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Het gesprek

Er wordt zeer hard gewerkt om de economische en sociale
gevolgen tot een minimum te beperken. Maar we weten nu
al dat de gevolgen van een dergelijke crisis nog lang zullen
nazinderen. Ondersteuning van bedrijven, inkomensgarantie
voor werknemers die ziek zijn of werkloos zijn … zijn
noodzakelijk. Daar zijn ook wij - vakbond - hard mee bezig.
Op de werkvloer kijken werkgevers samen met de vakbondsvertegenwoordigers welke maatregelen we moeten nemen.
Prioriteit nummer 1 is hoe dan ook: onze volksgezondheid!

De VDAB Servicelijn, een
goed geoliede machine.
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De coronacrisis slaat hard toe en confronteert ons met
een ongemakkelijke waarheid: we zijn allemaal – zonder
onderscheids des persoons – kwetsbaar. Vandaag proberen
we zo goed en zo kwaad als mogelijk deze zware crisis te
‘managen’. De sociale en economische gevolgen worden in
kaart gebracht. Hoe kunnen we een recessie vermijden?
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Van onze volksgezondheid gesproken. Openbare en
collectieve diensten liggen vaak onder vuur. Kijk maar naar
de plannen van onze Vlaamse regering (zie pagina 18, De
Confrontatie). Te duur en niet efficiënt. Deze crisis bewijst dat
onze publieke of collectieve diensten het nog niet zo slecht
doen. Onze zorgverstrekkers, gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten en velen met hen staan dag en nacht paraat.
Ach, wordt er dan meteen spontaan gezegd: het is toch hun
job. Neen, iedereen doet meer dan zijn job. Met hart en ziel.
Geef hen een schouderklopje. We doen dat te weinig. Toon
het nodige respect. We doen dat te weinig. Wees solidair. Van
onze kant alvast een dikke merci!
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HET GESPREK

“Digitalisering leidde bij
de VDAB niet tot een
besparing op mensen”
Een van de digitale VDAB-diensten is de
Servicelijn. Die kan je vergelijken met een
callcenter. Het heeft een gratis telefoonnummer,
een centraal e-mailadres, een chatlijn en we
hebben contact met de klant via sociale media.
Alle vragen komen terecht bij een team van
een 270-tal mensen, verspreid
T EK S T
over vijf sites in Vlaanderen:
Willem-Jan van Ekert
Brussel, Brugge, Hasselt, Gent en
Antwerpen. We werken uitsluitend
F OT O GR A F IE
Anton Coene
met eigen medewerkers en
besteden niks uit, een groot
verschil met een ‘klassiek’ callcenter. We
leiden onze medewerkers op om de meeste
vragen van werkzoekenden, werknemers
en werkgevers zelf te beantwoorden. De
Servicelijn krijgt elke dag heel wat vragen
binnen, vooral nu we ook nieuw ingeschreven
werkzoekenden opvolgen en activeren.
De Servicelijn is twintig jaar geleden gestart
als een kleine dienst, een eilandje binnen
de VDAB. Ondertussen zijn we van 8 uur tot
19 uur doorlopend bereikbaar. Het is voor de
klant een zeer toegankelijk kanaal. Omdat de
productiviteit en de efficiëntie vaak groter is dan
in een netwerk van fysieke werkwinkels, werd
de Servicelijn stelselmatig uitgebreid. Heel wat
taken kwamen naar hier. Zo hoeft de klant niet
meer voor elke kleinigheid of basisvraag naar
een werkwinkel te gaan. Het groeide uit tot het
eerste contactpunt, de etalage van de VDAB.
Op de eigen werkgelegenheid heeft de digitalisering geen effect. In tegenstelling tot andere
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VDAB-directeur Digitale
Dienstverlening Bert
Schelfaut is uitermate
tevreden over de evolutie van
hun Servicelijn. Het callcenter
groeide in 20 jaar uit tot
een goed geoliede machine,
zonder dat er privatisering
aan te pas kwam.

sectoren leidt dit niet tot een besparing op
mensen en kantoren. Dankzij de digitalisering
van onze dienstverlening krijgen onze teams in
de werkwinkels meer tijd voor een persoonlijke
en meer intensieve opvolging van werkzoekenden. Dat is onze vorm van optimalisering.
We blijven uiteraard de nieuwste ontwikkelingen op de voet volgen. Ondertussen werden
heel wat nieuwe technologieën geïntroduceerd.
We experimenteren binnenkort met spraaktechnologie die de klassieke keuzemenu’s bij
telefoongesprekken vervangt door de vraag die
de klant inspreekt. Elk binnenkomend gesprek
wordt opgenomen en gebruikt voor coaching
van teamleiders en bemiddelaars. Ons systeem
laat toe om specifieke gesprekken eruit te halen,
bijvoorbeeld wanneer een klant een klacht
heeft. Binnenkort komt er een co-browser tool
die de consulent in staat stelt om mee te kijken
op de webpagina waar de klant zich op dat
moment bevindt. We blijven vernieuwen.
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ZORGBEDRIJF

Zorgbedrijf
Antwerpen

Overschrijdt de
oeverloze ambitie van
één man alle grenzen?

IL L U S T R AT IE

Xavier Truant

Het klonk allemaal zo mooi in 2016 toen Zorgbedrijf Antwerpen (ZBA) werd
uitgeroepen tot overheidsorganisatie van het jaar. Algemeen directeur Johan De
Muynck bewierookte ‘dat het ZBA heeft aangetoond dat je succesvol kan functioneren
zonder de ziel van publieke organisatie te verliezen.’ Vier jaar later wordt onder impuls
van diezelfde directeur quasi het volledige ZBA ontmanteld en geprivatiseerd. In een
trilogie brengen we in dit nummer deel 1: Hoe is het zover kunnen komen?
Namens ACV Openbare Diensten bijten Christoph Vandenbulcke, nationaal
secretaris lokale en regionale besturen en Jan Mortier, coördinator
openbare zorgsector, zich vast in dit dossier. Maar eerst duiken we even in
de geschiedenis.
Het OCMW Antwerpen nam in haar bestuursakkoord 2007-2012 op dat ze
haar zorgcentra zou verzelfstandigen en besliste om vanaf 1 januari 2009
een vereniging met een publiekrechtelijk karakter op te richten: het Zorgbedrijf OCMW Antwerpen. Het was daarmee het eerste publiekrechtelijke
zorgbedrijf dat verschillende zorgdiensten onderbracht in een zelfstandig
maar publiekrechtelijk statuut in Vlaanderen. Andere OCMW’s volgden het
voorbeeld van Antwerpen en richtten een analoog zorgbedrijf op, zoals
bijvoorbeeld Motena, het zorgbedrijf van Roeselare. De laatste jaren werden
tal van zorgbedrijven opgericht, vaak met verschillende OCMW’s. Op het
einde van de vorige legislatuur nam dat nog toe, vooral door de inkanteling
van de OCMW’s in de gemeenten.

€ 200.000 per jaar

In 2017 sprak Johan De Muynck voor het eerst over een Zorgbedrijf 2.0. Dat
zorgde voor verhoogde waakzaamheid bij Christoph en Jan.
Jan Mortier “In 2009 waren er al eens problemen geweest, bij de
aanstelling van Johan De Muynck als directeur. We hadden toen, met
succes, een procedure ingeleid om zijn exuberante wedde van 200.000
euro per jaar en 30% bonus naar beneden te krijgen. In 2017 ontplooit
De Muynck dan zijn plannen om binnen het publiekrechtelijke Zorgbedrijf
twee dochterentiteiten op te richten. Een vzw en een NV om het vastgoed,
alle ondersteunende diensten en het dienstenchequebedrijf in onder te
brengen. Alle personeelsleden, met uitzondering van statutairen, zouden
worden ondergebracht in de dochterentiteiten, waardoor ze niet langer tot
het personeel van de openbare sector zouden behoren. We dienden daarop
diverse klachten in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Uiteindelijk zag het ZBA in dat dergelijke constructies niet in overeenstemming
6
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waren met het OCMW-decreet en de
plannen werden opgeborgen. Maar in stilte
werd er verder gewerkt, zo bleek achteraf.
In de zomer van 2019 werd een nieuwe
poging ondernomen om dochterentiteiten
op te richten, deze keer naast een vzw ook
een BV (een nieuwe vennootschapsvorm
die in de plaats komt van de bvba, nvdr).”
Christoph Vandenbulcke “Politici werden
ofwel in de luren gelegd door de CEO, ofwel
deden ze hun werk niet, ofwel wisten ze
heel goed wat er binnen het ZBA aan het
gebeuren was. Ik sluit geen enkele optie
uit, want De Muynck is een zeer charismatisch man en oeverloos ambitieus. Zowel
vriend als vijand bewonderen hem voor
zijn daadkracht. Het is niet ondenkbaar
dat ook verstandige mensen, waartoe ik
politici reken, meegesleurd werden in zijn
enthousiasme. Maar soms gaat zijn ambitie
verder dan wat wettelijk is toegestaan. We
blijven met heel wat vragen zitten. Wat zijn
de mechanismen die we niet te zien krijgen
in zijn powerpoints en die we niet te horen
krijgen in zijn sloganeske taal? Wat is zijn
uiteindelijk doel?”

Het zou een opstap kunnen zijn naar
meer privatiseringen binnen de zorg in
Vlaanderen?

T EK S T

Willem-Jan van Ekert

CV “De CEO is dermate ambitieus dat
Antwerpen te klein voor hem is. Hij zou
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ZORGBEDRIJF
eigenlijk hét zorgbedrijf van Vlaanderen
willen worden.”
JM “Het decreet over het lokaal bestuur
gaf lokale besturen die verzelfstandigen
een aantal instrumenten om sneller te
kunnen inspelen op bepaalde noden.
Maar de bedoeling van die maatregel is
om alles op het lokale niveau te houden
of om met een aantal OCMW’s samen te
werken om een zorgbedrijf op te richten.
De Muynck misbruikt die instrumenten
om een zorgbedrijf voor heel Vlaanderen
op te richten. Maar als er een Vlaams
publiekrechtelijk zorgbedrijf zou moeten
komen, dan ligt het initiatief daarvoor
bij de Vlaamse overheid en niet bij hem.
Toch scoort hij met zijn plannen ook
politiek. Door zijn expansiedrang - hij
neemt nu ook meer dan 800 serviceflats

over - hoopt men de kosten voor de zorg voor de Antwerpse
belastingbetaler zo beperkt mogelijk te houden.”

Welke rol speelt het Agentschap Zorg en Gezondheid?

JM “Veel diensten van het ZBA zijn onderhevig aan een erkenning of een
subsidiëring door de hogere overheid. Om die te kunnen overdragen naar
een andere rechtspersoon, heeft men de toestemming van het betrokken
agentschap nodig. Als gevolg van onze klachten heeft het agentschap Zorg
en Gezondheid beslist dat de erkenningen voorlopig niet kunnen worden
overgedragen. Het ZBA heeft ook een aantal inschakelingstrajecten in het
kader van lokale sociale economie. Van minister Crevits kregen ze hier wel
de toestemming om die over te dragen naar de vzw. Onbegrijpelijk!”
CV “Ook bij het ABB stelt men zich grote vragen bij de constructies
die door het ZBA werden opgezet om dochterbedrijven in de schoot van
het ZBA op te richten. Maar ondertussen doet De Muynck wel alsof alles
geregeld is. Al merken we dat hij na elke interventie van ons anticipeert en
aanpassingen doorvoert aan zijn structuren.”

Het geweer wordt van schouder gewisseld

Omdat de plannen voor de oprichting van een vzw en een BV in de
schoot van het ZBA geblokkeerd lijken, probeert De Muynck het dan
maar via een andere weg. Hij richt geen nieuwe vzw op maar gebruikt de
bestaande vzw Sodico.
JM “Sodico werd in 1951 opgericht voor en door het personeel van het
OCMW om als sociale dienst te functioneren. De Muynck bouwde dit om
tot een privaatrechtelijk zorgbedrijf. Om een erkenning van het Agentschap
Zorg en Gezondheid te verkrijgen, moest de overdrager als rechtspersoon
aanwezig zijn in de structuur van de overnemer. Dat was hier niet het
geval. De vzw bestond enkel uit natuurlijke personen, de publiekrechtelijke
entiteit ZNA was geen lid van de vzw. En wat gebeurde er? Opnieuw werden
in een achterkamertje statuten aangepast. Met een naamsverandering van
vzw Zorg+ naar vzw Zorgbedrijf. De vijf natuurlijke leden van de algemene
vergadering Zorg+ ‘verdwenen’ in de nieuwe statuten zonder dat hiervan
expliciet melding werd gemaakt.”
CV “De Muynck heeft één voor één alle bestuurders van Sodico
buitengezet en vervangen door zijn stromannen. Toevallig allemaal leden
van de directieraad van ZBA of Ziekenhuis Netwerk Antwerpen. De doelstellingen werden aangepast. Die nieuwe vzw is nu aan de slag met een
flink budget, publieke middelen van de Stad Antwerpen, en klaar om de
grote droom van de ‘PowerPoint-CEO’ te verwezenlijken: hét Zorgbedrijf
van Vlaanderen worden.”

Taxshift

De Muynck is open over zijn drijfveer: hij zet deze constructie op om financieel en fiscaal zo gunstig mogelijk te kunnen werken. Met de winsten die
hij denkt te boeken door deze ‘optimalisatie’ van het Zorgbedrijf hoopt hij
de politici te overtuigen om alle besluiten, decreten en wetten die ze zelf
hebben geschreven, te doen vergeten voor het grote doel.
CV “En ze blijven doodleuk beweren dat het nog altijd een openbaar
bedrijf is. Immers, het moederbedrijf wordt beheerd door bestuurders van
Stad en OCMW Antwerpen. Maar de hele onderconstructie, de inhoud van
het bedrijf, wordt geprivatiseerd. Het zal voor ons een puzzel worden om te
achterhalen welk onderdeel in welk paritair comité zal terechtkomen. En met
8
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de overname van ruim 800 serviceflats is de kans op een risico-investering
toegenomen. Stuk voor stuk beslissingen die door één persoon werden
genomen, bijgestaan door vier stromannen. Terwijl het financiële risico
door de Stad wordt gedragen. Toch krijgt hij voorlopig de steun van het
stadsbestuur Antwerpen. Het fiscaal voordeel dat deze constructie oplevert,
heeft immers ook een gunstig effect op de factuur voor de stad. De Muynck
krijgt bijgevolg alle vrijheid om voort te doen en te profiteren van gunstige
belastingvoordelen. Men heeft blijkbaar niets geleerd van de constructies
rond de intercommunales in Antwerpen, Brussel, Gent en Luik.”
JM “De private sector krijgt het volle voordeel van de taxshift, door
een vermindering van de patronale bijdragen, de publieke sector krijgt
die in veel mindere mate en voor bepaalde diensten zelfs helemaal niet.
In de diensten gezinszorg is het verschil vrij groot. Vreemd dat men nu
constructies opzet om toch te genieten van die taxshift, want wij hebben
in het verleden verschillende malen gevraagd om openbare instellingen
die in concurrentie staan met de private sector dezelfde middelen van de
taxshift toe te kennen. De N-VA stond telkens op de rem en wat zien we nu?
Diezelfde N-VA, in de persoon van ZBA-voorzitter Fons Duchateau, keurt
deze opgezette constructie goed om via een achterpoortje te profiteren
van de taxshift.”

Geldezel

Maar even terug naar de vzw Sodico. De Muynck past in 2017 opnieuw de
statuten van de vzw aan. De vakbonden kregen in de nieuwe constructie
rond Sodico nog maar één mandaat. ACV Openbare Diensten besliste
daarop om niemand af te vaardigen. Waarom?
CV “Sodico was opgestart met bijdragen van de personeelsleden en plots
werden die door de statutenwijziging vermengd met andere middelen. Die
gelden werden gebruikt voor mensen die geen bijdragen leverden en voor
andere doelen dan initieel vastgelegd. We zagen de bui hangen en wilden
niet gebruikt worden door te zetelen in een tot geldezel verbouwde vzw
om andere doelen te dienen. Een merkwaardig detail: er werden de laatste
jaren geen jaarrekeningen van die verbouwde vzw Sodico, die ondertussen
de vzw Zorg+ was geworden (begin 2020 wordt vzw Zorg+ aangepast
in vzw Zorgbedrijf, nvdr) neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
De laatste dateert van 2016.”
JM “De Muynck beweert dat hij een algemeen mandaat kreeg van zijn
raad van bestuur en beroept zich daarbij op de vernieuwde statuten
van het ZBA die door de Vlaamse overheid zijn goedgekeurd. Volgens de
interpretatie van De Muynck kan hij zelf verenigingen en vennootschappen
oprichten en moet hij daarvoor niet wachten op de goedkeuring van de
hogere overheid.”
CV “Het mandaat van de CEO gaat ver. Hij kreeg op de Raad van Bestuur
van 12 september 2019 een bijzondere volmacht. Een stukje uit het verslag
van de raad: ‘In het kader van dit bijzonder mandaat beschikt de algemeen
directeur van het Zorgbedrijf Antwerpen over de meest ruime bevoegdheid
om alle vereiste beslissingen, handelingen, verrichtingen en daden te stellen
om de beoogde verzelfstandiging te bewerkstelligen en om alle wijzigingen
aan te brengen in de ontwerpstatuten.’ Zoiets heb ik nog nooit gelezen. Dit
soort taal wordt enkel in oorlogs- of crisissituaties gebruikt. De man kreeg
dus gewoon een blanco cheque. Tegelijk heeft hij zeer hoge verwachtingen
bij het Antwerps stadsbestuur gewekt. De vraag is of hij dat allemaal kan
waarmaken. Indien hij niet slaagt, ziet hij zijn bonus van 30% door de neus

geboord. Maar mogelijk heeft hij tegen
die tijd al andere horizonten opgezocht,
andere bestuursleden gingen hem al voor.
De HR-directeur en bestuurder van de
vzw vertrekt binnenkort, ook de financieel
directeur zou vervangen worden. Je zit
dus met een zeer wankele juridische
constructie.”
JM “We willen niet dat personeelsleden
tewerkgesteld zijn in een vzw waarvan de
oprichting of hervorming betwist wordt.
Het personeel weet zelfs niet meer voor
welke werkgever men werkt. Je hebt nu het
publiekrechtelijke Zorgbedrijf Antwerpen
en de vzw Zorgbedrijf. Straks komt daar
ook nog de BV Zorgbedrijf bij en wie weet
welke andere vennootschappen nog.
Die complete verwarring lijkt me bewust
gecreëerd.”

Nochtans zegt hun website:
‘Zorgbedrijf Antwerpen staat voor
openheid en transparantie. We zeggen
de dingen graag zoals ze zijn.’

JM “Nog nooit eerder hadden we op het
lokale niveau met een openbaar bestuur te
maken dat zo weinig transparant is, nalaat
stukken over te maken en vooral beslissingen neemt ‘en petit comité’ waarvan
zelfs de politiek verantwoordelijken niet
altijd op de hoogte zijn.”

In het aprilnummer deel 2, over de klachten
die werden neergelegd en de gevolgen voor
het personeel.
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DE KLANT

DE STELLING
Onze lokale besturen zijn voldoende
beveiligd tegen cyberaanvallen.

Inleiding
In januari werd de
gemeente Willebroek
getroffen door een grote
cyberaanval. Die legde de
meeste systemen plat.
Kan dat ook gebeuren bij
andere lokale besturen in
Vlaanderen? Bereiden ze
zich voor op zulke hacks?
Hans Graux en Anne
Teughels, respectievelijk
voorzitter en adviseur
bij de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC), volgen
dit dagelijks op.

Wie?
Xavier Sevenants (42)
en dochtertje Liv

Klant bij?
Maandag 24 februari 2020, carnaval is in het land. Ook
in Sint-Truiden gaat de stoet uit: met fanfaremuziek, naar
snoep grijpende kinderen en ouders die gezellig keuvelend
meegenieten, al dan niet verkleed. Xavier uit Tongeren pikt met
dochtertje Liv de stoet mee.
“Dit is de enige carnavalsstoet die op een
doordeweekse dag valt. Dat is fijn, omdat het nu
vakantie is. Ik doe dit voor Liv, die het geweldig
vindt om zich te verkleden. Normaal gaan we
naar het carnaval in Tongeren, maar dat is dit
jaar door de storm afgelast. In Sint-Truiden
staan ze erom bekend graag plezier te maken.
Dat willen we niet missen.” (lacht)

Stad Sint-Truiden

“In Sint-Truiden staan ze erom
bekend graag plezier te maken.
Dat willen we niet missen”

“De ‘Sintruiers’ kunnen niet genoeg krijgen van carnaval. In
november al werd het 50e carnavalsseizoen geopend. Op
25 februari - de dag na de stoet - sloten ze af met ‘Vettige
Dinsdag’, waarop de carnavalisten de “Elf Latsjanen” uitblazen
op de Groenmarkt. “Ik ga hier nog wel iets drinken straks, daarna
misschien nog een frietje en dan naar huis. We krijgen nog
bezoek vanavond, maar eerst gaat Liv nog wat dansen”.
10
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T EK S T

F O T O GR A F IE

Timothy Puype

Gregory Van Gansen

WAAR

NIET WAAR

Hans Graux: “Het spreekt voor zich dat kleinere gemeenten het moeilijker
hebben met hun beveiliging dan grote steden die daar soms een apart
departement voor hebben. Bovendien kan niemand beweren 100 procent
beveiligd te zijn, want dat is onmogelijk. Een van de grootste pijnpunten blijft
het wachtwoordbeleid. Mensen kiezen nog te vaak zwakke wachtwoorden
en passen die te weinig aan.” Anne Teughels: “Overheden maken ook nog te
weinig gebruik van tweestapsverificatie. Dan heb je, naast je wachtwoord,
nog een andere manier nodig om te bevestigen dat je wilt inloggen. Dat kan
bijvoorbeeld een sms’je met een code zijn dat naar je gsm wordt verstuurd of
met je e-ID.”
Hans: “De gemakkelijkste manier om bestanden naar elkaar te sturen is
via mail. Dat gebeurt ook bij lokale overheden, maar het is geen beveiligde
omgeving. Zij hebben echter niet steeds de middelen om een beveiligde omgeving te bouwen om bestanden uit te wisselen. Gelukkig zijn er steeds meer
universele tools die de kans op onderschepping door hackers verkleinen.
Het VTC stimuleert het gebruik van die tools. We nemen waar mogelijk een
adviserende rol op, eerder dan een sanctionerende rol. Het heeft geen zin
sancties op te leggen als je niet eerst oplossingen aanreikt.”
Anne: “Menselijke fouten kunnen altijd gebeuren. We weten ondertussen
wel wat een phishing mail is, maar ze worden beter en beter en dus minder
herkenbaar. Tegenwoordig pikken mails zelfs in op een conversatie die je
echt hebt gevoerd, bijvoorbeeld met je bank. Je moet al een professional zijn
om die mails te spotten.” Hans: “Phishing blijft dus de meest courante manier
waarop hackingsoftware een systeem binnenkomt. Belangrijk in zo’n geval
is dat niet alle computers op hetzelfde systeem zijn aangesloten. Zeker niet
zonder enige beveiligingsmaatregelen of beperkingen. Door verschillende
systemen te gebruiken, raakt slechts een deel geïnfecteerd. Zorg er ook voor
dat je backup niet gelinkt is aan datzelfde netwerk. Je hebt niets aan een
back-up als die even kwetsbaar is.”

Lokale besturen staan al veel verder dan enkele
jaren geleden. De Europese GDPR-regelgeving
Conclusie
dwong hen om een Data Protection Officer
aan te nemen, een grote stap vooruit. Ook
een incident als in Willebroek zorgt voor
extra aandacht bij steden en gemeenten. Nu gaan we bij een deel van de
gemeenten naar de volgende fase: de beveiliging is verbeterd, maar als je
toch wordt aangevallen, hoe ga je daar dan mee om?

11

VORMINGEN

“Kennis doorgeven aan
andere militanten is
superbelangrijk.”
De militanten van ACV Openbare Diensten hebben
een belangrijke taak. Zij zijn het gezicht van de
vakbond op de werkvloer. Onze afgevaardigden
komen op voor de rechten van hun collega’s
door te overleggen met de werkgever, maar ook
door aan de slag te gaan met individuele vragen
en problemen van onze leden. Daar hebben
ze natuurlijk de nodige vaardigheden voor
nodig. De vormingsdienst van ACV Openbare
Diensten probeert hen daar zoveel mogelijk in te
ondersteunen en biedt allerlei opleidingen aan.

T EK S T

Timothy Puype

Dienst Vreemdelingenzaken. “Toen ik op een cursus van
Ansel mijn ervaringen deelde, was er direct een klik. We
zijn blijven samenwerken. Soms gaan oude rotten met
pensioen, maar nemen ze al hun kennis mee. Dat is zonde.
Ik ben verdediger in tuchtraden en beroepscommissies,
ik kan dus heel wat van die praktijkervaring doorgeven.”
Ook Hans deelt zijn ervaring met de militanten in spe: “Ik
ben militant bij het gemeentebestuur van Wevelgem en
de brandweerzone Fluvia. Twee verschillende sectoren
waarin heel veel gebeurt. Elk met een eigen aanpak. Het is
belangrijk om aan de nieuwe militanten duidelijk te maken
wat die verschillen zijn en hoe daarmee om te gaan.”

1 Basisvorming

2 Voortgezette vorming

3 Actuele vorming

Speciaal voor nieuwe militanten, goed
voor zo’n 175 personen per jaar. Je komt
er te weten wat er van je verwacht wordt
als militant. Wat zijn de basisprincipes
van het ACV, waarop kun je een beroep
doen? Hoe zorg je ervoor dat je maximale inspraak hebt op de werkvloer?
“Zie het als de bijbel van het syndicale
werk”, lacht Ansel. “Ik geef zelf de
theorie en krijg hulp van verschillende
militanten uit het werkveld voor de
praktische toepassing.” Module 2 is een
initiatie CPBW (Comité voor Preventie en
Bescherming op het Werk). Er zijn veel
wetten die de veiligheid bepalen op de
werkvloer. Onze militanten moeten die
kunnen bewaken.

Militanten kunnen zich tijdens deze vorming specialiseren in hun takenpakket:
Intervisie BOC (Basisoverlegcomité):
militanten vertellen hoe ze als
onderhandelaar in het BOC zitten.
Intervisie CPBW: de verschillende luiken
van preventie en veiligheid komen aan
bod. Hoe kun je als onderhandelaar zelf
wegen op dat debat?
Kernwerking: als er meerdere militanten zijn op dezelfde werkvloer,
dan is er een kernwerking. Hoe pak
je zo’n kernwerking aan en wat kun
je doen om ze te verbeteren?
Sociale vaardigheidstrainingen:
onderhandelen is een groot deel van
je job als militant. Ook bijstand en
verdediging komen erbij kijken. “Je kunt
een soort van ‘advocaat’ zijn voor een
collega die voor de tuchtcommissie moet
verschijnen”, verduidelijkt Ansel.

Ansel: “Dit zijn specifieke opleidingen
over relevante thema’s. Dan komen
we samen met 100 à 150 militanten uit
verschillende sectoren. Het kan gaan
over pensioenhervormingen, maar ook
over digitalisering. Het congres van
ACV Openbare Diensten dit najaar is een
mooie aanleiding om over dat thema een
vorming te organiseren.”

4 Sectorale vorming
Elke sector heeft specifieke noden.
Militanten kunnen vormingen aanvragen
die specifiek op hun sector gericht zijn.

IL L U S T R AT IE

Gudrun Makelberge

Volg je zo’n opleiding, dan kom je bij Ansel Swinnen
terecht. Al 19 jaar lang staat ze in voor de basisvorming van
nieuwe militanten. In september ontvangt elke militant van
ACV Openbare Diensten een vormingsboekje. “Inschrijven
kan het hele jaar door, want alle vormingen staan altijd
online”, verduidelijkt Ansel. “Opleidingen vinden plaats
over heel Vlaanderen, je bijscholen kan dus altijd dichtbij
huis. Die nabijheid vinden we erg belangrijk en helpt om
levenslang leren te stimuleren. Militanten die mee zijn,
garanderen een betere kwaliteit op de werkvloer voor
iedereen.”
“Iedereen kan zich inschrijven voor de basisvorming. Die
cursus kun je twee keer per jaar volgen. Als je in september
start als militant, hoef je dus niet tot het schooljaar erop te
wachten om je basiscursus te volgen. Specifieke opleidingen,
zoals hoe je beter kunt netwerken, kun je enkel volgen als je
daar effectief mee bezig bent als militant.”

Ook zin om jouw ervaring en kennis
te delen met nieuwe militanten?
Dat kan rechtstreeks tijdens een
vormingsmoment, of je ondersteunt
Ansel met het opstellen van
nieuwe cursussen en vormingen.
Geïnteresseerd? Geef haar een
seintje: ansel.swinnen@acv-csc.be.

Ansel geeft de opleidingen niet alleen: “Ik heb collega’s
uit het werkveld die me bijstaan. Zij kunnen veel beter
vertellen wat het werk als militant inhoudt.” Een van die
vrijwillige lesgevers is Luc. Hij is al 20 jaar militant bij de
12

N T

|

M A A R T

|

2 0 2 0

13

HET TIJDSTIP

Diksmuide is een
van de grootste steden
van Vlaanderen. Niet
qua inwoners, maar wel
qua oppervlakte. De
groendienst heeft dus
de handen vol om alle
dorpskernen er piekfijn te
laten uitzien. Vandaag gaan
Anthony, Gerdy, Matthias
en Lieven aan de slag
in Pervijze. “We zorgen
ervoor dat al het groen
voorbereid wordt op een
fleurige lente en zomer.
We branden het onkruid
weg op de paden rond de
kerk. Ook de rozenstruiken
krijgen een snoeibeurt.
Kort na de vriesperiode,
maar nog net voor de
lente, is de beste periode.
Dit jaar doen we het iets
vroeger dan andere jaren,
omdat het zo’n warme
winter is geweest.”
“Ook onkruidbeheer
gebeurt nu. In het voorjaar
en de zomer werken we
daarvoor samen met een
externe partner. Omdat
Diksmuide zo groot is,
zijn we met te weinig
om al het werk alleen te
doen in de maanden dat
onkruid welig tiert. Dan
krijgen we er dus enkele
tijdelijke collega’s bij.”

Pervijze Kerk
Woensdag 4 maart
10u15
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T EK S T

Timothy Puype

F OT O GR A F IE

David Samyn

15

DE MILITANT

“11 miljoen extra reizigers
controleren, met hetzelfde
aantal collega’s”

“H

et gaat niet goed
op onze nationale
luchthaven. Om de
haverklap zijn er
stiptheidsacties en stakingen.
“Dat doen we niet zomaar,
we zitten op ons tandvlees.
Al jarenlang.” Aan het woord
is Rino Carta, hij werkt bij de
Federale Politie en is aan de
slag bij de grenscontrole van
de luchthaven. “Wij moeten
iedereen controleren die van
buiten de Shengenzone komt
en ons land binnen wil.”
Te weinig personeel …
“In 2002 passeerden 15 miljoen
passagiers op Zaventem.
Vandaag zijn dat er 26 miljoen.
Terwijl we ons werk moeten
doen met hetzelfde aantal
mensen, misschien zelfs met
minder. Je merkt direct: dat
is niet vol te houden. In onze
politiezone komen we zo’n
140 mensen te kort. Dat klagen
we al heel lang aan. Na de
aanslagen werden hier extra
mensen gezet, maar die zijn
intussen al bijna allemaal weer
vertrokken. Want een paar kilometer verder, in het Brussels
Gewest, krijg je een premie.
Over 180 euro netto per maand
extra twijfelen de meesten niet
lang. In het hoogseizoen, van

juni tot september, nemen wij
meestal geen verlof. Maar zelfs
als we één dag drie maanden
op voorhand aanvragen, dan
wordt die niet toegekend. Hoe
overtuig je dan mensen om hier
te werken?”
… en verouderd materiaal
“Onze visumscanners zijn
hopeloos verouderd, onze
computerschermen vallen om
de haverklap om, de computers
zelf werken op Windows 7. We
zijn zelfs al zonder ontsmettingsgel gevallen. Wij nemen
wel van iedereen paspoorten
aan, die god weet waar hebben
gezeten, dat is echt te vies voor
woorden. Ik pleit ook voor
goede nieuwe stoelen. We zitten
soms een hele shift op een
keukenstoel. Echt ergonomisch
is dat niet. Als de directeur van
Charles-de-Gaulle in Parijs
zou passeren, dan lacht die
ons vierkant uit. Onze loketten
kunnen helemaal een update
gebruiken door er een volledig
afgesloten kamer van te maken,
met een doorgeefluik en een
intercom. Op de luchthaven van
Deurne hebben ze die wel al.
Zaventem blijft achter.”
Versnipperde budgetten
“Wij moeten voor onze

· Functie: grenscontroleur op
de luchthaven van Zaventem
· Leeftijd: 51 jaar
· Woonplaats: Bilzen

budgetten aankloppen bij twee
partijen. Dat heeft voor- en
nadelen. Door de verdeling van
het budget moet je telkens twee
partijen overtuigen om in je
werkomgeving te investeren.
Voor het personeel zijn we
afhankelijk van de overheid.
Die moet ons dringend meer
middelen geven om ons werk
goed te kunnen doen. Een
stipheidsactie is de perfecte
manier om te bewijzen dat
we onze job nu niet naar
behoren kunnen uitoefenen.
Als we alles doen volgens het
boekje, ontstaan er gigantische
wachtrijen. Werken we sneller,
dan schort er eigenlijk iets aan
de beveiliging.”
“Voor onze werkomgeving
zijn we afhankelijk van
Brussels Airport Company.
Maar zij zien ons meer als
een last, een noodzakelijk
kwaad. Wij zorgen ervoor
dat hun passagiers lang
moeten aanschuiven, dat ze
soms met een slecht gevoel
vertrekken. Soms lijkt het wel
alsof we de vijand zijn. Maar
ze zouden beter investeren in
ons materiaal. Als iedereen
weigert te luisteren, verwacht
ik dat we een hele warme
zomer tegemoet gaan.”
F O T O GR A F IE

T EK S T

Anton Coene

Timothy Puype

RINO C A R T A

Ondertussen heeft ACV
Openbare Diensten er een
lange onderhandelingsperiode
en enkele acties op de
luchthaven van Zaventem
opzitten. Dat leidde tot een
voorlopig akkoord. We blijven
uiteraard toezien op de
concrete uitvoering van de
gemaakte beloftes.

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

“Spijtig genoeg staat er
op mijn kabinet geen
ezel aan wiens staart
ik kan trekken”

T EK S T

Willem-Jan van Ekert

Ilse Remy van ACV Openbare Diensten maakt zich grote zorgen over de
geplande statuutaanpassingen volgens het regeerakkoord. Ze is ook niet te
spreken over het gebrek aan investeringen in personeel en werkingsmiddelen
bij de Vlaamse overheid. Tijd om Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands
Bestuur en Bestuurszaken, hiermee te confronteren.

F O T O GR A F IE

Anton Coene

ILSE REMY
Coördinator
Vlaams team,
ACV Openbare

BART SOMERS

Diensten

Vlaams minister
van Binnenlands
Bestuur en
Bestuurszaken

“Er wordt
wel aan de
staart van de
statutairen
getrokken”
ILSE REMY “We zijn niet blij met wat er in het
regeerakkoord staat. Vorig jaar staakten we
tegen de afbraak van de ziekteregeling voor
statutairen en wat we nu in het regeerakkoord
vinden, is exact hetzelfde. Dat is een slag in het
gezicht van veel mensen.”
BART SOMERS “In het regeerakkoord zitten een
aantal duidelijke lijnen. Maar het overleg met
de vakorganisaties is ook belangrijk, dat moet
niet enkel voor de bühne zijn.”
IR “Sommige besparingen zijn gewoon absurd,
vooral wanneer enkel de koppen geteld
worden. Het statuut van contractuelen is
gewoon slecht. Die hebben geen enkel loopbaanperspectief. Je zal hen ook niet kunnen
houden. Als je het hebt over het kapitaal van je
organisatie, dan ben je dat zo weer kwijt.”
BS “Er komt een afslankingsbeweging,
daar moeten we niet flauw over doen. Er
verdwijnen 1.440 ambtenaren door 1 op 3 die
met pensioen gaat, niet te vervangen. Vergeet
niet dat er 1.500 ambtenaren van de federale
overheid en 500 van de provincies zijn
bijgekomen. Tegelijkertijd hebben we ook veel
taken doorgeschoven naar de lokale besturen.
Maar ik geloof dat een performante organisatie, die verandert, en over haar kerntaken
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DE CONFRONTATIE
nadenkt, kan slagen. Als Vlaanderen zegt dat een contractueel statuut de norm
wordt, moet je natuurlijk zorgen dat dit stelsel perspectief op een loopbaan
biedt. Keken we vroeger meer naar anciënniteit, dan moeten we nu meer naar
inhoud, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kijken.”
IR “Het probleem is de timing in uw nota. In april komt er het BVR (Besluit
Vlaamse regering) over de contractualisering. Tegen die datum krijgen we
dat overleg nooit rond. Wij kunnen niet aanvaarden dat eerst de contractuele
werving wordt gefinaliseerd en pas daarna een loopbaan wordt uitgewerkt.”
BS “Je kan niet twee dingen tegelijk willen: én ruimte voor onderhandelingen
én nu al willen weten wat we gaan doen. Ik begrijp dat veel dingen met elkaar
verbonden zijn, misschien moeten we sequentieel werken.”
IR “De timing is krap.”
BS “Ja, maar soms is een lang uitgerekte timing ook niet goed, dan blijven zaken
liggen. We zullen het niet over alles eens zijn, maar het is wel mijn opdracht
om te zoeken naar win-winsituaties. We moeten vermijden dat de Vlaamse
administratie niet meer de mensen vindt die ze nodig heeft. Dat is nu al een grote
uitdaging. Jonge mensen verleid je niet meer met een vaste loopbaan van begin
tot einde. Wel met perspectief, met doorgroeimogelijkheden.”
IR “Dat klinkt allemaal mooi, maar het budget dat daartegenover staat, houdt in
dat je ergens anders moet besparen. Verbeter je het statuut van contractuelen,
dan zullen de statutairen daarvoor betalen. Zij maken nog altijd 70 procent van
het personeelsbestand uit. Zij begonnen te werken voor de Vlaamse overheid
onder bepaalde voorwaarden. Dat vertrouwen in de eigen werkgever is de
voorbije jaren flink geschonden.”
BS “Spijtig genoeg staat er op mijn kabinet geen
ezel aan wiens staart ik kan trekken.”
IR “Er wordt wel aan de staart van de statutairen getrokken.”

Werkdruk stijgt
BS “Een ander punt: we tellen vandaag meer dan 500.000 ziektedagen binnen
onze administratie. Dat moet lager, onder andere door te voorkomen dat
mensen burn-outs krijgen.”
IR “Het percentage zieken ligt niet hoger dan in de privésector. Burn-outs ga je
niet voorkomen door aan het inkomen van die mensen te zitten. Door al die
besparingen stijgt de werkdruk. Er zijn vooral taken bijgekomen. Kijk naar de
VDAB die meer controletaken kreeg.”
BS “Dat is juist een mooi voorbeeld! Wij willen 120.000 mensen meer aan de slag,
we moeten daarom groepen die ver weg staan van de arbeidsmarkt motiveren
en begeleiden. De VDAB kan dat samen met de lokale besturen doen. Die
hebben heel veel knowhow op dat vlak. De samenwerking kan de werklast bij de
VDAB net verlagen. Ik heb geen statische kijk op organisaties. Als ik mijn eigen
departement als voorbeeld neem, zie ik dat we serieus hebben afgebouwd op het
aantal koppen maar dat de vitaliteit is verbeterd.”

“In 2016 zaten volgens het Rekenhof
de besparingen al op hun limiet.
Waarom dan toch doorgaan?”
20
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IR “Wij zien alleen maar overwerkte mensen.
U sprak over koppen, dat is op zich al een heel
onlogische wijze van besparen. Het aantal
koppen wordt opgelegd.”
BS “Als je een op drie mensen die met
pensioen gaan niet vervangt, dan heb je als
organisatie toch ruimte om zelf te beslissen
wie je niet vervangt en op welke manier?”
IR “Die flexibiliteit is er niet meer omdat ze in
alle diensten op hun tandvlees zitten.”

“We moeten vermijden dat
de Vlaamse administratie
niet meer de mensen vindt
die ze nodig heeft”

Efficiënter werken
IR “In 2016 zaten volgens het Rekenhof de
besparingen al op hun limiet. Waarom dan
toch doorgaan? Je kan de dienstverlening van
de Vlaamse overheid niet meer waarborgen.
Extra besparingen leiden tot duurdere uitbestedingen en zo geraken we in een vicieuze
cirkel. Je bespaart nu zowel op kwaliteit als op
koppen. De ene entiteit heeft geld maar geen
medewerkers meer om het aan uit te geven.
De andere entiteit moet aanwerven maar
heeft het geld niet.”
BS “De 1.440 mensen die we niet vervangen,
kunnen we opvangen wanneer we efficiënter
werken. Dat vraagt wel een overheid die
begrijpt dat als je bespaart, je de organisatie
anders moet organiseren.”
IR “Het is nu al de derde legislatuur op rij dat
we met besparingen te maken krijgen, dan
zou je toch denken dat ze daar de tijd voor
gehad hebben.”
BS “De werklast moet evenredig verminderen
als je organisatie kleiner wordt. Het contractuele aspect, het welbevinden op het werk,
het hr-beleid zijn de komende maanden onze
gezamenlijke uitdagingen.”

Njet
IR “Er zijn voor ons een aantal zaken
cruciaal. We willen die als een geheel in de
onderhandelingen meenemen. Als jullie
permanente functies niet langer statutair maar
contractueel willen invullen zonder garanties,
dan zal dat een njet zijn wat ons betreft.
Tegenover een contractueel statuut moeten
loopbaangaranties en een vorm van ontslagbescherming staan. Wij horen veel verhalen
van problemen op de werkvloer door politieke
druk. Ik zou niet graag de contractuele
milieuambtenaar willen zijn die BASF bij
calamiteiten moet sluiten. Contractuelen zijn
bang om te melden wanneer leidinggevenden

het niet nauw nemen met de deontologie. Statutairen durven dat eerder omdat
ze bescherming genieten. Ook de gelijke toegang tot het openbaar ambt moet
gegarandeerd blijven. Het kan anders: diplomavoorwaarden kunnen soepeler
gehanteerd worden, maar dat vraagt wel de nodige objectiviteit.”
BS “Dat laatste is voor mij een typisch voorbeeld van hoe een organisatie zich
aanpast aan de realiteit en tegelijk meer kansen creëert. We zitten met een grote
krapte op de arbeidsmarkt, we willen dat meer mensen aan de slag gaan. Dat
gaat vaak over mensen in kansarmoede en over jongeren die ergens afgehaakt
zijn. Allemaal mensen met vaardigheden.”
IR “Mensen in kansarmoede komen bijvoorbeeld in aanmerking voor de huidige
D- of C-functies. Maar die functies zijn er bijna niet meer. Er worden veel te
hoge profielen geworven voor wat ze moeten doen. Het competentiesysteem
waarover u sprak bestaat al maar wordt niet consequent gebruikt.”
BS “Wij gaan dat verbreden, dat het niet enkel over C-, D- en E-functies zou gaan.
Groepen als 55+ers, NEET-jongeren (Not in education, employment or training),
mensen met een migratieachtergrond, beroepszieken willen we activeren.
De grote uitdaging is de Vlaamse overheid als aantrekkelijke werkgever te
behouden. Wie bij de Vlaamse overheid werkt, zou ook makkelijk bij een andere
overheid moeten kunnen werken, en omgekeerd.”
IR “Dan moeten de arbeidvoorwaarden gelijk zijn. Als het over contractualisering
gaat dan zien we hetzelfde probleem: statutairen die vast zitten. Je kunt hen
immers niet verplichten om naar een contractueel statuut te gaan bij een
functieverandering.”
BS “Wat u nu zegt, is tegelijk een argument voor een goede contractualisering.
Want dat zou het probleem oplossen.”
21
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COLUMN

I

k moet toegeven, lieve lezers, ik keek wel raar op toen
mijn vijfjarige voor het eerst ‘karma!’ uitriep toen zijn
zus struikelde net nadat ze hem geplaagd had. Ondertussen weet ik dat mijn zoon zich niet op premature
leeftijd bekeerd heeft tot het hindoeïsme, maar dat hij het
heeft opgepikt op de speelplaats. Hij is niet de enige. Geen
wonder dus dat karma uitgeroepen is tot Kinderwoord
van het jaar.

Coronarichtlijnen in de
openbare sector

KARMA
CHAMELEONS

De overheid roept op om zoveel mogelijk van
thuis uit te werken. Een logische maatregel,
maar onmogelijk voor heel wat mensen die in de
openbare sector werken.
De veiligheidsdiensten, het openbaar vervoer
en zeker de zorgsector moeten in coronatijden
blijven draaien. Laten we het voor de personeelsleden uit deze sectoren niet nóg moeilijker
en gevaarlijker maken en alle richtlijnen rond
corona goed opvolgen.
Ondertussen probeert ACV Openbare Diensten
jou zo goed mogelijk bij te staan met al je vragen
in verband met werk. Ga daarvoor niet naar onze
secretariaten, maar contacteer ons via telefoon
of e-mail.
Onze contactgegevens vind je op onze website:
www.hetacv.be/acv-openbare-diensten/contact
We maakten ook een overzicht van de coronarichtlijnen per sector. Dat vind je via deze link:
www.hetacv.be/acv-openbare-diensten/corona
Neem je verantwoordelijkheid, wees solidair en
hou het veilig!

En aan de onmisbare hulpverleners die in volle coronacrisis
blijven doorwerken: Bedankt voor jullie inzet en moed!

Elke maand bedenkt onze columniste
hoe ze de wereld kan veranderen.
Soms slaagt ze in haar opzet‚ soms niet.
IL L U S T R AT IE

Deborah Lauwers

Met al die karma’s die me dagelijks om de oren vliegen,
vroeg ik me af hoe het gesteld zou zijn met het karma van
onze federale onderhandelaars. Niet goed,
vrees ik. Stel dat karma
bestaat, dan komen de meesten onder hen terug als iets
mindere goden. En terecht, hè zeg! Gaan die onderhandelingen nog ergens naartoe? Of denken de heren en
dames politici dat ze er met de coronaregering nu vanaf
zijn? De politieke spelletjes over de totstandkoming
van een noodregering maakten eens te meer duidelijk
dat het water erg diep is. De politieke profilering op kap
van de zieken en doden rook naar lijkenpikkerij en was
gewoonweg wansmakelijk. Maar ik blijf hopen. Onder
metersdikke lagen rancune en verborgen agenda’s moet
er toch nog ergens een rationele hersencel zitten. Iemand
moet toch ooit eens de eerste toegeving willen doen?
Zulke lange regeringsvormingen mogen we écht niet
gewoon worden. Ondertussen zijn ze al tien maanden
elkaar het wit uit de ogen aan het staren. Op zo’n periode
bedwingen we een pandemie, zijn er literatuurklassiekers geschreven, leren kinderen lezen, schrijven én
rekenen, is zelfs de meest overtijdse vrouw bevallen.
Anders kan die baby er niet meer uit. Is dat een vergelijking die we kunnen doortrekken? Zijn de ego’s na tien
maanden onderhandelen simpelweg te groot geworden
om nog samen door één deur te raken? Is er ondertussen
een soort Frankensteiniaans monster van foute verwachtingen, onrealistische eisen en belachelijke veto’s gecreëerd? Te groot om nog te negeren, laat staan om er nog
een liefdesbaby van te maken? Maar je kunt niet scheiden
voor je samen bent geweest. En elkaar beginnen ghosten
is in onze huidige politieke constellatie onmogelijk. Of
je zou serieus op een ander moeten gaan, maar de roep
van die radicalere sirenes klinkt niet verleidelijk genoeg.
Wie oh wie is de chirurg die met één welgemikte jaap
die langverwachte regering durft bevrijden? En gaat het
dan linea recta richting couveuse, of is ze levensvatbaar?
Komaan, karma chameleons, verlos ons!

Hulp nodig van Megacindy? Laat het haar weten via megacindy@acv-csc.be
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Nr. 33

BOEREN,
BURGERS EN
BUITENLUI
MAAKT U OP
VOOR DEN

STRIJD!

TERWIJL JARENLANG DE WORTEL VAN EEN
STERK EN ONAFHANKELIJK VLAANDEREN
WERD VOORGEHOUDEN, heeft zich ongemerkt
een heel ander scenario afgetekend. Dankzij
een slimme ‘overheveling van taken’ lijken de
Vlaamse steden weer aan macht te winnen. Ze
mogen - weliswaar op eigen kosten - bomen
aanplanten, een klimaatplan uittekenen en voor
de armlastigen zorgen. En ze zullen zich met de
hernieuwde trots van weleer van deze nieuwe
taken kwijten. België werkt immers toch niet. En
de heren en dames die decennialang op kosten
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van dit land heerlijk disruptief in het pluche van
hun zetels een zoveelste staatshervorming ineen
knutselden, lieten het allemaal gebeuren.
Hoe de grote steden weer vechten om de
macht in de Vlaanders. Wees gerust, men zal
geen tegenstanders onthoofden op onze historische Grote Markten. Maar het resultaat blijft
hetzelfde: het voormalige land in chaos, van
samenwerken is geen sprake meer, en de weg
ligt open voor … Ja, voor wat eigenlijk? Flandriae,
quo vadis?

