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VERJAARDAG
 IN MINEUR

Eind december vierden we 75 jaar sociale zekerheid. 
Een belangrijke verjaardag?
Absoluut! Onze sociale zekerheid is ontegensprekelijk één van 
de grote verwezenlijkingen van de vakbond. Jammer genoeg 
was de politieke belangstelling voor deze verjaardag nogal 
flauw. Een teken aan de wand? Bea Cantillon (Universiteit 
Antwerpen), dé academische autoriteit, is net zoals wij 
bezorgd over de toekomst van onze sociale zekerheid: de 
veroudering van de samenleving, de transitie van de economie 
en arbeidsmarkt door de digitalisering, de roep van sommigen 
om bepaalde delen van de sociale zekerheid te regionaliseren, 
de financiering van de sociale zekerheid … Ze vormen stuk 
voor stuk belangrijke uitdagingen. 

In november 2020 organiseert ACV Openbare Diensten 
haar congres. Wat wordt het hoofdonderwerp?
Digitalisering. Ons vijfjaarlijks congres vormt een heel 
belangrijk en intensief inspraak- en besluitvormingsproces 
binnen onze vakbond. Tijdens het congres bepalen we 
samen met de militanten hoe we rond een bepaald thema 
gaan werken. De voorbereidingen zijn  al volop bezig en de 
volgende maanden schakelen we nog enkele versnellingen 
hoger. We verzamelen ervaringen vanop de werkvloer, 
organiseren discussiemomenten en we zoeken samen met 
leden en afgevaardigden naar antwoorden en oplossingen 
rond digitalisering.  

Meer specifiek onderzoeken we wat de impact is van de 
digitalisering op de overheid en op de dienstverlening. Wat 
ons natuurlijk vooral interesseert zijn de gevolgen voor 
de arbeidsomstandigheden van de personeelsleden in de 
openbare sector.

Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten

“ Tijdens het congres bepalen 
we samen met de militanten 
hoe we rond een bepaald 
thema gaan werken.”
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TEKST
Willem-Jan van Ekert

De E-overheid krijgt stilaan vorm.
“Vroeger draaide de digitalisering 
bij de overheid rond classificatie, 
centralisering, archivering en opslag van 
informatie. Vandaag is digitalisering veel 
meer. Het gaat ook over betere dienst-
verlening. My pension en Tax-on-web zijn al helemaal ingeburgerd. 
Ook de overheid trekt dus vandaag de aandacht  door haar politieke 
initiatieven. Jammer genoeg linkt de overheid digitalisering nog 
te vaak aan besparingen en rationaliseringen. Veel IT-projecten 
worden uitbesteed. Zo  doet de digitalisering jobs verdwijnen. 
Terwijl uitbesteden heel duur is. Logisch dus dat het personeel vaak 
niet zo positief kijkt naar deze verandering. 

De invoering van technologie heeft impact op de 
tewerkstelling, op de job zelf, op de arbeidsorganisatie, 
de arbeidsvoorwaarden en de rol van de vakbond. Ook 
het aspect locatie (bv. telewerk) en tijd (werk je buiten 
de reguliere 9 to 5) spelen een rol. Tot slot heeft digi-
talisering ook een belangrijke impact op onze privacy. 
Wij willen daarom de gevolgen van nieuwe technologieën op ‘werk’ 
goed bestuderen vooraleer wij antwoorden proberen te zoeken. Dat 
doen we samen met de KU Leuven en ULiège. In aanloop naar het 
congres praten we vooral met de werknemers zelf.

“Bij elke transitie heb je optimisten en pessimisten. Ik behoor 
eerder tot de optimisten. Door digitalisering verdwijnen er jobs, 
maar tegelijkertijd ontstaan er (nieuwe) jobs. Uit- en instroom  zijn 
niet noodzakelijk communicerende vaten. Investeren in opleiding, 
training en begeleiding van werknemers is noodzakelijk. Nieuwe 
technologieën kunnen het werk ook lichter en veiliger maken.

Onze ambitie is ook om te kijken welke (nieuwe?) rol wij als 
vakbond kunnen spelen.  Hoe kunnen wij de werknemers hierbij 
helpen en beschermen? Wij leggen de lat hoog. Misschien helpt 
dit congres om de vrees voor de gevolgen van digitalisering weg 
te nemen en constructief en optimistisch te bouwen aan onze 
toekomst. Want ik geloof inderdaad in de kracht van de mens en van 
de vakbond om dingen ten goede te veranderen.” 

“ Ik geloof in de kracht 
van mens en vakbond

ACV Openbare Diensten organiseert op 
26 en 27 november 2020 een congres over 
digitalisering. Een technologische revolutie 
die zowel bij burgers als bij werknemers voor 
beroering zorgt. Niet altijd terecht, vindt 
voorzitter Jan Coolbrandt, “op voorwaarde 
dat iedereen goed geïnformeerd en 
betrokken wordt en deze transitie op een 
zachte manier kan verlopen.”

om dingen te 
veranderen”

FOTOGR AFIE
Pat Verbruggen
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DE CONFRONTATIE

“Te veel pragmatisme kan ons 
in de problemen brengen, 

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Minister Sven Gatz heeft nogal wat 
bevoegdheden: financiën & begroting, 
meertaligheid, Nederlandstalig onder
wijs en ambtenarenzaken. Binnen de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(VGC)  de belangenbehartiger van de 
Vlaamse gemeenschap in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest  is hij bevoegd 
collegelid voor ambtenarenzaken. De 
juiste petten dus om over het wel en 
wee van de Brusselse ambtenaren 
te debatteren. En met wie kan dat 
beter dan met Rudi De Coster, 
verantwoordelijke voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest bij ACV 
Openbare Diensten?

Volgens haar algemene beleidsverklaring 
wil de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
met een meerderheid van socialisten 
en groenen, verder inzetten op het vast 
benoemen van ambtenaren.

Sven Gatz “We hebben nu eindelijk 
Talent.brussels (de publieke werkgever 
van het gewest) op de rails gezet. Dat 
moet zicht krijgen op het exact aantal 
mensen dat voor het Gewest werkt, de 
statutarisering en doorlooptijden bij 
aanwervingen verbeteren en meer inzetten 
op diversiteit, zodat we zoveel mogelijk 
een weerspiegelende administratie zijn. 
Over een aantal maanden hoop ik met 
de sociale partners gesprekken over de 
statutarisering op te starten.” 

te veel formalisme zal ons niet 
van de grond doen komen.”

Brussels minister van 
Ambtenarenzaken 
Sven Gatz in dialoog 
met Rudi De Coster.
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DE CONFRONTATIE

Toch zouden er ook veel 
contractuelen werken.
Rudi De Coster “Dat is vooral bij de 

VGC. De verhouding is daar 30% contrac-
tuelen en 70% statutairen. Wij hechten 
vooral belang aan een goede verhouding 
tussen Nederlands- en Franstaligen. 
Bij de instellingen van het Brussels 
Gewest met taalkaders is die ongeveer 
26-74. Maar als je naar de werkelijke 
cijfers over de 8.800 ambtenaren kijkt, 
kom je aan een 18-82 verhouding.” 

SG “Men komt gemiddeld uit bij 
ongeveer 29-71. Je moet natuurlijk 
voldoende Nederlandstaligen hebben. 
Het blijft een wankel evenwicht: ener-
zijds is het goed dat Brusselaars die 
anders moeilijk aan een job geraken er 
hier een vinden. Maar de federale en de 
hoofdstedelijke diensten hebben altijd 
mensen uit de andere gewesten nodig.” 

RDC “Er zijn wat nuances, er zijn bepaalde 
Brusselse gemeenten die zich bij het rekru-
teren beperken tot de eigen inwoners.”

SG “Ik begrijp ook wel dat bij een relatief 
grote werkloosheid zoals in Brussel, de 
lokale bevolking prioritaire aandacht krijgt.”

Kan het Brussels Gewest concurreren 
met de Vlaamse of federale overheid?
SG “De statuten zijn financieel gezien 

bij die overheden misschien iets inte-
ressanter. Maar wij hebben nog altijd 
een interessante verhouding tussen de 
barema’s en de jobinhoud en we breiden 
het aantal statutairen wel uit in tegen-
stelling tot de andere overheden. Helaas 
ontkomen we niet aan de war for talent.” 

Is vanuit die optiek een tweede pensioen-
pijler niet interessant om in te voeren?
SG “In de VGC gaan we de kostprijs 

ervan bekijken, voor het Gewest doen 
we hetzelfde via Talent.brussels. Ik wil 
wel duidelijk zijn: we moeten over alles 
kunnen praten, maar de hoofdstede-

lijke regering wil eerst de lokale ambtenaren, die in lagere barema’s zitten 
dan de gewestelijke, op een deftig niveau brengen. Ik ben niet bevoegd 
voor de lokale besturen, maar heb hun wel dit jaar een eerste schijf van 
15 miljoen euro toegezegd voor het laagste niveau E. Het debat over hoe we 
dan met andere bedragen naar andere niveaus zullen gaan, ligt nog open.”

RDC “Belangrijk dat u dat aanstipt. In totaal gaat het over 40.000 ambte-
naren voor alle niveaus. In niveau E zitten er toch nog altijd 9.000. Ken je 
hen nu 15 miljoen toe, dan moet je dat het jaar nadien ook toestaan.”

SG “Hoeveel dat over meerdere jaren zal zijn, zullen we bij de 
begrotingscontrole zien. Een degelijke inhaalbeweging voor het lokaal 
personeel heeft nu prioriteit. Voor de tweede pensioenpijler kan ik mij nog 
niet engageren. Naast ambtenarenzaken ben ik immers ook bevoegd voor 
financiën en begroting. Ik verklaar mij nader: de vorige legislatuur kreeg 
dankzij de zesde staatshervorming 500 miljoen extra. Deze regering heeft 
die manoeuvreerruimte niet en zal naar andere mogelijkheden  
moeten zoeken.”

RDC “Ik was verbaasd dat de vorige legislatuur de barema’s voor de 
gewestelijke ambtenaren eenmalig doortrok naar 45 jaar. Zonder dat de 
vakbonden ook maar één actie moesten voeren. Voor de lokale sector 
zijn we ondertussen anderhalf jaar verder en is er nu pas een opening. 

Onze vraag zal niet alleen voor niveau 
A zijn, maar ook voor B want die doen 
vaak taken op hoger niveau terwijl ze 
daar niet direct voor beloond worden.”

SG “Strikt gezien is de hoofdstedelijke 
regering niet verplicht om het statuut 
van lokale ambtenaren te verbeteren. 
Gezien de almaar groter wordende 
verwevenheid van de gemeentelijke 
en gewestelijke financiën is het echter 
logisch dat we daar een opening maken. 
Hoe we dat aanpakken moeten we nog 
bekijken, we zijn nog maar in het begin 
van het proces. We doen daarvoor wel 
een appèl op de solidariteit binnen de 
ambtenarengemeenschap als geheel.” 

Er blijken problemen op het vlak van 
re-integratie na langdurige ziekte te zijn.
RDC “Langdurig zieken krijgen van 

de VGC een brief met de vraag of men 
wil ingaan op een informeel gesprek. 
Niet iedereen begrijpt de intentie van 
zo’n brief en denkt dat men verplicht 
is om daarop in te gaan. Maar het 
ogenblik dat men op gesprek gaat, start 
het re-integratietraject. En wanneer de 
werknemer na enige tijd vaststelt dat het 
niet lukt om deels werkzaam te zijn, zit 
die met problemen want de verwachting 
is dan dat men op termijn weer 100% 
inzetbaar is. Daarnaast is het heel moeilijk 
om aangepast werk aan te bieden.”

SG “Dan zijn we toe aan een tussen-
tijdse evaluatie van het systeem van 
re-integratie. Persoonlijk vind ik het 
zinvol om dat beleid verder te zetten.”

Het blijft een contradictie: iedereen aan 
het werk zonder dat er aangepast werk is.
SG “We moeten streven naar het beste 

evenwicht, voor iedereen aangepast werk is 
onmogelijk. Eigenlijk zou je moeten bepalen 
welke mensen kunnen terugkeren naar hun 
functie en voor welke het geen zin heeft om 
een traject te starten. In dat laatste geval 
zoek je jobs die voor hen wel geschikt zijn.”

Een ander pijnpunt is het ontbreken 
van evaluaties bij de brandweer.
RDC “Dat heeft voor een deel met 

de taal te maken. Hoe dan ook wordt 
het een uitdaging om de evaluaties te 
vereenvoudigen.”

SG “Het is de bedoeling om dit jaar de evaluatiecyclus op te starten. Als 
we daarin slagen kunnen we daar binnen twee jaar echt mee van start gaan.” 

Ook de taalpremies zijn een oud zeer.
SG “Men krijgt de taalpremie maar gebruikt niet altijd de taal, merken we. 

Ik moet het doen met de taalwetgeving uit 1966. Sommige aspecten daarvan 
kraken en piepen. Collega Pascal Smet maakt extra middelen vrij voor 
taalmiddelen op de werkvloer. Laten we de resultaten daarvan afwachten. 
Ik geloof wel in de aanpak om binnen het kader van de taalwetgeving een 
bepaalde pragmatiek aan te brengen.” 

RDC “Voor ons ligt dat moeilijk. Volgens de wet aparte taalkaders moet 
er bij de operationele dienst van de brandweer tweetaligheid zijn om 
de dienstverlening te garanderen. Dat betekent dat er in elke Brusselse 
ziekenwagen zowel een Nederlands- als Franstalige medewerker moet 
zitten. In de praktijk is dat niet het geval. Pas je het huidig taalkader toe dan 
wordt de werkdruk voor Nederlandstaligen veel te groot. Ik heb begrepen 
dat men herschikkingen wil doen. In Jette waar het UZ ligt, rijden er zeer 
veel Nederlandstaligen in de ambulances, in Oudergem dan weer geen. Ik 
ben benieuwd hoe staatssecretaris Smet daarmee om zal gaan, net als met 
de evaluaties straks.” 

SG “Te veel pragmatisme kan ons in de problemen brengen, te veel 
formalisme zal ons niet van de grond doen komen. Het is goed dat er zo nu 
en dan iemand aan de boom schudt en zoals u weet is collega Smet daar 
redelijk goed in. En dat is als compliment bedoeld.” 

“ In niveau E zitten er nog 
altijd 9.000 ambtenaren. 
Geef je hen nu 15 miljoen, 
dan moet je dat het jaar 
nadien ook doen.”

“ We moeten streven naar 
het beste evenwicht. Voor 
iedereen aangepast werk is 
onmogelijk.”

Rudi De 
Coster

Sven 
Gatz
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TEKST  +  FOTOGR AFIE
Thomas De Boever

Wie? 
Els Van Geenhoven (43) 
 

Klant bij?  
Stad Gent, tijdens de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 

DE KLANT

De vraag voor een andere manier van 
berekenen van de marktwaardeprijs 
komt van de sociale huisvestings-
maatschappijen zelf. Tine Hendrickx: 

“Vroeger schatte de notaris de waarde 
van de sociale woning voor een staal 
van woningen van de sociale huisves-
tingsmaatschappij op basis van een 
drietal parameters: leeftijd, toestand 
en ligging van de woning. Samen met 
Wonen Vlaanderen hebben we een 
nieuwe tool ontwikkeld, de sociale 
huurschatter, die de marktwaarde van 
de sociale woning op basis van een 
18-tal kenmerken van elke individuele 
woning bepaalt. Zoals de staat en 
ligging, het aantal slaapkamers, par-
keerplaatsen, oppervlakte, bouwjaar, 
energetische uitrusting … Het grotere 
aantal variabelen en het feit dat die op 
elke woning apart worden toegepast, 
maakt van de sociale huurschatter een 
objectievere tool.” 

De sociale huurschatter berekent de 
marktwaarde van de sociale huur-
woning ten opzichte van de private 
markt, maar deze nieuwe schatting is 
maar één onderdeel van de nieuwe 
manier van berekenen. Er spelen sinds 
1 januari ook twee andere nieuwe ele-
menten mee. “De energiecorrectie is een 
tweede onderdeel van de huurprijs. Die 
kijkt of de huurder al in een energetisch 
beter presterende woning woont. Is dat 
het geval, wat betekent dat die huurder 
minder energiekosten heeft, dan moet 
de huurder een toeslag betalen, de 
zogenaamde energiecorrectie. Die 

energie correctie kan nooit hoger zijn 
dan de uitgespaarde energiekosten. 
Terwijl vroeger enkel de huurder pro-
fiteerde van die energetische ingrepen, 
betaalt de huurder vandaag meer zodat 
de huisvestingsmaatschappijen meer 
kunnen investeren in nieuwe bouwpro-
jecten of energetische renovaties.”

Ook nieuw is dat sinds januari alle in-
komens van inwonende meerder jarigen 
meetellen bij de berekening van de 
huurprijs. Tine Hendrickx licht toe: “Stel 
dat er werkende kinderen inwonen, dan 
telt nu hun inkomen mee vanaf 18 jaar, 
terwijl dit vroeger pas meetelde vanaf 
25 jaar. Een andere verandering is dat de 
pensioenen van inwonende ouders nu 
niet langer wegvallen boven de 65 jaar. 
Wat telt nog mee als inkomen? De inko-
mensvervangende tegemoetkomingen 
voor bijwoners met een beperking.” 

Elke sociale huisvestingsmaatschappij 
informeerde haar huurders over de 
nieuwe huurprijsberekening. “Heel 
belangrijk om mee te geven: de 
marktwaarde van de woning, zoals 
bepaald door de sociale huurschatter, is 
de maximumgrens. Als huurder zal je 
dus nooit meer dan die marktwaarde 
kunnen betalen. Huurders die een klacht 
hebben over het nieuwe systeem en 
hun nieuwe huurprijs, moeten eerst 
aankloppen bij hun huisvestingsmaat-
schappij. Krijgen ze daar geen gehoor of 
gaan ze niet akkoord met het antwoord, 
dan kunnen ze altijd klacht indienen bij 
de Vlaamse ombudsdienst.” 

De nieuwe berekening van de 

sociale huurprijzen is asociaal. 

DE STELLING

Sinds 1 januari worden 
de huurprijzen van 
alle Vlaamse sociale 
woningen op een an
dere manier berekend. 
Het gebrek aan een 
overgangsperiode zorg
de voor veel ongerust
heid bij de huurders. 
Tine Hendrickx, woord
voerder bij de Vlaamse 
Maatschappij voor 
Sociaal Wonen (VMSW), 
licht de nieuwe manier 
van berekenen toe.

Het is op dit moment 
voorbarig om te 
zeggen dat de nieuwe 
berekening van de 
sociale huurprijzen voor 
de meeste huurders 
een zware dobber 
wordt. Eind januari zijn 
alle data beschikbaar 
en is er een goed zicht 
op het effect van de 
nieuwe berekening. 

Niet waar

Waar
Onbeslist

OmschrijvingInleiding

Conclusie

“Elk jaar komen we naar hier. Op onze vaste plaats, aan de hoek 
van het stadhuis. We nemen hapjes en aperitief mee. Geen 
bekers, want de stad voorziet dit jaar herbruikbare bekers. 
Afspreken doen we niet echt. De ontmoetingen gebeuren 
spontaan. We komen wel elk jaar dezelfde mensen tegen. 
Sommigen zien we alleen hier op de nieuwjaarsreceptie.” 

“De drankjes die de stad gratis aanbiedt vinden we op zich een 
super initiatief. Maar toch vinden we het aanbod wat pover, want 
er zijn geen warme drankjes bij en we drinken zelf geen alcohol. 
We brengen dus onze eigen alcoholvrije Ricard mee, maar daar 
krijg je het ook niet echt warm van (lacht). Voor de vrienden 
hebben we een flesje cava mee. Delen is hier de boodschap! Dat 
doet iedereen. Het is een samenkomst van positieve mensen.”

“Door al het drinken raakt de blaas wel vlug vol. Geen nood. 
Onder de stadshal zijn propere openbare toiletten. Ook 
daarvoor een dikke duim voor de stad. De stadshal leent zich 
trouwens perfect voor zulke evenementen. Ondanks de kritiek 
die de stadshal in het begin kreeg, bewijst dit mooi staaltje 
architectuur op dagen als vandaag zijn meerwaarde voor onze 
prachtige stad.” 

“ De nieuwjaarsdrink is 
een samenkomst van 
positieve mensen.”
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EMPLOYER BRANDING

Defensie kampt al jaren met een imagoprobleem. Nieuwe 
mensen aantrekken blijft moeilijk en de huidige werknemers 

zwaaien eerder uit dan verwacht. De organisatie moet 
dringend werken aan het imago dat ze verdient. ACV Defensie 

liet een imagoaudit uitvoeren door Hogeschool Gent.

Als bedrijf maak je enkel een kans in de 
‘war for talent’ met een aantrekkelijk en 
authentiek imago als werkgever. Alleen 
zo trek je nieuwe mensen aan en vermijd 
je veel personeelsverloop. HoGent doet 
onderzoek naar ‘employer branding’ bij 
bedrijven en voert imago-audits uit. Ook 
ACV Defensie vroeg zo’n audit aan. 

Verschillende percepties
Dr. Griet Van Der Vurst van het HoGent 

onderzoeksteam: “Via een imago-audit 
brengen we in kaart hoe je overkomt als 
werkgever. We bekijken hoe het loon, de 

mate van autonomie of de competentie 
van de organisatie worden ervaren.” Drie 
groepen deelnemers vulden de enquête 
in over defensie: medewerkers, externen 
of mogelijke nieuwe medewerkers, en 
het management. “Wat bleek? Dat er veel 
verschillen zitten tussen deze groepen. 
Het management koestert nog altijd het 
idee dat defensie een aantrekkelijke 
werkgever is. Externen hebben duidelijk 
hoge verwachtingen, maar die liggen 
wel lager dan hoe het management het 
graag wil zien. Als we de verwachtingen 
van externen vergelijken met hoe interne 

medewerkers de realiteit ervaren, dan 
lijken deze niet te worden ingelost.”

Kernwaarden bepalen en uitdragen
Er is dus werk aan de winkel, aldus Van 

Der Vurst: “Je moet duidelijk maken waar 
je als organisatie voor staat, wat je kern-
waarden zijn en waarom iemand voor 
jouw organisatie moet kiezen. Daar begint 
het probleem bij defensie: de imago-
kenmerken waarop het (wil) inzetten, kan 
defensie niet altijd waarmaken. Terwijl de 
deelnemers in defensie wel een compe-
tente en krachtige organisatie zien met 
een internationale rol, bijvoorbeeld.” 

“Om het imago opnieuw op de kaart te 
zetten, moet defensie bepalen wat het 
betekent om te werken voor defensie. 
Hoe onderscheidt het zich als werk-
gever? Zet in op je huidige werknemers: 
erken het aanwezige talent en maak 
van je medewerkers ambassadeurs van 
je organisatie. De kernwaarden helpen 
ook om de juiste kandidaten aan te 
trekken. Een duidelijke en consequente 
communicatie is erg belangrijk.”

Defensie heeft een paar jaar geleden 
haar kernwaarden vastgelegd en opge-
nomen in haar opleidingen. Het gaat 
onder meer over respect, inzet, moed, 
plichtsbesef, eergevoel, loyaliteit, 
onpartijdigheid en beroepsernst.

De remedie 
Ondanks de problemen merkt defensie 

dat de interesse om voor het leger te 
werken opnieuw groeit. Maar er zijn nog 
te weinig kandidaten per vacature. Gene-
raal-majoor Marc Thys, Transition Manager 
bij defensie: “Vooral technische functies 
krijgen we moeilijk ingevuld, net zoals 
dat voor de hele arbeidsmarkt geldt. We 
willen vooral de juiste mensen aanwerven. 
Er zullen altijd rekruten afhaken tijdens 
de opleiding, toch willen we dat tot een 
minimum beperken. Pijnlijker is de grote 
uitstroom van ervaren militairen. Door 
het personeelstekort hebben we geen 
marge meer om een plots vertrek op te 
vangen. Als er nu iemand weggaat uit 
het middenkader, wordt een echt gat 
geslagen. De enige remedie vandaag 

voor defensie is onze mensen een uitda-
gende job aanbieden in een gezonde en 
correcte werkomgeving, met aangepast 
materiaal en professionele training.”

Vechten voor onze veiligheid
Maar willen jongeren überhaupt nog wel 

bij defensie aan de slag? Thys: “Jongeren 
die voor defensie kiezen, kiezen – net 
zoals ik trouwens – voor een combinatie 
van avontuur en zinvol werk ten dienste 
van de maatschappij. De huidige generatie 
is niet beter of slechter dan de vorige, 
alleen is de context waarin ze opgroeien, 
complexer geworden. Het lijkt misschien 
alsof defensie minder ‘noodzakelijk’ is 
dan in het verleden, maar niets is minder 
waar. Wij blijven van levensbelang voor 
de veiligheid van onze maatschappij. Het 
vraagt wel een continue inspanning om dit 
belang uit te leggen. Maar wie hier achter 
staat, is trots om voor 
defensie te werken en 
draagt dit mee uit. Dat 
is wat we (opnieuw) 
willen bereiken bij onze 
huidige werknemers 
en nieuwe rekruten.”

Arbeidsvoorwaarden durven aanpassen
In Nederland deden ze deze oefening 

een aantal jaar terug. Jan Kropf, voorzitter 
ACOM (Bond van het defensiepersoneel 
in Nederland) vertelt hoe zij het imago 
wisten op te krikken. “Onze initiatieven 
leidden tot meer respect, waardering en 
perspectief bij het personeel. Zo voerden 
we een hoger basisloon in, hogere toelagen 
voor meerdaagse activiteiten en meer tijd 
vrijaf na een oefenperiode. Hierdoor is de 
balans tussen werk en privé veel verbeterd. 
Ook geven we nu meer vaste contracten.”

“Wij proberen eigenlijk zo veel mogelijk 
te luisteren naar de wensen van de 
mensen en hierin een balans te zoeken. 
Als we niet mee veranderen met de 
wereld om ons heen, zal defensie 
haar positie op de arbeidsmarkt nog 
meer verliezen. We móeten ons wel 
aanpassen. Je moet je arbeidsvoor-
waarden durven moderniseren als je 
het profiel van een serieuze en goede 
werkgever wil krijgen en behouden.”  

TEKST
Anneleen De Leyn
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HET TIJDSTIP

Wat gebeurt er met de 
duizenden kerstbomen als 
Kerst voorbij is? Heel wat 
gezinnen planten de boom 
in de tuin om het jaar nadien 
opnieuw te gebruiken, maar 
dat lukt niet voor elke boom. 
En je moet al een tuin hebben. 
Gelukkig organiseren heel wat 
afvalintercommunales begin 
januari kerstboomophalingen, 
zodat je niet meer naar het 
recyclagepark hoeft. 

In de regio Antwerpen is dat 
de verantwoordelijkheid van 
IGEAN. Vorig jaar verzamelden 
ze via de ophalingen en op de 
recyclageparken niet minder 
dan 57,58 ton bomen. Die 
worden verzameld op hun 
verwerkingssite in Edegem om 
te composteren. Bewoners 
uit de regio kunnen op de 
recyclageparken terecht om 
deze compost aan te kopen.

IGEAN startte in 2015 
met een eigen ophaaldienst. 
Vandaag zijn Koen en Yannick 
op pad in Hove. In totaal gaan 
85 chauffeurs en beladers 
elke dag door weer en wind op 
de baan. Ze zijn – samen met 
de dispatchers, techniekers 
en andere medewerkers – 
verantwoordelijk voor de 
afvalophaling bij een half 
miljoen inwoners. 

TEKST
Timothy Puype

Hove

Maandag 13 januari

13u20

FOTOGR AFIE
Gregory Van Gansen
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DE MILITANT

“Ik wilde mijn
verantwoordelijkheid

opnemen voor mijn collega’s”

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Gregory Van Gansen

YVES JANSSEN

 · Functie: jeugdwerker in 
Oudsbergen

 · Leeftijd: 33 jaar
 · Woonplaats: Kotem

“I
n 2013 ging ik aan de 
slag bij de gemeente 
Opglabbeek. Dat is nu 
Oudsbergen sinds de 

fusie met Meeuwen-Gruitrode 
vorig jaar. Intussen ben 
ik 3 jaar militant voor 
ACV Openbare Diensten. Dat 
ben ik beginnen doen, omdat 
ik mijn verantwoordelijkheid 
wilde opnemen voor collega’s. 
Ik merkte dat onze militanten 
vooral bij de technische 
dienst en de kinderopvang 
zaten. Er was niemand die de 
mensen op kantoor vertegen-
woordigde.”

Weinig militantenwerking
“Ik heb de hele voorbereiding 
naar de fusie meegemaakt. Een 
van de grote verschillen tussen 
beide gemeenten was de mili-
tantenwerking. In Opglabbeek 
had het gemeentebestuur de 
gewoonte om met ons te over-
leggen en samen te werken. 
In Meeuwen-Gruitrode 
waren er helemaal geen 
militanten. Daardoor was het 
wat moeilijker om van bij het 
begin betrokken te worden 
bij de onderhandelingen over 
de fusie. Uiteindelijk is dat 
allemaal in orde gekomen.”

Nieuwe werkcultuur
“Als militant moet je mensen 
vooral kunnen geruststellen. 
Die fusie is officieel sinds vorig 
jaar, daar gingen natuurlijk 
jaren voorbereiding aan 
vooraf. Als je collega’s signalen 
over een mogelijke fusie 
opvangen, dan moet je daar 
direct over communiceren. 
Het gaat tenslotte om hun jobs. 
Sommige collega’s moeten 
in het andere gemeentehuis 
aan de slag, diensten worden 
samengevoegd en dan bots 
je op een andere cultuur van 
werken. Omdat de fusie-
gemeente zo groot is, is een 
verandering van werkplek niet 
zo simpel. Sommige werk-
nemers gingen met de fiets en 
hebben zelfs geen wagen. Als 
ze nu naar de andere kant van 
de gemeente moeten, willen 
ze daar een compensatie voor, 
ook al is die verhuizing tijdelijk. 
Dat de busverbindingen tussen 
de gemeentekernen zo slecht 
zijn, helpt ook niet.” 

You win some, you lose some
“De compensatie voor extra 
verplaatsingen is er trouwens 
niet gekomen. Ik ben wel zeer 
blij dat de flexibele werkuren, 

die er in Opglabbeek waren, 
behouden zijn. In Opglabbeek 
konden we al starten om 6 uur 
‘s ochtends en stoppen om 
22 uur. Onze werkdag planden 
we zelf. In Meeuwen-Gruitrode 
werkte men doorgaans  van 
8 tot 12 en van 13 tot 17  uur. Zij 
kunnen nu genieten van meer 
flexibiliteit. Daar staat wel te-
genover dat we nu een prikklok 
hebben. Zo’n veranderingen 
zijn vaak niet echt groot, 
maar ze zijn wel belangrijk. 
Elke dienst heeft wel ergens 
aanpassingsproblemen. Als 
militant hoor je ze allemaal. 
Je maakt die bekend aan het 
bestuur, maar je krijgt nooit op 
alles een positief antwoord. En 
ook de oplossingen zijn nooit 
voor iedereen goed genoeg. Dat 
is het evenwicht dat we moeten 
bewaren als militant.”

“Voor de burger verandert er 
trouwens heel weinig. Beide 
gemeentehuizen blijven open, 
zodat de dienstverlening altijd 
nabij blijft. Er zijn bovendien 
geen mensen ontslagen na de 
fusie. Meer nog: er werken nu 
zelfs enkele mensen meer, door 
het extra werk om de fusie 
goed af te ronden.” 

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

“Vanaf 31 januari 
gaat de overgangs-
periode naar de brexit 
in. Het VK zit dan niet 
meer in de EU maar 
ook nog niet in een 
ander systeem. In die 
overgangsperiode 

verandert er eigenlijk niets. De eerstvolgende deadline 
is 31 december 2020. Tegen dan moet er een nieuwe 
handelsovereenkomst zijn. Maar als je weet dat de 
onderhandelingen voor zo’n overeenkomst tussen de 
EU en Canada zeven jaar geduurd hebben, dan lijkt die 
termijn niet haalbaar. Er is nog geen overeenkomst: de 
jarenlange discussies gingen over hoe de transitie-
periode te overleven. Nu moet er over alle aspecten 
die in de 500 bladzijden van de befaamde deal staan, 
onderhandeld worden. Als dat niet lukt voor eind 
dit jaar kan die periode verlengd worden met een of 
twee jaar maar dan moet Boris Johnson dat verzoek 
indienen voor 1 juli. Zoals het nu op papier staat, loopt 
de transitieperiode uiterlijk af op 31 december 2020.”

Goed voorbereid 
“Wij hadden eind 2017 al een nota gemaakt voor de 

toenmalige minister over de invloed van een nieuwe 
handelsovereenkomst met het VK. Op het niveau van 
invoer zal de douane 14% meer aangiften te verwerken 
krijgen en voor uitvoer 46%. Maar dat geldt enkel voor 
wat er in en naar België verscheept wordt. Op wat uit 
andere lidstaten komt en ook Zeebrugge passeert, 
hebben we geen zicht. Het slechtste scenario is een 
harde brexit, want dan moeten we de in- en uitvoer 
met het VK behandelen zoals die met ‘derde-landen’ 
als China. Met al het papierwerk dat erbij komt kijken: 
facturen, ladingslijsten en dergelijke. Wij mogen dan 
wel goed voorbereid zijn, dat is niet gezegd voor de 
handel zelf. Zeker niet voor de kmo’s en kleinere 
bedrijven. Nochtans kunnen ze zich daar heel simpel 
op voorbereiden: ze hebben een EORI-nummer nodig, 

een douanenummer. We hebben 25.000 firma’s die de 
laatste twee jaar handeldreven met het VK daarover 
geïnformeerd. Slechts 7.000 hebben gereageerd. Maar 
als er straks chauffeurs niet de juiste papieren hebben, 
zitten we met files in Zeebrugge.”

Personeelsbestand opgetrokken
“Twee jaar geleden stond de ministerraad ons 386 

bijkomende voltijdse equivalenten toe. Inmiddels 
zijn er 323 aangeworven en een 40-tal zitten in de 
pijplijn. We zijn met 3.200 en die bijkomende 386 
zullen zeker een invloed hebben op de werking van 
onze diensten. Omdat we onze controlenormen 
willen behouden – ook met uitgebreide diensten – 
geven we de nieuwe medewerkers een intensieve 
opleiding Het aantal van 386 is puur gericht op 
de veranderingen door de brexit. Daarnaast is er 
nog het personeelsplan, waarbinnen de normale 
vervangingen plaatsvinden: met twee vervangers 
op vijf vertrekkers, behalve voor de controle- en de 
shiftfuncties. Daar geldt een 1-op-1 vervanging.” 

Ruim drie jaar nadat de 
Britten zich uitspraken voor een 
uittreding uit de EU is aan beide 
zijden van het Kanaal een flinke 
dosis brexit-moeheid opgetreden. 
Gelukkig blijven onze instanties 
alert en zijn ze ondertussen goed 
voorbereid om de toekomstige 
handel met het VK in goede 
banen te leiden. Dat beweert 
Stephan Legein, adviseur-ge-
neraal van douane en accijnzen.

“Wij 
mogen dan 
wel goed 
voorbereid 
zijn, maar 
hoe zit het 
met de 
bedrijven?”TEKST

Willem-Jan van Ekert
ILLUSTR ATIE
Meneer Heirman

Inmiddels in Oostende
De brexit zal in eerste instantie niet veel 

nadelen opleveren voor de haven van Oostende. 
“We hebben op dit moment weinig trafiek van 
en naar het VK”, zegt Dirk Declerck, CEO van 
Haven Oostende. “Die verloopt voornamelijk via 
Zeebrugge. Wij zijn natuurlijk voorbereid op de 
brexit met betrekking tot douaneformaliteiten 
en we beschikken over een aantal terreinen 
waar verachtwagens kunnen parkeren als er 
douaneproblemen in Zeebrugge optreden. 
Onze haven had van de 19e eeuw tot 2013 een 
ferryverbinding met het VK. Als er zich nu 
kansen op het vlak van roll-on-roll-off en fer-
ryverbindingen voordoen, dan staan we binnen 
de 12 weken klaar. De installaties daarvoor 
zijn al in belangrijke mate voorbereid met 
nieuwe hoogspanningscabines, verlichting- en 
camerasystemen. Ik zeg niet dat Zeebrugge het 
op dat moment niet aan kan maar we kunnen 
elkaar wel versterken. Dat is geen concurrentie. 
Als op een bepaald moment de markt heel 
groot wordt, is iedereen geholpen. En stel dat er 
een ferryverbinding komt, dan levert dat voor 
Oostende enkele tientallen jobs op. 
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GEVANGENISSEN

“Deze regering heeft 
beslist om 10% op het 
personeelsbestand te 
besparen. Een paar jaar 
geleden kwamen er drie 
nieuwe gevangenissen bij en 

we werken nu met minder 
personeel dan daarvoor. Ik 
hoor nu al 20 jaar dezelfde 
problemen: overbevolking, 
personeelstekort, kleding-
tekort, vakantie die niet 
gegeven kan worden … Ik 
had echt gehoopt dat er 
een doorbraak zou komen 
met minister Geens maar 
ik stel tot mijn spijt vast 
dat dat niet gebeurd is.”

Een recente studie in 
Nederland wees uit 
dat een minder streng 
regime en meer ruimte 

voor de gevangenen tot 
minder agressie leidt.
“Daar ben ik van overtuigd, 

maar het probleem is dat 
onze infrastructuur daar niet 
op voorzien is en we nog 
altijd met een chronische 

overbevolking zitten. Er 
werden ons in 2016 een 
aantal beloftes gedaan: 
men zou onder de 10.000 
gedetineerden gaan. Begin 
2019 werd de Belgische Staat 

nog maar eens veroordeeld 
voor de overbevolking 
in de gevangenissen. We 
hebben plaats voor 9.219 
gedetineerden en we tellen 
er bijna 11.000. Soms zitten 
ze met drie of vier in een 
cel. Een ander probleem is 
dat de gevangenissen, op 
Beveren na, eigendom zijn 
van de Regie der Gebouwen. 
Er moet over elke aankoop 
een openbare aanbesteding 
uitgeschreven worden. De 
poort van hulpgevangenis 
Leuven kon daardoor niet 
hersteld worden, hetzelfde 

met de buitenverlichting, 
wat me toch essentiële 
onderdelen bij de beveiliging 

van een gevangenis lijken.” 

Is meer geld de oplossing?
“Zeker wat betreft de 

investeringen. We zitten met 
heel oude gebouwen. In de 
gevangenis van Brugge - die 
is niet eens zo oud - ging 
20 jaar geleden de keuken 
stuk. Wel, die is nog altijd 

stuk. Het eten wordt geleverd 
via een cateraar. Er is meer 
geld nodig, maar ook een 
efficiënter beleid, zeker op 
lange termijn. In Turnhout 
ontsnappen gevangenen op 
een plek waarvan iedereen 
al jaren wist dat daar een 
blinde vlek in de beveiliging 
zat. Nu pas werd daar een 
camera geplaatst. Vroeger 
werden de wandelingen in 
de gevangenissen bewaakt 
door drie of vier mensen. Nu 
nog maar door een of twee. 
Men heeft ook bespaard op 
onze technische diensten. 

Die mensen doen echt hun 
best maar moeten soms 
bedelen voor spijkers of 

schroeven. Het personeel is 
verplicht om een uniform te 
dragen, maar bij gebrek aan 
interventiebroeken moeten 

Justitie kent nogal 
wat problemen, onder 
meer met de strafin-
richtingen in ons land. 

Filip Dudal was bijna 
30 jaar militant en later 
ook secretaris voor 
ACV Justitie en werkte 
in vier verschillende 
strafinrichtingen.

GEVANGEN IN EEN VICIEUZE CIRKEL: 
ze die zelf kopen omdat 
de levering ervan zeven 
jaar duurt. We hebben de 
minister nu al drie keer in 
gebreke moeten stellen over 
de aanschaf van schoenen.”

Hoe is de syndicale 
situatie nu?
“Momenteel zijn er geen 
acties gepland. Maar als 
de volgende regering weer 
hetzelfde pad opgaat zijn 
die niet uit te sluiten, vrees 
ik. De laatste tien jaar is er 
geen enkele staking geweest 
voor meer loon. De enige 
acties gingen over proto-
collen die niet uitgevoerd 
worden. In de privésector 

sluit men een cao af en die 
is juridisch afdwingbaar. 
Bij openbare diensten sluit 
men een protocol af zonder 
dat daar een verplichting tot 
nakoming tegenover staat. 
Zo is het wel makkelijk voor 
de overheid: 300 man extra 
beloven en er maar 200 
geven. We raken ook niet 
aan personeel, er zijn voort-
durend examens, maar aan 
Nederlandstalige kant zijn 
er nauwelijks kandidaten. 
We moeten eerlijk zijn: 
werken in een gevangenis 

is ook niet de meest 

aantrekkelijke job. 
Als je je de allereerste dag in 
een gevangenis meteen op 

je gemak voelt, dan scheelt 
er waarschijnlijk iets met 
je (lacht). Toch is het een 
boeiende job: je gaat om 

met mensen, 
er gebeurt elke 
dag iets anders. 
Dankzij het 
ACV kreeg het 
personeel in het 
verleden een 
opleiding van 
zes maanden en 
de kans om op 
verschillende 
locaties te 
werken om zo 
kennis te maken 
met alle aspecten 
van de job. Door 
personeelstekort 
heeft men die 
opleiding terug-
gebracht tot nog 

geen zes weken. 
Bovendien zet 
men nu massaal 
in op Rosetta’s: 
contracten van 
zes maanden 
voor mensen 
onder de 26 jaar. 
En die krijgen 
maar acht dagen 
opleiding. Op die 
manier gaan nog 
meer mensen afhaken. De 
minister heeft nu een peni-
tentiaire wet goedgekeurd, 
waarin de minimale dienst-
verlening vervat is, maar 

ook een stuk opleiding. Maar 
wat houdt hem tegen om die 
opleiding nu al in te voeren? 

Blijkbaar moet en zal die 
minimale dienstverlening 
er komen om het personeel 
monddood te maken. En 

hoe absurd is die wet niet? 
Er moet bij een minimale 
dienstverlening meer volk 
opgetrommeld worden dan 
op een normale werkdag.” 

“Er is een verlofachterstand 
van 570.000 dagen, dat 
is ongeveer 66 dagen per 

personeelslid. Daar kan je als 
werkgever toch niet trots op 
zijn? In heel wat gevange-
nissen moet het personeel 

drie maanden op voorhand 
een dag verlof aanvragen. En 
dan is men nog niet zeker of 
ze die dag kunnen opnemen. 
Dat leidt natuurlijk tot veel 
absenteïsme, of neemt men 

onbetaald verlof. Ik heb nog 
nooit zo’n grote demotivatie 
bij het personeel gezien. 

Spijtig, want ik zou liever 
iets positiefs zeggen.” 

“De laatste tien jaar 
is er geen enkele 
staking geweest voor 
meer loon. De enige 
acties gingen over 
protocollen die niet 
uitgevoerd worden.”

WAAROM ONZE 
CIPIERS STAKEN 

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Anton Coene
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Ook in 2020 kun je weer heel wat opleidingen volgen bij ACV Openbare 
Diensten. Een overzichtje:

POSTBAK, SJT, LOGISCH EN ABSTRACT REDENEREN  

Wanneer?   Waar?

30-01-2020  9.00 - 13.00  Brussel 

13-02-2020 9.00 - 13.00 Brussel 

20-02-2020  9.30 - 15.00 Hasselt 

26-03-2020 9.00 - 13.00  Brussel 

23-04-2020 9.00 - 13.00 Brussel 

14-05-2020 9.30 - 15.00 Antwerpen 

28-05-2020 9.00 - 13.00 Brussel 

03-06-2020 9.30 - 15.00 Gent 

11-06-2020 9.00 - 13.00 Brussel 

SJT  

Wanneer?   Waar?

06-02-2020  9.00 - 13.00  Brussel 

07-05-2020 9.00 - 13.00 Brussel 

SLAGEN VOOR EEN MONDELINGE TEST BIJ SELOR

Wanneer?   Waar?

21-01-2020 9.00 - 13.00 Brussel 

18-02-2020 9.00 - 13.00 Brussel 

03-03-2020 9.30 - 15.00 Antwerpen 

17-03-2020 9.00 - 13.00  Brussel 

21-04-2020 9.00 - 13.00  Brussel 

28-04-2020 9.30 - 15.00  Leuven 

19-05-2020 9.00 - 13.00 Brussel 

26-05-2020  9.30 - 15.00  Gent 

16-06-2020  9.00 - 13.00  Brussel 

Inschrijven kan enkel via de website van ACV Openbare Diensten:
www.acv-openbarediensten.be

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

VOORNEMENS

NIEUWS

J
anuari is de maand van de goede voornemens die 
we in februari alweer vergeten zijn. Maar goed ook, 
want al die extra stress kan er toch niet meer bij, of 

wel? Enfin, ik heb jaren geleden beslist om nooit meer 
mee te doen met goede voornemens. 

Tot dit jaar. Toegegeven, ik ben niet zelf op het idee 
gekomen. Het werd mij en duizenden andere vrouwen 
op niet mis te verstaan volume toegeschreeuwd vanop 
een podium van een aula in Vlaanderen. Wat moet ik als 
vrouw doen om ervoor te zorgen dat alles opnieuw peis 
en vree is op aard’? Juist, meer mijn benen openen. 

Natuurlijk was ik eerst gechoqueerd en boos. Tot ik 
erover nadacht en besefte dat hij duizend procent gelijk 
had. Dus dit jaar doe ik mijn benen open voor alles: om 
te joggen, om mee te kunnen met die flukse twintigers 
in de yogales, om in bomen te klimmen met mijn 
kinderen … Kortom: je benen openen is goed voor alles! 

Om maar te zeggen, anno 2020 zijn we er nog niet, hé 
zusters. Daarom dit onvolledige lijstje van seksistisch 
gedrag waar ik dit jaar een zerotolerancebeleid voor 
instel aan mijn loket:
• toxische mannelijkheid: zie Jeff Hoeyberghs
• mansplaining (samentrekking van ‘man’ met 

‘explaining’): mannen die mij mijn job uitleggen.
• catcalling of het prachtige Nederlandse woord 

‘pikpraat’: mijn voornaam is niet ‘schatje, poepke, 
zoetje, lieveke’ en nee, het is niet omdat ik je aankijk 
dat ik meer van je wil dan de info die ik je vraag.

• slutshaming: als ik niet inga op je ongevraagde 
avances, is dat geen reden om me meteen uit 
te schelden.

• victim blaming (het slachtoffer de schuld geven): 
opmerkingen als ‘je hebt er zelf om gevraagd’ als ik 
niet gediend ben van opmerkingen over mijn uiterlijk 
of van ongewenste aanrakingen.

•  … 

Het enige dat ik door de vingers wil zien - we zitten 
immers in een overgangsjaar - is de occasionele flauwe 
aangebrande mop. Maar dat moet in 2021 ook gedaan 
zijn! Ik wil ook eens gemeend kunnen meelachen.  
Want geloof het of niet, ook vrouwen hebben gevoel 
voor humor. 

GOEDE
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WE ZIJN IN EEN NIEUW DECENNIUM AANBELAND. Alweer. 
2020 is amper drie weken oud en her en der wordt de ver-
gelijking met de roaring twenties gemaakt. Waarom is niet 
helemaal duidelijk. Angst voor een economisch en politiek 
debacle zou de oorzaak van dit doemdenken zijn. Een moge-
lijkheid om dit te onderzoeken is om terug in de tijd te reizen.

Bijvoorbeeld met een stoomtrein vanuit Brussel. Niet erg 
comfortabel maar wat wil je als er op creativiteit, wetenschap 
en openbaar vervoer bezuinigd wordt. Het treintje komt 

onderweg in de tijd duizenden treinen tegen vol mensen op 
weg naar het werk, die hun toekomst moeten verzekeren, 
het heden bekostigen en het verleden afbetalen. Totdat het 
treintje abrupt tot stilstand komt op 5 mei 1835. Het is druk 
in het station van Mechelen waar zojuist de allereerste trein 
in België is gearriveerd. Er rest de onderzoekers niets anders 
dan zich in het stationscafé aan tasseografie te wagen en tot 
de conclusie te komen dat er “in de figuuren van het gezonke 
dik der Koffy” geen pessimisme zichtbaar is. Gewoon nuchter 
blijven is de boodschap. TA
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