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BEDANKT,
MILITANTEN!

Van 29 februari tot 8 maart 2020 is het Week van de 
Vrijwilliger. De ideale gelegenheid om ook de vrijwilligers 
van ACV Openbare Diensten – onze afgevaardigden op 
de werkvloer – te bedanken voor hun inzet. Vakbonds
afgevaardigden of militanten spelen een cruciale rol in onze 
vakbondswerking. Zonder militanten geen vakbond, daar 
komt het eigenlijk op neer. 

Onze militanten zijn voor veel werknemers het eerste 
aanspreekpunt van ACV Openbare Diensten. Hun collega’s 
kunnen bij hen terecht voor individuele problemen en 
vragen. En die directe individuele dienstverlening is ons 
sterkste punt.  De militanten weten wat er leeft op de 
werkvloer. Via overleg zoeken ze naar oplossingen die goed 
zijn voor alle werknemers. Ze zijn ons luisterend oor en 
werken tegelijkertijd oplossings en toekomstgericht. 

Militanten zijn ook de spreekbuis van de vakbond op de 
werkvloer. Zij verspreiden onze standpunten, daar waar 
het nodig is. En hun kritische ingesteldheid – ook tegenover 
de vakbond   houdt ons scherp en bij de les. Dat is maar 
goed ook.
 
Dus dank jullie wel! Wij, van onze kant, engageren ons om 
te blijven investeren in informatie, begeleiding en vorming. 
Samen sterk!

Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten

“ Zonder militanten 
is er geen vakbond. 
Samen sterk!”
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“We krijgen natuurlijk ook vragen over 
federale of Vlaamse materies”, zegt Heidi. 
“Wanneer die gaan over de algemene arbeids
wetgeving dan kunnen wij helpen. Maar als 
het specifieke vragen zijn over hun werkgever, 
fungeren we als een doorgeefluik naar onze 
collegaconsulenten in Brussel.” “Leden komen 
bij ons met vragen gerelateerd aan hun werk”, 
vult Sven aan. “Over loon, verlof, loopbaan
onderbreking, ziekte, arbeidsongeval, ontslag ... 
Soms willen ze enkel informatie, soms moet er 
door ons bemiddeld worden met de werkgever. 
Soms wordt het een juridisch dossier, dan doen 
wij het intakegesprek en maken we het dossier op 
voor onze juridische dienst. En als een dossier het 

individuele overstijgt, gaat het 
naar de vakbondssecretaris.”

Heidi is 16 jaar vakbonds-
consulent, Sven 12 jaar. Ze 

merken een verandering. Sven: “Het belang 
van de individuele dienstverlening neemt 
toe. Die wordt ook steeds meer juridisch van 

aard. Er wordt dus een grotere specialisatie 
van ons gevraagd op vlak van kennis van de 
wetgeving. De besturen professionaliseren ook, 
ze hebben intussen ook een sociaal secretariaat, 
personeelsdienst en juridische dienst. Om op 
hetzelfde niveau te kunnen discussiëren moeten 
we even goed op de hoogte zijn. We zijn een soort 
sociaal secretariaat van de werknemer. Vroeger 
waren mensen eerder uit overtuiging lid van een 
vakbond, nu leven we in een meer individua
listische maatschappij. Leden betalen voor een 
dienstverlening en wensen daar iets voor terug 
te krijgen. In eerste instantie voor zichzelf.”

“We worden door de besturen voor vol 
aanzien”, beweert Heidi. “Als wij met hen in 
discussie gaan nemen ze ons serieus.” “Je hebt 
natuurlijk een verschil in soorten interventies”, 
zegt Sven. “Wanneer het over wetgeving gaat, 
kijken we naar wat de wet zegt en is er verder 
geen discussie. Bemiddeling is minder zwartwit, 
waarbij vooral het gezond verstand geldt. In deze 
gevallen zien we de laatste tijd wel een verruwing 
bij de besturen. Vroeger kon je praten, iets met 
elkaar regelen. Nu worden de overheden meer 
als een bedrijf gerund, met harde economische 
standpunten, minder begrip, minder sociaal.”

“Dat zie je vooral in het kader van langdurig 
zieken, waarvoor nauwelijks aangepast 
werk voorhanden is”, zegt Heidi. “Dat leidt 
dan vaak tot medisch ontslag. Het enige 
dat wij dan kunnen doen is zorgen dat alles 
volgens de wetgeving verloopt en men krijgt 
waar ze recht op hebben. De zogezegde 
reintegratie is meestal een drogreden. Drie 
vierde van de mensen in een reintegratietraject 
wordt uiteindelijk ontslagen.” 

“ Een vakbondsconsulent is 
een soort sociaal secretariaat 
van de werknemer”

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Heidi Derudder en Sven De Smet 
zijn beide vakbondsconsulent voor 
ACV Openbare Diensten. Heidi wordt 
in West-Vlaanderen het meest gecon-
fronteerd met problemen van leden die 
werken bij gemeenten. Sven is consulent 
in Oost-Vlaanderen. “We zijn het eerste 
aanspreekpunt. Als je een kantoor van ons 
binnenloopt en het gaat over de openbare 
sector krijg je ons te zien.”

Consulenten vind je via de lokale kantoren van het ACV Openbare Diensten of via www.acv-openbarediensten.be
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“ We willen wel 
maar  vinden  ze 

niet”

België scoort slecht als het op aanwerven 
van personen met een handicap en personen 
met een migratie achtergrond aankomt. 
Sommige landen voerden quota in om 
het aandeel van kansengroepen op de 
arbeidsmarkt te verhogen. In België gelden 
enkel quota voor vrouwen in de politiek, 
voor federale topambtenaren en voor 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
bedrijven. Hanne De Roo van het VBO 
Competentiecentrum Werk & Sociale 
Zekerheid is tegen een wettelijke 
verplichting. Jolien Pollet, staf medewerker 
Gender en gelijke kansen van het ACV is voor.

HANNE DE ROO

VBO Competentiecentrum 
Werk & Sociale Zekerheid

JOLIEN POLLET

Stafmedewerker  
Gender en gelijke kansen 
van het ACV

Het VBO ziet liever een basis van vrijwilligheid  
om tot meer diversiteit te komen?
HANNE DE ROO “Ondernemingen die divers zijn binnen het 

personeelsbestand maken betere keuzes en behalen betere 
financiële resultaten. Helaas zoeken veel rekruteerders een 
kandidaat die het meest op hen lijkt. Toch moet je hen niet 
straffen door quota op te leggen. Ondernemingen die daar 
nog niet aan toe zijn, helpen we bij een diverse aanwer
vingspolitiek. We werken daarvoor samen met de nationale 
arbeidsraad en vakbonden om hen te sensibiliseren. We 
hebben ook contact met organisaties die zich richten op 
jongeren met een hoger diploma uit de Afrikaanse diaspora. 
Blijkt dat mensen elkaar vaak niet vinden, kandidaten niet en 
bedrijven niet.”
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Is dat niet een vaak gehoorde smoes: 
we willen wel, maar vinden ze niet?
JOLIEN POLLET “Het is waar dat 

ondernemingen mensen zoeken die op 
hen lijken. Zorg er daarom voor dat je 
managementteam divers genoeg is om 
dat te vermijden. Wanneer mannen de 
bestuursraden bevolken, vind je in hogere 
functies weinig vrouwen. Zonder de 
wettelijke verplichting van quota blijf je 
weinig vrouwen zien.”

Het ACV is voorstander 
van wettelijke quota.
JOLIEN “Waar er geen vrouwenquota 

zijn, gaat de evolutie veel trager. In België 
is het aantal vrouwen in de raden van 

bestuur sinds de invoering 
verdubbeld tot 20%, terwijl 
het in Nederland slechts 
van 6 naar 9% ging. Alleen 
quota of een brochure hier 
en daar zijn niet voldoende. 
Er is veel sensibilisering en 
bewustzijn nodig om meer 
diversiteit te bereiken. Veel 
mensen ontkennen de feiten 
ook, dat er geen glazen 
plafond zou bestaan en 
dergelijke. Er zijn gelukkig 
heel wat ondernemingen die 
wel voor diversiteit kiezen. 
In de war for talent kunnen 
ze niet anders en profileren 
ze zich als vrouw en 

gezinsvriendelijk. Janssen Pharmaceutica  
biedt mannen bijvoorbeeld acht weken 
geboorteverlof aan, bovenop de wettelijke 
tien dagen. Zo trek je young potentials 
aan en hoeft men niet meer te twijfelen 
tussen het aannemen van een jonge man 
of jonge vrouw uit angst dat die laatste 
uitvalt door zwangerschap. Je profileren 
als diverse onderneming is ook vanuit 
marketingoogpunt interessant.”

Waarom trekt niet elk bedrijf de 
diversiteitskaart?
HANNE “Het is vooral een maatschap

pelijk en een mentaliteitsprobleem. De 
jongere generatie staat daarin toch al iets 
verder. Jonge vaders gaan al makkelijker 
hun geboorteverlof of ouderschapsverlof 
opnemen, maar op zoveel andere vlakken 

moet er nog veel gebeuren. Zeker bij de opvoeding, 
maar ook in het onderwijs moet je kinderen leren dat 
we gelijkwaardig zijn en dat iedereen dezelfde jobs kan 
doen. Je moet af van die segregatie op de arbeidsmarkt. 
De ITsector zoekt naar mensen, maar hoeveel vrouwen 
studeren af in die richting? En dan zou je er met quota die 
ene vrouw, die er eigenlijk niet is, moeten uitkiezen?
JOLIEN “Het gaat ook over de machtsposities. Kijk naar 

de diensten chequesector, daar zie je allemaal vrouwen 
en vanaf het middenkader zijn het mannen. Vrouwen die 
poetsen kunnen zich evengoed opwerken tot bedienden en 
de planning opstellen. Ik denk trouwens dat het al voor het 
onderwijs begint. In Scandinavische landen krijgen mama’s 
en papa’s bij een geboorte evenveel dagen om thuis te 
blijven. De papa neemt dus meer zorg op zich waardoor 
de associatie vermindert van ‘vrouwen zijn zorgend’ en 
‘mannen doen de klusjes’. Het gevolg is dat in die landen 
meer mannen zorgfuncties uitoefenen en meer vrouwen 
traditionele mannenberoepen.”

Terug naar de quota. Voor wie kies je als er 
van de tien kandidaten één vrouw is?
JOLIEN “Dan kies je voor de beste. Maar dan moet 

je de volgende keer wel beter gaan zoeken om toch 
die vrouw te vinden. En waarom niet investeren 
in het middenkader, zodat daarin meer vrouwen 
kunnen doorgroeien. Zij zijn ook de beste mensen 
om in je raad van bestuur te komen. Investeer dus in 
opleidingen, voor vrouwen, mannen, migranten ...”

Werkt een voorkeursbehandeling niet 
stigmatiserend?
HANNE “Ik vrees dat quota dat in de hand werken. 

Eén vrouw in een kmo met enkel mannen is niet 
goed. Er kunnen dan issues ontstaan: ‘waarom 
zit ik hier, is dat enkel vanwege mijn huidskleur 
of geslacht en niet om mijn competenties’?”

JOLIEN “Ik geloof ook niet in excuus
truzen en alibi allochtonen. Je moet 
gekozen worden vanwege je capaciteiten 
en dat moet de werkgever de collega’s ook 
duidelijk maken. En niet tolereren dat er 
anders naar die persoon gekeken wordt. 
Maar een bedrijfscultuur kan je niet zo snel 
aanpassen, dat vraagt tijd.”

In België gelden enkel quota voor 
staats- en beursgenoteerde bedrijven.
JOLIEN “Voor de andere niveaus is niets 

vastgelegd. We zien het liever anders maar 
je moet ergens beginnen, dit akkoord was 
het hoogst haalbare. Het gaat vooral om de 
voorbeeldfunctie. Ik denk dat het vrouwen 
zal stimuleren in kleinere bedrijven.”
HANNE “Er is duidelijk een verschil 

tussen diversiteit en inclusie. Die 
eenderdeverhouding is dan wel 
vastgelegd, maar hoeveel vrouwen zijn 
voorzitter van zo’n raad? 3%?”
JOLIEN “Met trage stappen komen we tot 

de ideale wereld. Ook de politiek moet het 
goede voorbeeld geven.”
HANNE “Die werken wel met quota voor 

de kieslijsten, maar hoeveel uitvoerende 
functies voeren ze in werkelijkheid uit?” 

Hoe groot is de loonkloof in België?
HANNE “Uit studies van McKinsey en 

PwC blijkt dat goed lopende bedrijven 
goed scoren op de diversiteitsschaal, 
zowel etnisch, cultureel als op vlak van 
gender diversiteit. Ze hebben ook berekend 
dat tegen 2030 het GBP wereldwijd met 
12.000 miljard dollar kan groeien als de 
gender gap, de loonkloof, gedicht wordt.”
JOLIEN “Wat uurloon betreft, ligt 

de kloof rond de 9%, gebaseerd op 
jaarloon. Reken je deeltijds werk 
erbij, dan bedraagt die 21%.”

HANNE “Een uurloon geeft wel gelijke parameters weer en 
is dus zuiverder. Het is appels en peren vergelijken.”
JOLIEN “Langs de andere kant klopt de bewering dat 

deeltijds werken op vrijwillige basis gebeurt niet. Uit sta
tistieken van het Bureau voor Gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen blijkt dat ‘omdat ik het wil’ rond 10% schommelt. 
Vrouwen kiezen eerder voor deeltijds werk vanwege hun 
zorgende taken thuis. Vaak omdat ze minder verdienen, 
want als een gezin kiest wie deeltijds gaat werken, zal 
dat degene zijn met het laagste inkomen. En dat is dus de 
vrouw. Een uurloonkloof is dan wel zuiverder maar je mag 
de jaarloonkloof niet vergeten. Die heeft bovendien ook 
impact op je pensioen.”

9% verschil blijft natuurlijk veel.
HANNE “Volgens OESO behoort België tot de beste van 

de klas. We zien ook een omgekeerde loonkloof. Meer en 
meer vrouwen zijn hoger 
opgeleid dan mannen 
en starten in bepaalde 
sectoren daardoor vaak 
met hogere lonen. Maar 
wanneer er kinderen 
komen, is dat weer gedaan. 
Door een gebrek aan 
structurele opvangmoge
lijkheden.”
JOLIEN “Bepaalde jobs 

kun je onmogelijk voltijds 
blijven doen, denk aan 
verpleegkundigen in een 
ploegenstelsel met een job 
die fysiek te zwaar is om tot 
je pensioen vol te houden.”
HANNE “We pleiten ook 

voor een hervorming van 
het verlofsysteem. Ondanks al die verschillende verloven is 
er nog altijd geen gendergelijkheid en is de werkprivébalans 
nog altijd niet in evenwicht. Zo’n hervorming kan alleen maar 
werken met meer kinderopvang, vooral in armere wijken is 
er een tekort. Waardoor vrouwen minder tijd hebben om te 
solliciteren. Dat is ook een vicieuze cirkel die doorbroken 
moet worden.”

Wie is hier de grote baas?
HANNE “Het VBO heeft er drie. De grote baas is een man, 

daaronder een vrouw.”
JOLIEN “De voorzitter van het ACV is een man, aan 

Franstalige kant een vrouw. Grote organisaties zoals het ACV 
en het VBO moeten tonen dat er ruimte is voor ambitieuze 
vrouwen en allochtonen. “Het zou toch fijn zijn als je 
vooraan in betogingen meer diversiteit ziet: meer kleur, 
meer jongeren, meer vrouwen.” 

“ ... en dan zou 
je er met quota 
die ene vrouw, 
die er eigenlijk 
niet is, moeten 
uitkiezen?”

HANNE DE ROO

VBO Competentiecentrum 
Werk & Sociale Zekerheid

“ Ik geloof niet in 
excuustruzen en 
alibi-allochtonen. 
Je moet gekozen 
worden vanwege 
je capaciteiten.”

JOLIEN POLLET

Stafmedewerker Gender  
en gelijke kansen  
van het ACV
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Wie? 
Wendy Godsdeel (27) 
 

Klant bij?  
Kind en Gezin 

Hogere belastingen staan gelijk 

aan een hoger welzijn. 

DE STELLING

“Hoge belastingen zijn helemaal geen rem op 
hoge welvaart. Bovendien kunnen ze tot een veel 
hoger welzijn leiden. Zeker vanaf een bepaald 
inkomensniveau – daar valt geen exact cijfer op 
te plakken – doet extra koopkracht ons welzijn 
niet echt meer stijgen, en is het belangrijker om 
meer belastingen te innen en dat geld in openbare 
diensten en sociale zekerheid te investeren. Dan 
stimuleren hogere belastingen ons welzijn.”

Niet waar

Inleiding

Conclusie

“Mijn dochtertje Josefien is 15 maanden oud. Het is ons eerste kindje. Vandaag 
zijn we op controle bij Kind en Gezin om te kijken of Josefien groeit en bloeit 
zoals het hoort. De eerste keer dat ik met hen in contact kwam, was nog tijdens 
mijn zwangerschap. Toen kwam de verpleegkundige op huisbezoek. Ook voor 
de hoortest van je kindje na de bevalling komt ze aan huis, maar meestal ga ik 
naar het consultatiebureau. In dat van Overijse, want ik woon in Hoeilaart.”

“Ik vind het fijn dat ze eerst thuis komen. Als je 
pas bevallen bent, is dat gewoon handiger. Ook de 
consultaties ter plaatse verlopen altijd vlot, zelfs als 
er veel volk is. De vrijwilligers die je ontvangen, de 
verpleegkundige, de dokter, ze zijn er om te helpen 
en dat stelt mij als mama wel gerust.”

“Ik heb van veel mama’s gehoord dat ze zich onder 
druk gezet of wat gestrest voelen door het advies van Kind en Gezin. Ik heb 
borstvoeding gegeven en de arts zei dat ik tussen 4 en 6 maanden kon starten 
met vaste voeding. Aangezien ik gelezen had dat 6 maanden uitsluitend 
borstvoeding de meeste gezondheidsvoordelen oplevert, zei ik dat ik de start 
van vaste voeding wilde uitstellen tot 6 maanden. De arts beaamde dat en stond 
er volledig achter. Ik vond het fijn dat alles steeds bespreekbaar was en dat mijn 
keuze gerespecteerd werd. 

“ Ook de consultaties ter 
plaatse verlopen altijd vlot, 
zelfs als er veel volk is.”

‘We betalen zo veel belastingen en we krijgen er niets voor terug’ hoor je wel 
eens. Maar zorgen die belastingen er niet net voor dat we het zo goed hebben? 
Of kunnen ze gerust wat naar beneden? Sacha Dierckx van denktank Minerva 
pluist het uit.

“Je moet het onderscheid maken 
tussen welvaart en welzijn. Welvaart 
is het bbp (bruto binnenlands 
product) per hoofd van de bevolking, 
onze koopkracht. Welzijn gaat veel breder en wordt 
bepaald door zaken als ongelijkheid, huisvesting, 
hoe we ons voelen, worklifebalans, veiligheids
gevoel … We weten dat ons welzijn niet per se 
toeneemt als onze koopkracht omhoog gaat, want 
de ongelijkheid tussen man en vrouw of tussen arm 
en rijk kan nog steeds groot zijn.”

“In de rijkste landen worden de meeste belastingen 
betaald. Dat is een feit. Dat is genoeg bewijs dat 
belastingen niet slecht zijn voor de welvaart, voor 
onze koopkracht. Maar voor ons welzijn kunnen 
belastingen zelfs nog beter zijn. We zien dat ons 
subjectieve welzijn maar toeneemt tot een bepaald 
inkomen. Als we meer gaan verdienen, dan hebben 
ongelijkheid en openbare diensten meer invloed op 
hoe we ons voelen. Je wordt niet gelukkiger van die 
elfde jeansbroek in je kast, maar wel van de trein 
die op tijd komt, om een eenvoudig voorbeeld te 
geven. Als publieke diensten zoveel impact hebben, 
dan kan dat betekenen dat hogere belastingen 
belangrijk zijn voor ons subjectief welzijn.”

“In België krijg je als burger best veel terug voor je 
(personen)belastingen. Het is pas als je in pakweg 
Nederland hebt gewoond dat je beseft hoeveel 
hier collectief is geregeld, zoals onze pensioenen, 

sociale zekerheid … Bij onze 
noorderburen betaal je minder 
sociale bijdragen voor je pensioen, 
maar moet je als werknemer een 

verplichte bijdrage betalen aan een privépensioen
fonds. Dat is dus geld dat je ook niet kunt uitgeven. 
Belastingen geven daarom soms een vertekend 
beeld. Belastingen doen dalen heeft duidelijke 
gevolgen: een begrotingstekort of verminderde 
uitgaven. En dat kan een grote impact hebben op 
welvaart én welzijn.” 

Waarschijnlijk waar

Omschrijving
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Vorig jaar werd - met de nodige media-aandacht 
- het nieuwe Groeipakket ingevoerd dat de 

kinderbijslag vervangt. Het grote voordeel? De 
automatische toekenning van de schoolbonus en 
de schooltoelage. Zouden we dat dan niet beter 
voor alle sociale toelages doen? Maarten Gerard 

van de studiedienst van ACV vindt van wel.

AUT    MATISCHE 
T    EKENNING
S   CIALE
T    ELAGEN 

Wat is er precies veranderd met 
het Groeipakket?

MAARTEN “Een reeks van toeslagen is geïnte
greerd in het Groeipakket. Die moest je vroeger 
zelf aanvragen, bij een andere instantie dan 
het kinderbijslagfonds. Ook de namen van de 
toeslagen zijn veranderd. De schoolpremie 
werd de schoolbonus en de studietoelage 
is nu de schooltoelage. Die worden jaarlijks 
automatisch toegekend.”

Die automatische toekenning 
is een positief verhaal?

 “Absoluut. Als je mensen zelf een toelage laat 
aanvragen, dan valt er altijd een deel uit de boot. 
Het zijn meestal de zwakkere doelgroepen die 
nood hebben aan dat extra steuntje in de rug. 
Maar de ingewikkelde administratie, verspreid 
over verschillende instanties, legde de drempel 
hoog om een premie aan te vragen. Bovendien 
is er ook een belangrijk deel dat dénkt dat ze 
geen recht heeft op een toelage en ze dus niet 
aanvraagt. Die mensen krijgen die nu dus ook.”

Dus er wordt veel meer geld toegekend?
“Zeker! Ik heb geen precieze cijfers, maar het 

gaat over duizenden gezinnen die nu wel krijgen 
waar ze recht op hebben. Of daar voldoende 
middelen voor zijn uitgetrokken bij de Vlaamse 
overheid, moet nog blijken.”

Waarom zijn er eigenlijk verschillende 
kinderbijslagfondsen?

“Dat is historisch altijd zo geweest. Maar dat 
is niet per se negatief of nodeloos ingewikkeld. 
Die verschillende spelers zorgen er namelijk 
voor dat hun service op een hoog niveau zit. 
Met maar één speler zou je een monopolie 
krijgen, wat de dienstverlening meestal niet 
ten goede komt. Ze kunnen zich onderscheiden 
met de dienstverlening die ze aanbieden, 
maar verder moeten ze zich uiteraard aan de 
regelgeving houden.”

Dus de overheid moet dat niet per se 
zelf doen?

“Nee, theoretisch zou de overheid dit 
kunnen, maar een overgang zou alweer een 
enorme inspanning vragen en veel geld kosten, 
terwijl we nu al werken in budgetaire krapte en 
er aan uitdagingen geen gebrek is. Bovendien 
hebben de kinderbijslagfondsen een lange 
staat van dienst en veel expertise opgebouwd. 
Dat zouden we als overheid niet per se zelf 
beter doen.”

Speelt er een privacy issue bij het auto-
matisch toekennen van toelages?

“Uiteraard moet er omzichtig omgesprongen 
worden met die gegevens. Dat kun je ook 
gewoon verwachten van een overheid. Ook 
de uitbetalers werken binnen een strikt kader 
om met die gegevens om te gaan. Het gaat om 
gegevens die onze overheid al bezit en ook 
voor andere doeleinden gebruikt worden: 
inkomsten en gezinssituatie. Die worden 
in het specifieke geval van het Groeipakket 
aangevuld met gegevens over de aanwezigheid 
op school. Voldoende aanwezigheid is immers 
één van de voorwaarden voor de toekenning 
van de schooltoelage.”

Zouden meer toelages automatisch 
moeten worden toegekend?

 “Absoluut. Elke sociale toelage moet 
automatisch worden toegekend, het gaat om 
het toekennen van rechten. Daar pleit ACV ook 
voor. Die toelages gaan vooral naar mensen 
uit  zwakkere doelgroepen die het echt nodig 
hebben. De drempels om alles zelf te regelen, 
zijn vaak te hoog. Let wel, ik spreek hier enkel 
over sociale toelagen. Dat je andere premies en 
subsidies zelf moet aanvragen, dat is een heel 
ander verhaal.” 

NAAR DE

VAN 
ALLE
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Teamverantwoordelijke Vincent 
Kindt en zijn collega’s bij OVAM trokken 
op 11 februari hun dikke trui aan voor 
Dikketruiendag. Dat doen ze al sinds 2005. 

“We doen wel meer om maatschappelijk 
ons steentje bij te dragen dan vandaag de 
verwarming twee graden lager te zetten. 
We zamelen ook al jaar en dag warme 
kleding in voor de Sint-Vincentiusvereniging 
in Mechelen. We zetten verder nog voor 
een dag de liften uit in het gebouw, met 
uitzondering van één lift voor collega’s 
die minder goed te been zijn.” Vincent en 
collega’s willen niet alleen hun verbruik 
naar beneden krijgen, OVAM neemt ook 
andere klimaatvriendelijke maatregelen. 
“zo zijn we bezig met de omschakeling naar 
elektrische voertuigen.”

Een andere vaste afspraak is World 
Cleanup Day in september. “Met enkele 
geëngageerde partners hebben we het 
samenwerkingsverband Mooimakers 
opgericht, om zwerfvuil op straat aan te 
pakken. Zwerfvuil dat makkelijk vermeden 
kan worden met Vincents tip: “Gooi 
zo weinig mogelijk weg, want heel veel 
producten zijn herbruikbaar, én nuttig voor 
onze maatschappij.” 

TEKST
Jolien Lamberigts

Mechelen

Dinsdag 11 februari

11u45

FOTOGR AFIE
Anton Coene
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“Het GO! moet externen inschakelen
om zijn plannen uit te voeren”

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Anton Coene

“I
n 2018 ontvingen 
we van toenmalig 
minister van 
Onderwijs 

Hilde Crevits (CD&V) 
opnieuw meer geld 
om onze schoolinfra
structuur te verbeteren: 
zonnepanelen, 
asbestverwijdering, 
bodemsanering, extra 
scholen, het openstellen 
van sportfaciliteiten voor 
het publiek ... Tegelijk 
kregen we van toenmalig 
Vlaams minister van  
Binnenlands Bestuur  
Liesbeth Homans (NVA) 
minder personeels
middelen. Er is dus meer 
geld voor projecten, en 
minder voor personeel. 
Dat wringt, want het 
GO! heeft niet genoeg 
mensen in dienst om 
alles op te volgen.”

Scheve situatie
“Dus het GO! moet op 
zoek naar een oplossing. 
En die zit bij externe 
medewerkers, want die 
kunnen we betalen via 
een ander geldpotje. 
Het ging eerst enkel om 
projectbegeleiders bij de 

afdeling infrastructuur. 
Dat creëerde direct een 
scheve situatie: externe 
projectleiders moeten 
externe architecten 
op de werf opvolgen. 
Ik vind dat gewoon 
raar. Ik verwijt het 
GO! niets, want het 
kan niet anders. We 
hebben externen nodig 
om ons werk te doen. 
Ondertussen is een op 
vier medewerkers op de 
afdeling infrastructuur 
extern. Sommigen 
werken hier al zo lang 
en zijn hier zo veel 
dat je zelfs niet meer 
weet dat het externe 
medewerkers zijn.”

Geld voor projecten
“Externen delen gelukkig 
ook de waarden van het 
GO! en zetten zich volop 
in voor onze projecten. 
Het schoentje wringt 
wel bij de oorsprong 
van het geld om hun 
loon te betalen. Dat 
gaat namelijk van onze 
werkingsmiddelen af. 
Of – en dat is erger – van 
het budget waarmee we 
scholen moeten bouwen. 

Lees: we hebben extra 
middelen gekregen, 
maar we geven die uit 
aan mankracht, niet 
aan schoolgebouwen. 
Voor 1 uitbesteed 
personeelslid kan de 
meerkost voor het GO! 
oplopen tot 100.000 euro 
per jaar ten opzichte van 
het aanwerven van een 
ambtenaar.”

“Externen hebben 
bovendien een heel 
ander contract dan 
wij ambtenaren. Ze 
verdienen vaak een 
pak meer, hebben een 
bedrijfswagen en een 
parkeerkaart. Daar zijn 
geen wrijvingen over, 
maar het verschil is er 
wel. In een ideale wereld 
wordt iedereen terug 
op dezelfde manier 
aangeworven, zoals dat 
vroeger het geval was.”

Eerdere besparingen 
maat voor niets
“Ik ben intussen 11 jaar 
aan het werk bij het GO! 
en even lang militant 
voor ACV Openbare 
Diensten. Een paar  jaar 

geleden maakten we 
een besparingsgolf mee. 
Onze buitendiensten in 
Gent en Hasselt sloten 
de deuren. Iedereen 
verhuisde verplicht naar 
Brussel. Daarvoor kregen 
we gelukkig twee thuis
werkdagen in de plaats, 
want elke dag pendelen 
van Limburg naar 
Brussel, dat zag ik niet 
zitten. Jammer genoeg 
is het geld dat toen 
bespaard is, voor niets 
geweest, want we geven 
het nu uit aan externe 
medewerkers. Het 
wordt zelfs erger, want 
ook bij onze ICTdienst 
zijn intussen externen 
aangetrokken, terwijl 
we zelf moeten besparen 
op ICTmateriaal en 
updates.”

“We kaartten deze pro
blematiek al meermaals 
aan bij de bevoegde 
ministers. We hopen dat 
er eindelijk geluisterd 
wordt naar onze 
bekommernissen. Daar 
ben ik momenteel voor 
aan het strijden met ACV 
Openbare Diensten.” 

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

HEIDI 
VANDERSTRAETEN

 · Functie: projectleider bij 
team vastgoed van de afdeling 
infrastructuur van het GO! onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap

 · Leeftijd: 43 jaar
 · Woonplaats: Ham
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In een advies aan Vlaams 
minister Bart Somers 
vraagt Commissie 
Diversiteit van de 
SERV ambitieuzere 
maatregelen om de 
streefcijfers voor 
personen met een 
handicap of chronische 
ziekte en het aantal 
personen met een 
migratieachtergrond 
eindelijk te realiseren. 
Daarvoor wil de 
Commissie de vroegere 
VESOC-definitie 
hanteren. Die linkt 
migratieachtergrond aan 
een land buiten de EU-15. 
Ook lokale overheden 
moeten volgens de 
SERV meer moeite 
doen voor een divers 
personeelsbeleid.

Diversiteit bij de 
Openbare Sector:
hoe gaan  
we ermee  
om?

“Ik vind dat er bij de overheid nog veel moet gebeuren 
om zichzelf divers en inclusief te mogen noemen. De 
Dienst Vreemdelingenzaken haalt, vanzelfsprekend, het 
quotum voor migratie omdat een andere afkomst daar 
een duidelijke meerwaarde is. Maar quota worden niet 
overal gehaald. Neem nu de mensen met een handicap 
of chronische ziekte. Vroeger was de overheid een 
instantie die iedereen werk moest kunnen geven. Zo 
kwamen er relatief veel mensen met een beperking bij 
de staat werken. Bij steden en gemeenten zie je dat in 
verhouding nog altijd. Die sociale rol van de staat is de 
laatste jaren flink veranderd. Tegenwoordig moet het 
allemaal opbrengen, de werkdruk steeg met als gevolg 
dat niet iedereen kan volgen. En aangepaste jobs voor 
hen die uit de boot dreigen te vallen, zijn er nauwelijks. 
Het is een merkwaardig fenomeen: enerzijds zijn er 
quota, anderzijds niet voldoende arbeidsplaatsen voor 
de verschillende doelgroepen.

Stel dat je het quotum voor een groep haalt, dan 
moeten die mensen ook aanvaard worden door de 
collega’s. Zonder vooroordelen. Om die weg te werken 
moet de overheid veel meer inzetten op informatie 
en werken aan de bedrijfscultuur. Een diversiteits-
ambtenaar aanstellen is zeker een goede stap.

Overheden hanteren 
streefcijfers voor het aantal 
vrouwen in het midden en 
topkader (40% bij de Vlaamse 
en 30% bij de federale 
overheid), personen met een 
handicap of chronische ziekte 
(3%) en voor personen met een 
migratieachtergrond (10%). Of 
we die halen, leggen we voor 
aan vakbondsafgevaardigden 
Jan Rasquin en Michiel Van 
Opdenbosch en aan de 
diversiteitsverantwoordelijken 
Freddy Van Eeckhout van 
Defensie en Kristof De Busser 
van de Antwerpse politie.

ACV OPENBARE DIENSTEN-AFGEVAARDIGDE 
STAFDIENST P&O FOD BINNENLANDSE ZAKEN 
JAN RASQUIN

ACV-SECRETARIS VLAAMSE OVERHEID  
MICHIEL VAN OPDENBOSCH

De samenleving in realiteit wordt niet weerspiegeld 
in de overheid. Wat natuurlijk wel de bedoeling is. “Er 
doen veel mooie plannen de ronde, maar de Vlaamse 
overheid blijft een witte overheid. Het 10% streefcijfer 
voor mensen met een migratieachtergrond wordt 
behaald omdat ze een te ruime definitie van migratie-
achtergrond geven. Dat betekent dat een personeelslid 
met een moeder of vader uit Nederland ook tot de 
term ‘buitenlandse herkomst’ wordt gerekend. Vroeger 
had je de VESOC-definitie, daar gold een achtergrond 
voor mensen buiten de EU15-zone. Die definitie sluit 
beter aan bij de groep die nu ontbreekt. Het Agent-
schap Integratie en Inburgering telt – logischerwijze – 
wel veel mensen met een migratieachtergrond, De Lijn 
scoort ook vrij hoog. Dan zijn er een aantal diensten 
die rond de 10% schommelen. Maar al de rest dus 
niet. Met gemiddeld 9,6% wordt er onterecht gejubeld 
dat de Vlaamse overheid divers is, dat klopt dus niet. 
De Vlaamse overheid heeft wel goede intenties en 
verplicht de verschillende entiteiten een diversi-
teitsplan op te stellen, maar dat blijft vaak bij theorie. 

Met 1,8% halen ze het streefcijfer voor mensen met een 
handicap of een chronische ziekte niet. Er werden wel 
zaken ondernomen: een speciaal verlofstelsel, onder-
steuningsplannen en tewerkstellingsondersteunende 
maatregelen. Maar dé oorzaak waarom cijfers niet 
gehaald worden, zijn de besparingen bij het personeel. 
Als er geen instroom is, kan je ook niet werken op 
kansengroepen. Grote entiteiten gebruiken dit ook 
wel eens als excuus om geen stappen te ondernemen. 
Gelukkig wordt er wel reeds verhoogd ingezet op 
vakantiewerk en stagiaires uit de kansengroepen. Ik 
hoop dat de situatie onder minister Somers zal verbe-
teren, hij heeft veel ervaring in Mechelen.” 
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ILLUSTR ATIE
Xavier Truant

In 2018 kreeg Politie Antwerpen erkenning voor hun 
inclusieve diversiteitsbeleid. “Onze diversiteitswerking 
bestaat sinds 2001. Zelf begonnen we in 2015 met een 
team van zeven. Daarnaast is er een beleidscel met 
drie mensen die voltijds bezig zijn met diversiteit en de 
interne werking van ons korps. 

Volgens cijfers uit 2017 telt ons korps 35% vrouwen 
en 8,6% collega’s met een migratieachtergrond. Wij 
hanteren de officiële definitie van migratieachtergrond 
en krijgen de geanonimiseerde cijfers uit de kruis-
puntbank sociale zekerheid. Als je de groep opsplitst 
naar EU en niet-EU, zitten we ongeveer fiftyfifty. We 
werken niet met streefcijfers, dat doen ze trouwens 
nergens binnen de politie. Maar we vergelijken onze 
cijfers wel met de andere bedrijven binnen de groep 
Stad Antwerpen en indien mogelijk met andere politie-
zones. We zien bij de opleiding van onze lokale inspec-
teurs wel een sterke stijging van aspiranten met een 
migratieachtergrond, tussen 15 en 25%. Die toename 
heeft onder meer te maken met de demografische 
verschijnselen. 50,1% van de Antwerpenaren heeft een 
migratieachtergrond, maar ook door onze specifieke 
lokale ‘Anders’ campagne. 

Een 100% weerspiegeling van de samenleving bij 
de politie lijkt me onrealistisch. Wij zoeken eerder 
naar de juiste m, v, x op de juiste plek om zo een 
herkenbaar korps te creëren. We hebben een paar 
rolmodellen nodig binnen ons korps. Dat geldt voor 
collega’s met migratieachtergrond, maar ook voor 
bijvoorbeeld de LGTB-gemeenschap. We doen geen 
specifieke doelgroepencampagnes, we proberen 
zo inclusief en ruim mogelijk iedereen in de stad 
aan te spreken. We selecteren binnen onze eigen 
lokale werving mensen die affiniteit met de stad 
hebben. Dat is het grote verschil met het selectie-
traject van de federale politie, hun opdracht is een 
allround-medewerker te rekruteren die overal in 
Vlaanderen of in Brussel inzetbaar kan zijn.” 

TEKST
Willem-Jan van Ekert“We hebben een beleid rond gender, transgenders, 

culturele identiteit, seksuele geaardheid en een rond 
personen met een handicap. In dat laatste geval gaat 
het enkel over burgerpersoneel. Voor het militair kader 
werven we geen personen met een handicap, daarvoor 
kregen we een uitzondering. Het diversiteitsbeleid 
bestaat sinds 2005. Het wordt regelmatig herzien om 
mee te zijn met maatschappelijke evoluties. Diversiteit 
als begrip evolueert, nu spreken we over een inclusief 
beleid. Een diversiteitsbeleid nodigt iemand uit op 
een bal, bij inclusie dans je samen. De rekrutering van 
vrouwen is een grote uitdaging voor Defensie. 

Dat heeft te maken met het beeld dat vrouwen hebben 
over Defensie. Operationele functies vinden ze vaak 
minder aantrekkelijk dan administratieve functies. 
Gelukkig stellen we een stijging vast van het aantal 
vrouwelijke officieren. Er zijn 8% vrouwen in onze 
organisatie. De instroom van het aantal vrouwen in de 
Koninklijke Militaire School ligt opmerkelijk hoger. Maar 
daar zit ook onze bezorgdheid. We willen ook meer 
vrouwen bij de vrijwilligers en onderofficieren. In 2019 
hebben we daarvoor specifieke acties gedaan. Maar we 
moeten ook de beeldvorming veranderen en streven 
naar genderneutrale communicatie. 

Er is een zekere openheid rond seksuele geaardheid 
en transgenders, al blijft dit gevoelig liggen. Toch 
ondersteunen we mensen uit de LGTBQI-gemeen-
schap (Lesbisch, Gay, Transgender, Biseksueel, Queer 
en Intersekse). Wij vragen respect voor hen en bieden 
de mogelijkheden om zich hier net als iedereen te 
ontplooien. Sinds 2016 is er een LGTB-netwerk, de vzw 
Belgian Defence Rainbow Community, die de vinger 
aan de pols houdt binnen Defensie. Ook mensen met 
een migratieachtergrond vinden niet altijd de weg naar 
onze organisatie. Voor alle duidelijkheid: dat begrip 
is nogal ruim. Daarom hanteren we bij Defensie de 
volgende definitie: alle Belgen die, of van wie minstens 
één ouder en/of twee grootouders, een nationaliteit 
hebben van een land buiten de EU-15.’ Defensie wil een 
weerspiegeling zijn van de maatschappij. Daar willen 
we eerlijk over communiceren en laten zien wat we te 
bieden hebben.” 

DIVERSITEITSVERANTWOORDELIJKE 
DEFENSIE FREDDY VAN EECKHOUT

DIENSTHOOFD DIVERSITEIT POLITIE 
ANTWERPEN KRISTOF DE BUSSER
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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

VREEMDE ONTMOETING

L
iefhebbers van de duurzame citytrip hebben 
het nieuws wellicht opgepikt. Sinds kort rijdt er 
opnieuw een nachttrein tussen Brussel en Wenen. 

Ik heb eens gekeken, en het kost zelfs geen arm, been 
of waardevolle rib uit je lijf. Mijn ritje is al geboekt, 
uit pure nostalgie. Want meerijden met de nachttrein 
is als meespelen in je eigen hoogstpersoonlijke 
surrealistische film. Dat herinneren de veertigplussers 
zich misschien uit eigen ervaring. Nog tot in de jaren 
90 kon je voor weinig geld met de nachttrein Europa 
doorkruisen, tot ze werden weggeconcurreerd door 
overgesubsidieerde lowcostmaatschappijen. 

De treincoupés met sleetse lakentjes hadden betere 
tijden gekend, maar wie dacht er aan slapen als je van 
de ene onverwachte ontmoeting in het andere bizarre 
gesprek terechtkwam? Wij niet in elk geval, als naïeve 
17jarige vriendinnen die in de zomer na het zesde mid
delbaar samen Europa doorspoorden. De vreemdste 
ontmoeting had ik op de nachttrein naar Wenen, 
trouwens. Daar kreeg ik in de coupé het gezelschap van 
een oudere man  minstens dertig, dus stokoud!  die 
een gesprek begon. Plots overviel hij me met een bizar 
verzoek. Of hij me een voetmassage mocht geven, want 
ik had zo’n mooie voeten. Dat had hij gezien vanaf 
het perron, en daarom was hij op de trein gestapt. Ik 
zal nooit zijn blik vol verwondering en teleurstelling 
vergeten toen ik spoorslags de coupé ontvluchtte. Het 
duurde uren voor ik opnieuw de coupé durfde binnen 
gaan. Uren die ik doorbracht in de deinende gang met 
een fles goedkope rode wijn, terwijl een empathische 
Italiaanse student bijna dwangmatig zwarte olijven in 
mijn mond mikte. Die eigenaardige fetisj vond ik veel 
minder eng  daar zullen zijn ogen voor iets tussen 
gezeten hebben  en sindsdien ben ik verzot op zwarte 
Italiaanse olijven. Om maar te zeggen: de nachttrein is 
écht zoveel meer dan ecologisch verantwoord reizen. 

Actie van de 
zorgsector

Syndicale 
premie? 

Toen de Vlaamse regering aantrad, barstte ze van de ambitie op het 
vlak van zorg en welzijn. Enkele maanden later is de realiteit veel 
minder rooskleurig. Het beleid van Vlaams minister van Welzijn Beke 
blijkt vooral een besparingsbeleid. Met nefaste gevolgen voor de 
kwaliteit van zorg en welzijn, zoveel is duidelijk. Als er niet dringend 
een bijsturing komt, gaan we niet vooruit maar achteruit. Dat mogen 
we niet laten gebeuren, daarvoor is de zorgsector te belangrijk.

Laten we dus massaal aanwezig zijn op de manifestatie van 
donderdag 5 maart! Meer info via www.acv-openbarediensten.be

Binnenkort ontvang je van je overheid, bestuur of dienst het formulier ‘Aanvraag 
van de vakbondspremie voor het refertejaar 2019’. Maak van deze gelegenheid 
gebruik om ons (nog eens) jouw contactgegevens over te maken. Zo kunnen wij 
jou steeds de meest recente info over ACV en/of jouw werk bezorgen. 

Vul onderstaand kadertje in en steek het samen met je aanvraagformulier Syn
dicale premie in een omslag. Die kan je afgeven aan je dichtstbijzijnde ACV
kantoor of per post opsturen naar ACV Openbare Diensten, Helihavenlaan 21, 
1000 Brussel. Nóg gemakkelijker: ga naar mijn ACV via www.hetacv.be, en pas 
zelf je gegevens correct aan.

5 MAART, 10.30 UUR, CENTRAAL STATION BRUSSEL

BEZORG ONS JE CONTACTGEGEVENS!

Naam:

Lidnummer:

E-mailadres:
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IN HET ANTWERPSE STUIVENBERG-
ZIEKENHUIS bevindt zich het Lambotte 
Museum, ook wel bekend als het Museum van 
de Geschiedenis van de Gezondheidszorg. 
Je vindt er 18e en 19eeeuwse voorwerpen 
die gebruikt werden in de genees en ver
pleegkunde. Het opzet is om een zo volledig 
mogelijke collectie samen te stellen die de 
evolutie van de gezondheidszorg illustreert.

Het zou wel eens kunnen dat het museum 
over afzienbare tijd met een ernstig plaats
gebrek geconfronteerd wordt. Een zekere 
heer Beke onderneemt namelijk nijvere 
pogingen om de gehele zorg en welzijns
sector tot erfgoed uit te laten roepen en 
onder te brengen in het Lambotte Museum. 
Wie erna nog nood heeft aan zorg kan 
het museum bezoeken op donderdag 

tussen 10 en 12 uur of op zondag van  
14 tot 17 uur.

Wie echter, in tegenstelling tot de initia
tiefnemer, wél voorstander van een warm, 
zorgend en sociaal Vlaanderen is, kan dit 
met luide stem laten horen. Afspraak op 
5 maart om 10.30 uur aan het Centraal 
station in Brussel. 
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