijn ondertewerkgesteld. Dat 
betekent dat ze onvrijwillig 

deeltijds werken. Die willen 
dus meer uren werken, maar krijgen 

niet de kans omdat het in bepaalde 
arbeidsorganisaties makkelijker is om 
deeltijdse arbeidskrachten in te zetten. 
In onze ogen kan je door beter te 
organiseren toch met meer voltijdsen 
werken. Men moet het potentieel op de 
werkvloer beter benutten.”

Verkeerde politieke signalen
“Federaal merken we de krapte op 

de arbeidsmarkt ook”, vult Mark Saenen 
aan. “Dat komt onder meer omdat de 
aantrekkelijkheid van het federaal ambt 
vermindert door het negatief beeld van 
overheidspersoneel. Zo is er heel wat 
kritiek op het overheidspensioen. Men wil 
de pensioenen nu nivelleren voor zelf-
standigen, de privé en de publieke sector. 
De voordelen van het overheidspensioen 
zouden dus verdwijnen. Hetzelfde geldt 
voor de vaste benoemingen: de zekerheid 
die werken voor de federale overheid 
bood, is weg aan het vallen. Men wil enkel 
nog contractuelen aannemen. Dan is er 
nog de verloning, die wel wat gestegen is 
de laatste jaren, maar nog steeds lager is 
dan in de privésector met zijn extralegale 
voordelen. Vroeger waren privé en werk 
beter op elkaar afgestemd, bijvoorbeeld 
in de vorm van loopbaanonderbreking, of 
deeltijds werk. Die systemen is men ook 
aan het afbouwen. Het gevolg is dat jonge-
ren nu eerst een job zoeken in de privé-
sector. En de signalen vanuit de politiek 
dragen niet bij tot de aantrekkelijkheid van 
het openbaar ambt.”

Precaire contracten
Jan Mortier: “Bij veel openbare zorgin-

stellingen is minder dan 20% statutair. In 

een arbeidsmarkt waarin grote tekorten 
aan personeel dreigen, slaagt men er 
nog altijd in om precaire contracten aan 
te bieden zoals tijdelijke vervangings-
contracten en zelfs interimarbeid. Daar 
kan ik moeilijk bij, zeker als men weet 
dat de komende jaren het tekort alleen 
maar groter wordt. Waarom geeft men 
die mensen geen contract van onbepaal-
de duur? Er is bijzonder weinig risico dat 
men in die sector ooit met een overschot 
aan verpleegkundigen zal zitten. In de 
zorgsector is het loon niet het grootste 
probleem maar wel de arbeidsorga-
nisatie. Daar botsen we op een muur met 
de werkgevers. We hebben voor het 
personeel van de ziekenhuizen een aantal 
kwalitatieve maatregelen uitge- werkt waar-
mee zelfs de minister akkoord ging. Dat gaat 
onder meer over stabiele uurroosters en 
langere aaneensluitende vakantieperiodes. 
Maar de werkgevers blokke- ren het voorstel. Zo 
kan je het beroep niet aantrekkelijker maken voor jongeren.”

Opleidingsprojecten
Het verhogen van de zij-instroom is volgens Jan Mortier 

nog een oplossing om de tekorten op te vangen en de 
aantrekkelijkheid te verbeteren. “Er loopt nu het federale 
opleidingsproject Vorming 600, waarbij mensen van zieken-
huizen en woonzorgcentra (WZC) met behoud van loon een 
opleiding tot A1 of A2-verpleegkundige kunnen volgen. Die 
opleiding is zeer succesvol, helaas is de vraag groter dan 
dat er middelen zijn. Wij willen dat dergelijke projecten 
worden uitgebreid naar andere sectoren en knelpuntbe-
roepen binnen de overheid. Men denkt te veel in hokjes.”

Mark Saenen: “De federale overheid experimenteert 
ook met dit soort projecten. Neem nu financiën of de 
pensioendienst. Als je ziet wat de burger nu allemaal 
online kan raadplegen… het personeel dat daar niet meer 
mee belast wordt, kan je inzetten in andere diensten.” 
Het bewijs volgens Jan Mortier dat er meer samenwerking 
moet komen over de regio’s heen. “Binnen de overheden 
kan men toch alle knelpuntberoepen en vormingsmoge-

lijkheden oplijsten? De private zorgsector 
heeft met Febelfin een akkoord gesloten 
om medewerkers die moeten uitstromen 
uit de bankwereld om te scholen voor een 
beroep in de zorg. Het is een proefpro-
ject en ik weet niet of het kans op slagen 
heeft, maar het is het proberen waard. 
We moeten immers alle mogelijkheden 
en middelen benutten die er zijn. Binnen 
de Vlaamse intersectorale akkoorden 
hebben we een kwalificerend traject voor 
mensen bij poetsdiensten en gezinszorg: 
zij kunnen een opleiding tot zorgkundige 
volgen. Maar dat is enkel beperkt tot die 
sectoren. Waarom niet uitbreiden tot al 
het personeel van de lokale sector?”

New way of working
Mark Saenen: “Een aantal federale 

diensten organiseert outtakegesprekken 
wanneer iemand weggaat. Vaak halen 
mensen de arbeidsomstandigheden, 
promotiemogelijkheden en het teveel aan 
bureaucratie aan als reden voor vertrek. 
Zo zijn er de jaarlijkse evaluatiegesprekken. 
Daar kruipt veel tijd in. Maar als de werk-
gever tevreden is dan zouden die toch niet 
gehouden moeten worden? Hou je beter 
bezig met mensen die een evaluatie nodig 
hebben en begeleid hen. En maak nog 
meer gebruik van de mogelijkheden die de 
‘new way of working’ biedt: afschaffing van 
de prikklok en meer telewerk.” 
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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

COLUMNNIEUWS

ONDER DE RADAR

Word afgevaardigde van 
ACV Openbare Diensten

�

Ga naar www.acv-openbarediensten.be 

en vul het kandidatenformulier in. 

E
ind augustus raakte bekend dat ‘onze’ 
wolvin Naya vermist was met haar welpen. 
De welpen, ergens in april geboren, zouden 
stilaan een groter territorium willen 

verkennen maar de natuurcamera’s pikten al 
maanden niks meer op. Ondanks alle wilde 
speculaties over vergiftiging of andere creatieve 
wolfverdelgingsmethodes, bleven de wolven-
kenners optimistisch. Wolvinnen met welpen 
slagen er makkelijk in om een tijdlang onder 
de radar te blijven. Het was dus zeker niet de 
bedoeling dat we met z’n allen op zoek zouden 
gaan. Wolven leven in een gebied van al gauw 200 
vierkante kilometer, onbegonnen werk dus om 
een zoekactie op te zetten.

Vandaag weten we dat Naya en haar welpen 
‘toevallig’ in het vizier van enkele overenthou-
siaste jagers zijn terechtgekomen. Tot dan was 
ik stiekem wel een beetje jaloers op de wolvin. 
Hoe fijn moet het niet zijn om af en toe een tijdje 
onder de radar te blijven? Om even onbereikbaar 
te zijn? Of toch niet? Omdat ik net als elke andere 
volwassene soms zowat vergroeid lijk met mijn 
smartphone, is zo’n idee van onbereikbaar-zijn 
misschien wel romantisch, maar durven we het 
diep in ons hart toch niet aan. Stel je voor wat je 
allemaal zou missen! 

En dan is onze collectieve FOMO vooral een 
luxeprobleem. Er verdwijnen ook heel wat 
mensen onder de radar, die dat helemaal niet 
willen. Denk maar aan illegale gezinnen met 
kinderen die in erbarmelijke omstandigheden 
proberen te overleven, jeugdzorgverlaters die niet 
meer passen in een of ander kokertje van een veel 
te rigide overheidsapparaat, of werkende armen 
verscholen achter gevels van nette rijwoningen … 

Nabijheid is het antwoord, maar dat vertaalt 
zich nogal moeilijk in de praktijk. Zeker met een 
nieuwe Vlaamse regering die bij het opstellen van 
haar akkoord gemakshalve al die mensen onder 
de radar over het hoofd heeft gezien. Want ja, er is 
overal geld te kort dus zullen we moeten besparen. 
Alweer. En veel. Zouden ze niet beter die andere 
groep wolven viseren, die maar al te graag onder 
de radar blijven? De geldwolven, die van fiscale 
optimalisatie een heuse sport maken en aan wie 
wij met z’n allen allerlei cadeaus onder de vorm 
van premies en subsidies geven. 

Wil je je actief inzetten voor je collega’s op de 
werkvloer? Als vakbondsafgevaardigde kan jij het 
verschil maken. Je bent een spreekbuis en tegelijk 
een luisterend oor. Je komt op voor jouw rechten 
en die van je collega’s door te overleggen met 
je werkgever. 

Je hoeft daarvoor geen superheld te zijn. Je 
kan altijd rekenen op de ondersteuning van de 
medewerkers van ACV Openbare Diensten. We 
informeren je en zorgen voor vorming. Je staat er 
dus zeker niet alleen voor. 

Aarzel niet en stel je kandidaat als vakbonds-
afgevaardigde in de openbare sector voor ACV 
Openbare Diensten. G
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OP 10 NOVEMBER 1969 
maken Bert en Ernie 
hun televisiedebuut in 
Sesame Street. Later 
volgde de Nederlandse 
versie Sesamstraat. 
Legendarisch was de 
banaansketch waarin 
Bert zijn maatje erop 
attendeert dat hij een 
banaan in zijn oor heeft. 
Waarop Ernie doodleuk 
antwoordt met ‘Het spijt 

me, Bert, ik hoor je niet 
want ik heb een banaan 
in mijn oor.’

Er is een zorgwekkende 
trend in bepaalde po-
litieke milieus om die 
banaan ostentatief uit 
het oor te halen, erin 
te bijten en vervolgens 
met de mond vol terug 
te blaffen. Na een 
nuchtere analyse van 

ACV-voorzitter Marc 
Leemans van de ver-
kiezingsnederlaag van 
CD&V, haalde Etienne 
Schouppe zijn banaan 
uit het oor en blafte ‘dat 
wie links zaait, rechts zal 
oogsten’. Jawel, Etienne 
Schouppe: ACW-man 
en ooit begonnen aan 
het loket van de NMBS. 
Die bij zijn vertrek als 
gedelegeerd bestuurder 

van diezelfde NMBS 
bovenop zijn jaarloon 
van 750.000 euro nog 
een gouden handdruk 
kreeg van 2 miljoen 
euro. Om vervolgens 
de NMBS achter te laten 
met een schuldenput 
van 1,8 miljard. 

Moeten er nog bananen 
zijn? D
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