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Het is eindelijk zover, we hebben een federale regering! Met zeven 
partijen een prestatie op zich. Iedereen doet zijn best om vertrouwen, 
respect en positiviteit uit te stralen. Toch houden we best een slag om 
de arm. Delen ook burgers en werknemers hun enthousiasme? 
Want laat ons vooral niet vergeten dat deze nieuwe regering een gigan-
tische gezondheidscrisis en één van de grootste economische crisissen 
ooit moet bestrijden. Mét een zeer beperkte budgettaire ruimte.
Lees meer over het regeerakkoord op pagina 10.

De zorgsector krijgt alleszins extra financiële middelen. Daarmee 
komt de overheid haar afspraken met de vakbonden na en kan een  
verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden eindelijk worden 
gerealiseerd. Terecht is er ook meer geld voor extra tewerkstelling en het 
verlagen van de werkdruk. Ondanks de groei van de budgetten ‘gezond-
heidszorg’ blijft het een grote uitdaging om onze preventieve en curatieve 
gezondheidszorg betaalbaar, toegankelijk en kwaliteitsvol te houden. 

Het is overduidelijk, de sociale zekerheid staat nog voor heel grote 
uitdagingen. De regering wil daarom de verschillende stelsels van 
sociale zekerheid - werknemers, zelfstandigen en ambtenaren - naar 
elkaar laten toegroeien. Mét respect voor verworven rechten, voegen ze 
eraan toen. Tegen eind 2021 wil de regering een voorstel formuleren. 
ACV Openbare Diensten is waakzaam.

Wat de pensioenen betreft valt het op dat het optrekken van de pen-
sioenleeftijd niet teniet wordt gedaan. Dat was een beslissing van de 
vorige regering. Over de eindeloopbaanproblematiek wordt nauwelijks 
gerept. Langer werken zonder flankerende maatregelen zien we echt 
niet zitten. En de discussie over de zware beroepen? Is die definitief 
van de baan? Voor wat ons betreft beslist niet! 

Het valt ook op dat wanneer het over de openbare diensten gaat, 
de regering de grote woorden -  digitalisering, professionali-
sering, modern, dynamisch - niet schuwt. Maar wat ze concreet 
betekenen voor de overheidsdiensten, is nog niet duidelijk. 

Heel wat werk op de plank dus. Dat de federale regering de 
sociale partners daarbij wil betrekken, stemt ons in elk geval 
hoopvol. Het voordeel van de twijfel krijgt ze. Samen vooruit, 
toch? 

Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten
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H E T  G E S P R E K

Ik had mijn aanstelling als voorzitter van 
de raad van bestuur van de VDAB niet 
verwacht. Ik ben 70 jaar, en in principe 
was mijn mandaat in de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) afgelopen. Maar 
door COVID-19 werd het verlengd. Minister 
Crevits polste namens de Vlaamse regering 
of ik interesse had in het voorzitterschap, 
omdat we naar moeilijke tijden gaan 
voor alles wat werkgelegenheid betreft. 
De sociale partners zochten daarom 
iemand die goed is in bruggen bouwen. 
Zo kwam de vraag bij mij terecht.

De VDAB is als openbare instelling voor 
arbeidsbemiddeling, naast de erkende 
private initiatieven, onmisbaar voor de ar-
beidsmarkt en voor onze samenleving. Toch 
evolueert de VDAB meer en meer naar een 

regiefunctie.Alles zelf doen wordt 
nu eenmaal te complex. Het is ook 
een publieke functie, die zoals zovele 
bijzonder onderschat wordt. De pu-
blieke sector werd de voorbije jaren 
vaak weggeduwd door de privésector 
die het allemaal eventjes beter zou 

doen. Niet dus. Dat er een publieke sector 
nodig is, voel je zeker in deze coronatijden. 
Nu verwacht iedereen van de overheid en 
publieke sector dat ze de klappen opvangen 
en privétewerkstelling en ondernemingen 

“De privésector 
ging alles beter 
maken.
Niet dus.” Het is belangrijk dat mensen in publieke 

functies beschermd blijven. Je ziet in 
verschillende landen dat de vrijheid van 
meningsuiting aan banden wordt gelegd. 
Het is belangrijk dat ambtenaren in vrijheid 
kunnen werken en signaleren wanneer er 
iets misloopt. Ook als gevolg van politieke 
beslissingen. Die bescherming moet de 
overheid bieden. Alles uitbesteden aan de 
markt is zeker geen oplossing. De markt 
doet niet alles, de markt doet enkel wat 
oplevert. De rol van de openbare sector is 
om ervoor te zorgen dat de samenleving 
goed geleid wordt. De vorige decennia 
werd er volop gepleit voor outsourcing, 
nu zien we dat we daardoor belangrijke 
functies hebben laten vallen.   

uit de gevaarzone houden of redden. Dat is 
goed, zolang de lasten gedragen worden door 
de sterkste schouders. 
 
Er komt wel een andere kijk op de 
arbeidsmarkt. Ook na deze crisis zal de 
arbeidsmarkt veranderen, de krapte zal blijven 
en de globalisering zal niet verdwijnen ondanks 
opkomende isolationistische stromingen in 
de wereld. Je merkt nu al dat we anders kijken 
naar de wilde globalisering, waarin alles kon 
en mocht. Nabijheid wordt belangrijk. Die 
creëert ondanks de automatisering ook een 
vraag op de arbeidsmarkt. Wat niet wegneemt 
dat de VDAB snel moet schakelen en een 
antwoord bieden aan de mensen die voor het 
eerst of opnieuw op de arbeidsmarkt komen. 

Luc Cortebeeck strijdt al meer dan veertig jaar voor sociale 
rechtvaardigheid. Hij was 12 jaar voorzitter van het ACV en vanaf 2011 
vicevoorzitter en voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO). Vorig jaar schreef hij het boek ‘Er is nog werk. De toekomst 
van waardig werk in de wereld.’ Daarin bundelt hij zijn ervaringen 
en inzichten en houdt hij een pleidooi voor de ontwikkeling van 
langetermijnvisies op werk, over de grenzen heen.
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Al meer dan 10 jaar probeert  
ACV Openbare Diensten  

de problematiek van geweld tegen 
collega’s bij politie en andere 

hulpdiensten aan te kaarten en 
onder de aandacht van de  
beleidsmakers te brengen.  

Recente cijfers tonen aan dat er 
dringend moet gehandeld worden. 

Geweld tegen hulpverleners lijkt een perverse 
trend in onze samenleving te worden.  
Hoe verklaar je die toename?
ILSE HEYLEN: “De maatschappij is veranderd 
en raakt meer gepolariseerd. Mensen zijn 
gevoeliger voor veel zaken en tegelijk  
veeleisender. Ook ten aanzien van  
hulpverleners. We horen vaak dat dit een 
Brusselse problematiek is, maar ook veel 
centrumsteden en plattelandsgemeenten 
worden er mee geconfronteerd. 
FRANKY DEMON: “Er is een algemeen probleem 
met respect voor gezag in de maatschappij. 
Dat zie je ook bij leerkrachten. Het is tragisch 
om te zeggen, maar na de verkiezingen, zo’n 
500 dagen geleden, is er iets losgekomen. 
Extremen krijgen de aandacht, een negatieve 
ontwikkeling. Wanneer politici van Vlaams 
Belang in de Wetstraat een agent provoceren, 
dan ondermijnen ze elke vorm van respect voor 
het gezag.” 

Wat kan er gebeuren om dat te keren?
FD: “Om het geweld tegen hulpverleners een 
halt toe te roepen is er wel al wat gerealiseerd. 
De strafmaat werd verhoogd in het nieuwe 
wetboek dat voorgelegd wordt aan de com-
missie Justitie. Ook snelrecht zou dergelijke 

FRANKY DEMON is federaal volksvertegenwoordiger voor 
CD&V en lid van de commissie Binnenlandse Zaken,  
Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken.
 
ILSE HEYLEN is nationaal secretaris ACV Openbare Diensten voor 
bijzondere korpsen en specifiek bevoegd voor brandweer.“TOON HET 

PUBLIEK DAT 
GEWELD TEGEN 
GEZAG BESTRAFT 
WORDT.”
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maar ook met een lik-op-stukbeleid. Het gaat 
mij niet zozeer om zwaardere straffen, wel om 
de uitvoering van de straffen. Dat is belangrijk, 
vooral voor de hulpverleners. Het enige wat zij 
willen is slachtoffers helpen, niet er zelf een 
worden.
FD: “Er is nu een akkoord in de regering en er 
zal geen enkele politiek partij zijn die daar op 
dit moment bezwaar tegen zal hebben.”  

zaken moeten aanpakken. Het land staat op 
zijn kop wanneer er geweld tegen een hulp-
verlener wordt gebruikt, maar zo’n storm gaat 
even snel liggen. Rechtbanken horen niet graag 
dat meer zaken via snelrecht afgehandeld 
worden. Maar ik denk dat een daadkrachtig 
optreden de link met het incident duidelijk 
maakt, zodat het publiek ziet dat er wel degelijk 
tegen opgetreden wordt.”
IH: “Er moeten verschillende acties komen, 
maar zonder een goed doordacht beleid lukt 
dat niet. In de eerste plaats moet iedereen 
beseffen dat het not done is om geweld te 
plegen tegen gezagsdragers en hulpverleners. 
Sensibiliseringscampagnes kunnen daarbij 
helpen. Wij zijn vragende partij en hebben dat 
al verschillende keren aangekaart. Midden 2017 
trokken de vakbonden samen met de ambulan-
ciersunie naar de ministers van Binnenlandse 
Zaken, van Volksgezondheid en van Justitie met 

de vraag om werk te maken van sensibilisering,  
degelijke registratie, juridische en  
psychologische bijstand, bescherming tegen 
loonverlies bij arbeidsongeschiktheid en  
effectieve bestraffing van agressie.  
De campagne werd echter systematisch 
verschoven en is nog steeds niet uitgevoerd.  
Daarnaast is het zeer belangrijk dat slacht-
offers van agressie dat kunnen melden.  
Dat gebeurt nu te weinig omdat de drempel te 
hoog ligt. Met als gevolg een onderregistratie 
van gevallen.  
We moeten ook kijken naar hoe we hulpverleners 
weerbaar kunnen maken. Dan komen we bij 
preventie en nazorg uit. Slachtoffers moeten 
vaak de volgende dag weer naar diezelfde 
wijk of buurt waar de problemen zich hebben 
voorgedaan, dat is niet gemakkelijk. Je 
moet die mensen juridisch en psychologisch 

bijstaan. Hulpverleners moeten 
voldoende middelen en 
opleiding hebben om zich te 
kunnen verweren. We spreken 
over mensen die vaak instan-
tieoverschrijdend werken: 
politieagenten, brandweer-
mensen en hulpverleners … 
Daarom zou het niet slecht zijn 
om het probleem interdepar-
tementaal aan te pakken. Het 
Kenniscentrum voor Brandweer 
lijkt me daarvoor de geschikte 
instantie, ook om een beleid uit 
te stippelen.” 

Wie maatregelen wil, vraagt 
meestal ook om meer 
middelen.

FD: “Jammer genoeg is het vaak zo dat er 
pas meer middelen komen na incidenten. 
Justitie zal 250 miljoen euro extra krijgen, 
onder meer omdat we in juli in het parlement 
mensen hoorden getuigen over agressie 
tegenover hulpdiensten. Het Kenniscentrum 
versterken is prima, maar we moeten het ook 
over mankracht hebben. Daarom komen er 
1.600 agenten extra bij. Persoonlijk vind ik het 
vreemd dat de opleiding voor brandweer en 
ambulancediensten pas sinds 2019 aandacht 

“SLACHTOFFERS MOETEN VAAK DE VOLGENDE DAG WEER NAAR 
DIEZELFDE WIJK OF BUURT WAAR DE PROBLEMEN ZICH HEBBEN 

VOORGEDAAN, DAT IS NIET GEMAKKELIJK.”
ILSE HEYLEN

besteedt aan omgaan met agressie. 
Misschien moeten er voor hen ook meer 
oefenterreinen komen. Er zijn al stappen 
ondernomen. Ik ben ook voorstander van 
de bodycams die men onder voorwaarden 
wil inzetten. Omwille van de simpele reden 
dat als mensen gefilmd worden, ze over 
het algemeen wat kalmeren. Ik wil niet 
conservatief klinken maar het wordt tijd 
dat men weer meer respect toont voor 
gezagsdragers.”

Een snelle rekensom: 250 miljoen extra,  
daar doe je niet zo gek veel mee.
FD: “Belangrijk is dat we meer investeren in 
het veiligheidsapparaat. Vergeet niet  
dat er voor de aanslagen enkel besparingen
waren. Het apparaat werd, net als het leger,  
deels afgebouwd.”

Kan je de diensten ook meer veiligheid 
bieden? Moeten er meer mensen  
op straat komen?
IH: “Politie en justitie gaat ook over mankracht. 
Bij brandweer zien we die nood voorlopig 
minder maar constateren we bij de vrijwilligers 
wel een serieuze uitstroom die niet  
gecompenseerd wordt.”

Hoe hoog staat veiligheid op de  
agenda van de CD&V?
FD: “Hoe hoog iets staat op een politieke 
agenda kan je recht evenredig afmeten aan 
waar de man in de straat van wakker ligt. Nu 
is dat gezondheidszorg en veiligheid. Tien 
jaar geleden was de inzet van camera’s quasi 
onbespreekbaar. Nu, als mijn dochter van 
zestien in Brugge uitgaat, ben ik daar dankzij 
die camera’s veel geruster in. Al moet je 
daar uiteraard verstandig mee omgaan, met 
respect voor de privacy. Maar alles begint 
met respect voor elkaar. En dus ook voor 
onze veiligheidsmensen.”
IH: “Dat is inderdaad het belangrijkste. Als we 
binnenkort brandweermensen als robocops 
moeten gaan uitrusten gaan we te ver. Het 
gaat hier over hulpverleners. Nogmaals: 
respect kan je afdwingen door te sensibili-
seren, door de mensen goed uit te rusten 

D E  C O N F R O N TAT I E

“HOE HOOG IETS 
STAAT OP EEN 

POLITIEKE AGENDA 
KAN JE RECHT 

EVENREDIG AFMETEN 
AAN WAAR DE MAN 

IN DE STRAAT VAN 
WAKKER LIGT.”

FRANKY DEMON
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De regering wil tegen 1 september 
2021 uitpakken met een  
pensioenhervorming.  
De klemtoon ligt niet meer op langer 
werken, maar op de pensioenen zelf 
en meer bepaald op de vergrijzingskost. 
De pensioenberekening voor  
ambtenaren, werknemers en 
zelfstandigen moet meer naar elkaar 
toegroeien, vindt de regering, met 
respect voor verworven rechten en 
na overleg met de sociale partners.  

Ook nog op het menu staan onder 
meer:

 ͇ Halftijds pensioen, met waar-
borgen voor de landingsbanen. 

 ͇ Een geleidelijke en  
voorwaardelijke verhoging 
van de minimumpensioenen 
tot 1500 euro. 

 ͇ De herinvoering van een 
pensioenbonus. 

 ͇ Een aanvullend pensioen voor 
elke werknemer met  
een bijdrage van 3 procent 
van het brutoloon. 

 ͇ Een hervorming van het ziekte-
pensioen voor ambtenaren. 

Opmerkelijk: het regeerakkoord 
rept met geen woord over zware 
beroepen, terwijl de verhoging 
van de pensioenleeftijd blijft. Een 
regeling voor de zware beroepen 
blijft dus noodzakelijk!

De regering wil telewerk voor 
federaal overheidspersoneel breder 
invoeren. Op zich een goede zaak, 
maar we lezen niks over een daaraan 
gekoppelde billijke vergoeding die 
de extra kosten voor de telewerker 
dekt. 

We zijn wel bezorgd over het plan 
om de socialezekerheidsstelsels van 
werknemers, zelfstandigen en  
ambtenaren op mekaar af te 
stemmen. Dikwijls betekent dat 
gelijktrekken richting het laagste 
niveau.

Over de herinschakeling van 
langdurig zieken op de arbeidsmarkt 
maken we ons geen illusies.  
We hebben tot nu toe geen enkel 
voorbeeld gezien van hoe dat 
structureel kan lukken. Wel zien we 
in de praktijk dat dit vooral richting 
armoede leidt.

In het federaal regeerakkoord  
gaat terecht veel aandacht naar  
de gezondheidszorg.  
Deze maatregelen zijn belangrijk: 

 ͇ Het zorgpersoneelsfonds 
voorziet in een jaarlijks  
bedrag van 402 miljoen die 
leidt tot extra jobs in de  
ziekenhuizen en andere  
federale gezondheidsinstellingen. 
Verder maakt het zorg- 
personeelsfonds bijkomende 
opleidingen in de zorg mogelijk 
die de zij-instroom verhogen. 

 ͇ Het sociaal zorgakkoord van 
begin juli wordt verankerd 
en voorziet in een jaarlijks 
bijkomend budget van 600 
miljoen euro voor de verhoging 
van de lonen, verbetering van 
de werkomstandigheden en 
verlaging van de werkdruk. 

 ͇ Een jaarlijkse bijkomende  
enveloppe van 200 miljoen 
voor de geestelijke gezond-
heidszorg. 

 ͇ Vanaf 2022 komt er een 
wettelijke groeinorm voor de 
gezondheidszorg van  
2,5 procent bovenop de index. 

De hervorming van het ziekenhuis- 
landschap, die onder de vorige 
minister van Volksgezondheid werd 
opgestart, gaat verder. Belangrijk is 
dat verdere hervormingen gebeuren 
in overleg met de sociale partners!

Na jaren van structurele onder- 
bezetting kijken we uit naar de 
ambitie van de regering om minstens 
1600 agenten per jaar aan te werven, 
met bijzondere aandacht voor de 
functie van wijkinspecteur.  

We verwachten ook veel van de 
maatregelen om geweld tegen politie 
en hulpverleners te bestrijden, met 
de nadruk op nultolerantie. Feiten 
van ernstig fysiek geweld ten aanzien 
van politie en hulpverleners mogen 
niet meer worden geseponeerd. 

Het regeerakkoord beklemtoont 
ook het belang van een modern 
personeelsbeleid bij de civiele  
bescherming. Net als een  
passende omkadering en een 
kwaliteitsvolle opleiding voor  
de brandweervrijwilligers.  

Eindelijk wordt de militaire  
aanwezigheid op straat afgebouwd. 
Daarnaast wil de regering het militair 
beroep aantrekkelijker maken.  
Voor ons betekent dat heel duidelijk 
betere lonen!  

Verder is er nog aandacht voor 
welzijn, infrastructuur en uitrusting 
van militairen. Dat juichen we alleen 
maar toe.

OVERHEIDSPERSONEEL

EEN EERSTE  
    BLIK OP  

   HET FEDERAAL  
               REGEER- 

    AKKOORD
WAT IS ER  

BELANGRIJK VOOR 
DE OPENBARE 

SECTOR?

FEDERAAL 

BIJZONDERE KORPSEN

ZORG

PENSIOENEN

10 11N T  |  O K T O B E R  |  2 0 2 0



Stefanie Vermeire (44) is 

vrijgestelde afgevaardigde van  

ACV Openbare Diensten bij 

Universiteit Gent. Ze zetelt al 8 

jaar in de raad van bestuur, het 

orgaan bij uitstek dat de grote 

lijnen van de organisatie bepaalt. 

De nieuwe 
manier van 

werken moet 
verder gaan 

dan telewerk

Door de coronacrisis moeten we met z’n 
allen massaal telewerken en dat is aan de 
UGent niet anders. De universiteit is door 
het stijgend aantal gevallen opnieuw zo veel 
mogelijk overgeschakeld op thuiswerken. 
“Nu zie je dat er plots meer mogelijk is dan 
ooit gedacht”, vertelt Stefanie. 

Zij zet zich als militant aan de UGent al 
jaren in om naar een andere manier van 
werken te evolueren. Want allemaal vanop 
kantoor werken en daar gewoon zitten om 
braaf je uren te kloppen, dat is niet meer 
van deze tijd, vindt ze. 
“We moeten evolueren naar een hybride 

werkplek, waar je zelf mee kan bepalen 
waar en wanneer je werkt. Er moet meer 
overleg zijn over de manier waarop we 
werken met de leidinggevenden, die nu nog 
heel vaak op de rem staan. Ik begrijp dat 
zij bezorgd zijn, maar een werknemer die 
beter kan afstemmen met de uren van zijn 
of haar gezin, is vaak gemotiveerder. En die 
motivatie, daar wint toch iedereen bij?”

Het gaat niet alleen over telewerken maar 
over anders werken. “Als mensen naar 
kantoor komen, moet dat een meerwaarde 
hebben. Ik zie de werkplek vooral als een 
ontmoetingsplaats waar collega’s elkaar 
nog eens in levende lijve kunnen zien. 
Fysiek contact is nodig om je sociale re-
laties te onderhouden, want werken heeft 
ook een belangrijke sociale en emotionele 
waarde.” 

“Ik blijf erop toezien dat er ook écht iets 
verandert voor de werknemers van de 
UGent, maar ik besef dat daar een cultuur- 
verandering voor nodig is. Hét nieuwe 
werken bestaat niet, iedereen heeft zijn 
eigen werkstijl en is uniek.”  

TEKST
Nathalie De Bisschop

FOTOGR AFIE
Thomas De Boever  “

”
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Het belang van een goede, openbare zorgverlening wordt dit jaar meer dan ooit 
bewezen. Toch blijft ook deze tak van de publieke sector de hete adem voelen 
van een blijkbaar niet te stuiten drang tot privatisering. Zo is het stadsbestuur  
van Oostende van plan om onder het mom van efficiëntie werk te maken 
van een privatisering binnen het ziekenhuislandschap. En daar zou het 
AZ Sint-Jan Brugge, campus Oostende, wel eens het slachtoffer van kunnen worden.

TEKST
Willem-Jan van Ekert

ILLUSTR ATIE 
Mellon
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Het nieuwe stadsbestuur wil één groot ziekenhuis 
in de stad door onder meer het Oostendse  
AZ Henri Serruys los te weken uit de fusie met de 
autonome verzorgingsinstelling AZ Sint-Jan  
Brugge-Oostende. Dr. Hans Rigauts, algemeen 
directeur van deze overkoepelende instelling 
heeft op zich niets tegen plannen voor één groot 
ziekenhuis in een stad als Oostende maar het moet 
er wel een zijn met een publiek karakter. “Ten 
opzichte van de patiënt bieden we rechtszekerheid 
en een grote toegankelijkheid ongeacht afkomst 
of financiële draagkracht. De publieke sector moet 
vaak opboksen tegen een negatieve perceptie. Ons 
ziekenhuis bewijst het tegendeel. We zijn een groot 
ziekenhuis, kwaliteitsvol en financieel gezond.” 

Professor Dr. Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder 
van het Universitair Ziekenhuis Gent is ook een 
groot pleitbezorger van de publieke sector. “Zeker 
voor kritische sectoren zoals de gezondheidszorg 
tot zelfs de energievoorziening moet het volk 
via onze democratie inspraak hebben. En ze 
niet overlaten aan de markt. Elke beschaving die 
zichzelf respecteert heeft nood aan continuïteit 
en bescherming tegen de willekeur van de markt.”

Kwaliteit
Dat diezelfde markt de kwaliteit van de zorg zou 
verhogen doordat beter betaalde artsen kunnen 
worden aangetrokken, is voor beide heren een 
drogreden. Volgens Dr. Rigauts verdienen zijn 
artsen gemiddeld genomen evenveel als in de 
private sector. “De investeringen in ons personeel 
en ondersteuning van de artsen in groeimogelijk-
heden en middelen liggen hier zelfs hoger.” Ook 
professor Mortier wijst op de extra troeven die 
zijn openbaar universitair ziekenhuis biedt. “Er is 
ruimte voor onderzoek, onderwijs, innovatie.  
Allemaal zaken die de samenleving ten goede 
komen. Wie betaalt wat? Want hoe je het draait 
of keert: in de gezondheidszorg gaat het over 

belastinggeld. Iedereen mag rijk worden wat 
mij betreft. Maar we moeten excessen 
voorkomen door te werken met barema’s. 
De regelgeving daarrond is belangrijk. 
Wij werken met gesalarieerde artsen. 

Die worden min of meer hetzelfde 
betaald als private artsen. En het 

arbeidsethos lijdt daar absoluut 
niet onder.”

Politiek
Het woord regelgeving is gevallen en 

dan kijken we al vlug naar de politiek. 
Dr. Rigauts: “Het wordt tijd voor een 

andere mindset vanuit de politieke wereld 
over de publieke sector. Wij hebben ongeveer 

40 procent statutaire medewerkers. Dat statuut 

O P E N B A R E  Z I E K E N H U I Z E N

Getouwtrek 
tussen
ziekenhuizen

“Het statuut van de 
vaste benoemingen 

zomaar afschieten is 
misplaatst.”



maakt duidelijk dat we het hebben over iemand 
die zich ten dienste stelt van de samenleving. Vaste 
benoemingen zouden leiden tot minder efficiëntie 
en performantie. Ik stel enkel vast dat ons  
absenteïsme lager ligt dan het nationaal  
gemiddelde, privéondernemingen meegerekend.”

Sociaal overleg
Rigauts en Mortier maken er geen geheim van  
dat goed sociaal overleg een absolute must is.  

“Vakorganisaties zijn een partner geworden, 
zeker geen tegenstander”, vindt Hans Rigauts. 
Eric Mortier, die zelf ook gesyndiceerd is, heeft 
eveneens een goede relatie met de vakorganisaties. 

“Er zijn natuurlijk wel eens meningsverschillen, 
zoals bij elk overleg. Neem het van mij aan: de 
dag dat vakorganisaties niet meer bestaan zullen 
we ongeziene ontsporingen meemaken. Ze zijn 
onmisbaar als regulator in de samenleving.”
 

De toekomst
Volgens Dr. Rigauts moeten we nog meer inzetten 
op de kwaliteit van de zorg. “We zijn heel vaak bezig 
met structuren, met netwerken en gebouwen.  
Die zijn belangrijk maar zorg moet vooral dichtbij 
huis aangeboden kunnen worden. Wanneer het 
over expertises en specialismen gaat dan kunnen 
we die beter op bepaalde plaatsen concentreren 
zodanig dat die expertise verder opgebouwd kan 
worden. Bepalen wie welke zorg waar aanbiedt, 
is de taak van de overheid. Het is niet aan een 
individueel ziekenhuis om dat te  
bepalen. De patiënt moet er beter van worden, 
dat is de bottom line.” Ook voor professor 
Mortier moet er wat veranderen. “In ons land zijn 
we nog altijd gezegend met een heel goed systeem 
waarbinnen de private ziekenhuizen het ook heel 
goed doen. Dat komt omdat de overheid waakt over 
excessen. Niettemin zal men in de toekomst dit 
systeem moeten herijken. Hoe zorg verstrekt wordt  
is inefficiënt en op de duur onbetaalbaar voor de  
samenleving. Er zit 15 procent verspilling in het 
huidige systeem. In afwachting van een nieuwe 
aanpak is er wel extra geld nodig. Dat komt er ook,  
de overheid heeft dat heel goed begrepen.” 

Ze werden in mei al een keer uitgesteld omwille van de coronacrisis, maar binnenkort - hout vasthouden! -  
gaan de sociale verkiezingen door. Tussen 16 en 29 november kunnen tienduizenden werknemers  

opnieuw hun stem uitbrengen, via virtuele weg of fysiek op de werkvloer.  
 

Vier militanten vertellen waarom  
ze deelnemen, en hoe ze dat  

aanpakken in deze uitzonderlijke tijden.

zomaar afschieten, is misplaatst. De werkzekerheid 
die dat statuut biedt en medewerkers zelfs 
ondersteunt - zeker in deze moeilijke tijden - is  
een enorme meerwaarde. Iedereen heeft het 
moeilijk om verpleegkundigen aan te trekken,  
een goed statuut kan daarbij helpen.”

Wie kritiek uit op statutairen laat zich vaak in een 
adem ook kritisch uit over de ambtenaar in het 
algemeen. Met de bekende clichés tot gevolg. 
Professor Mortier gebruikt daarom liever de term 
civil servant. “Civil servant zegt veel meer, de term 

ONDERTUSSEN  
IN OOSTENDE
Jan Mortier nationaal verantwoordelijke 

voor de openbare zorgsector:

Het personeel is niet gebaat met  
een opslorping van het Henri 
Serruysziekenhuis door AZ Damiaan. 
Het personeel wil dat hun zaak  

- verbetering van de loon-  
en arbeidsvoorwaarden,  
arbeidsomstandigheden …- door  
de politici wordt verdedigd en niet 
dat de politici zich bezighouden met 
allerlei constructies op te zetten 
waarin zij het voorwerp zijn van 
politieke machtspelletjes.  
Privatiseren om te privatiseren en  
om ‘de grootste’ te zijn is geen optie. 
De (kans)armoedecijfers in Oostende 
zijn onmiskenbaar hoog. Hopelijk  
beseffen de Oostendse beleidsmakers 
dat een openbaar ziekenhuis ook voor 
mensen die in armoede leven een 
belangrijke garantie is op betaalbare 
en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

TEKST
Eva Hugaerts
Timothy Puype

P ORTRE T TEN 
Dries Luyten
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Waarom doe je mee?
“Ik ben nu een jaar militant. Ik was 
vroeger nooit lid van de vakbond. 
Tot de  hoofdafgevaardigde me vroeg 

om zijn plaats in te nemen. Ik ken iedereen 
goed en ben niet op mijn mond gevallen 
(lacht). Ik zeg mijn gedacht en als ik gelijk 
heb, laat ik niet los. Ik sta nu op de eerste 
plaats voor de ondernemingsraad. Ik wil de 
stem van de mensen laten horen daar.”

Wat wil je graag realiseren?
“Door de coronacrisis is jobbehoud vandaag 
het belangrijkste waar de mensen van wakker 
liggen. Want als je vandaag zonder job valt, 
wat kan je dan doen? Ik ga me daarvoor 
smijten. Een ander thema waar ik voor strijd 
is werkbaar werk: het respecteren van rij- en 
rusttijden, de kilometervergoeding … Dat 
alles eerlijk en serieus verloopt, want theorie 
en praktijk liggen nu soms ver uit elkaar. 
Werk en privé moeten gescheiden blijven.”

PATRICK 
LAMBEETS

Patrick Lambeets is chef garage 
bij Van Mullem en zonen in 
Tienen, een onderdeel van 

groep Multiobus. De groep werkt 
vooral in onderaanneming voor 

De Lijn. In totaal werken  
230 mensen bij Multiobus. 
Het is de eerste keer dat  

Patrick opkomt bij de 
sociale verkiezingen
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LUC DREESEN
Waarom doe je mee?
“Als je zetelt in de ondernemingsraad krijg je een 
zicht op de interne keuken van de organisatie, zowel 
financieel als organisatorisch. De contacten met de 
directie verlopen goed. Niet dat we altijd ons goesting 
krijgen als vakbond, absoluut niet (lacht), maar er 
kan over alles gepraat worden. Wij slagen er meestal 
in om de scherpe kantjes af te ronden. Toen de 
retailafdeling werd gereorganiseerd, vreesden wij voor 
de werkgelegenheid. Wij hebben er als vakbond op 
toegezien dat er geen ontslagen vielen.” 

Wat wil je graag realiseren?
“We zetten tijdens deze campagne vooral in op welzijn. 
Want dat is misschien wel het allerbelangrijkste, 
concludeer ik na twaalf jaar als militant. Mensen die 
zich goed in hun vel voelen, komen graag werken en 
presteren beter. Ik merk dat veel mensen bang zijn om 
te zeggen wat er scheelt. Het gebeurt wel eens dat ze 

Wat wil je graag realiseren?
“Als het om de centen draait, is het in de 
ondernemingsraad te doen. Een van onze 
slogans is ‘loon naar werk’. Wij willen 
dat de lonen voor dezelfde job dezelfde 
zijn, vandaag is dat niet het geval. Een 
ander thema is meer transparantie. 
Iedereen is gelijk voor de wet, vinden wij, 
dus iedereen moet kunnen zeggen waar 

het op staat. Ik vind dat we wat aan bod komt op de 
ondernemingsraad met de achterban moeten kunnen 
bespreken voor er iets beslist wordt.” 

MIRANDA JASPERS
Waarom doe je mee?
“Op zich loopt alles goed hier in het UZA. ACV is 
de grootste vakbond, natuurlijk hoop ik dat dat zo 
blijft. Maar als alles goed gaat, hebben mensen de 
neiging om niet te stemmen. Dit jaar staan we met 
vier hoofdverpleegkundigen op de lijst. Dat is goed, 
want dat geeft de collega’s keuze. Dan kunnen we ons 
samen inzetten voor het welzijn van iedereen, want 
dat is het thema dat altijd naar boven komt.”

Wat wil je graag realiseren?
“Ik hoop vooral dat onze band met de directie even 
sterk blijft zoals ze nu is. Op die manier proberen we 
de noden van de directie en van de personeelsleden 
zo goed mogelijk te verenigen en vinden we altijd 
een gulden middenweg. Het zijn die grote lijnen 
die belangrijk zijn voor een goede samenwerking. 
We kunnen muggenziften, maar dat helpt ons niet 
vooruit.” 

MIRANDA
JASPERS

Miranda Jaspers 
is hoofdverpleegkundige bij 

het UZA. Vier jaar geleden sloot 
ze zich aan bij ACV Openbare 
Diensten om de enige andere 

verkozen hoofdverpleegkundige 
te ondersteunen. Nu wisselen ze 
de opvolging van de projecten en 
de vergaderingen van het CPBW 

en de ondernemingsraad af.

UMIT 
DALCINAR

Umit Dalcinar is ploegbaas bij 
WoninGent, de grootste sociale 

huisvestingsmaatschappij van 
Oost-Vlaanderen met  

200 medewerkers. Hij werkt er 
zo’n 5 jaar en is al van zijn 18de 
lid van de vakbond. Nu komt hij 

voor de tweede keer op. Dit jaar 
wil hij een zitje veroveren in de 

ondernemingsraad.

naar mij stappen en me tegelijk op het hart 
drukken niks te doen. ‘Je mag zeker niet met 
mijn chef praten’, hoor ik dan. Terwijl ik vind 
dat we een manier moeten vinden die toelaat 
dat mensen in alle sereniteit problemen 
uitspreken. Er zijn wel vertrouwenspersonen, 
maar vreemd genoeg worden niet alle ver-
trouwenspersonen door iedereen vertrouwd.”
 
UMIT  DALCINAR
Waarom doe je mee?
“Het is belangrijk dat we problemen en 
opmerkingen rond loon- en arbeidsvoor-
waarden maandelijks kunnen aankaarten bij 
de directie in de ondernemingsraad. Over 
deze zaken is de afstand tussen directie en 
de werkvloer te groot. In het CPBW hebben 
we de voorbije jaren veel kunnen realiseren 
op het vlak van veiligheid, deze keer 
focussen we op de ondernemingsraad.”

“ De vakbond krijgt niet 
altijd zijn zin, maar we 
praten over alles.”

LUC 
DREESEN

Luc Dreesen werkt als vertaler 
bij de Nationale Loterij, die 

zo’n 450 medewerkers telt. Hij 
neemt voor de vierde keer deel 

aan de sociale verkiezingen. 
Een militant met bakken 

ervaring  op de teller, dus. 

“ Door de coronacrisis is jobbehoud 
het belangrijkste bij de mensen.”

S O C I A L E  V E R K I E Z I N G E N



Elke maand trekken we door Vlaanderen, op zoek 
naar opvallende verhalen bij de openbare diensten 

VANDAAG: HET FRANS MASEREELCENTRUM  
IN KASTERLEE

Als we langsgaan bij het Frans 
Masereel Centrum neemt 
de laatste kunstenaar er net 
afscheid, na een residentie van 
zes weken. Net als de honderden 
kunstenaars die hem voorgingen 
sinds de oprichting in 1972, liet 
Thomas Bakker een kunstwerk 
achter. Het archief telt er nu meer 
dan 20.000. Die moeten tegen 
2022 - de 50e verjaardag van 
het kunstencentrum - ontsloten 
worden in een digitale erfgoed-
databank. In die 50 jaar ontpopte 
het Frans Masereel Centrum zich 
tot een grote internationale naam 
in de wereld van de vrije grafiek. 
De focus op experimenteren lokte 
al heel wat kunstenaars naar het 
groene Kasterlee. 

Elke kunstenaar leeft er zich  
zes weken lang uit in de wereld 
van de analoge en digitale 
druktechnieken. Nathan Gotlib 
houdt als verantwoordelijke van 
de atelierwerking een oogje in 

het zeil. “De diverse achtergrond 
van de kunstenaars leidt vaak 
tot verrassende momenten. Ze 
gebruiken de technieken soms 
anders dan we gewoon zijn. Vorig 
jaar hadden we een residente uit 
Japan die wilde zeefdrukken op 
water. Toen ze ons vroeg hoe we 
dat konden aanpakken, krabden 
we toch even in ons haar (lacht). 
Maar het is uiteindelijk gelukt.”

Assistent-curator Frédéric Van 
de Velde creëert en organiseert 
activiteiten die aan de buitenwereld 
tonen wat er ontstaat in deze 
creatieve cocon. Hij doet dat sinds 
23 maart. “Ik ben hier gestart op de 
eerste dag van de lockdown (lacht). 
Ik heb al mijn collega’s online leren 
kennen. Dat ging eigenlijk verba-
zingwekkend goed. We hadden 
direct een klik, zelfs online.” 

De coronacrisis heeft een grote 
impact op de werking. Zowel de 
residentiewerking - het aantal 

kunstenaars wordt tot zeker 
midden volgend jaar beperkt 
tot vier - als de publieke 
werking. Frédéric: “We willen 
in onze artistieke werking 
de tactiliteit behouden, een 

zuiver virtueel verhaal trekt ons 
minder aan. Daarom verplaatsen 
we een aantal projecten naar 
volgend jaar en zoeken we tegelijk 
naar alternatieven.” De artistieke 
werking viel wel niet helemaal stil. 
Hij geniet nog na van een corona-
proof boekvoorstelling die er een 
paar dagen eerder plaatsvond. 

Het Frans Masereel Centrum is 
niet het enige experimentele 
kunstencentrum ter wereld, maar 
het heeft als overheidsinstelling 
wel een extra troef. Nathan: “Wat 
we hier aanbieden is uniek, zeker 
de combinatie met de artistieke 
werking. Kunstenaars willen graag 
naar hier komen als deel van hun 
‘queeste’ met een residentie in 
het Frans Masereel Centrum als 
heilige graal (lacht).”  

Frédéric is nu volop bezig met  
een nieuw project, Solitude.  
Je ontdekt er alles over op  
www.fransmasereelcentrum.be

TEKST
Eva Hugaerts 

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Volgende maand trekken we naar Antwerpen

“De diverse achtergrond van 
de kunstenaars leidt vaak tot 

verrassende momenten.”
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Vorig jaar besliste de overheid om de 
gevangenisafdeling Hoge Veiligheid, 
officieel de Afdeling Individuele  
Bijzondere Veiligheidsregimes, te sluiten.  
Wat zijn een jaar later de gevolgen? 

We vroegen het aan Frank Conings, verantwoordelijk 
voor gevangenissen bij ACV Openbare Diensten. 
“De afdeling Hoge Veiligheid diende om vlucht-
gevaarlijke of onhandelbare gevangenen veilig 
op te vangen. De afdeling in de gevangenis van 
Brugge is effectief gesloten. Op het moment van 
de sluiting zaten er nog maar drie gedetineerden. 
Een is binnen de gevangenis van Brugge naar 
een andere afdeling gegaan. De andere twee zijn 
overgebracht naar andere inrichtingen.” 

Op de afdelingen waar deze gevangenen nu 
terechtkomen past men dezelfde werkwijze toe 
als vroeger op de afdeling Hoge Veiligheid.  
Op zich een goede zaak, aldus Frank Conings, 
maar dat heeft wel een impact op de personeels-
bezetting. Zo’n gevangene wordt begeleid door 
minstens vier cipiers, in plaats van een. Hoe zorg 
je voor voldoende personeel om de veiligheid 
te garanderen, terwijl elke gevangenis kampt 
met een structurele onderbezetting? Door te 
schrappen in het aanbod, waardoor gevangenen 
minder kunnen doen buiten hun cel.  
Een van de redenen voor de sluiting van de  

NA DE 
AFSCHAFFING 
VAN DE HOGE 

VEILIGHEID,  
NU HOGE 

VEILIGHEID 
‘LIGHT.’

1  J A A R  L AT E R

2020
1915 oktober

Hoge Veiligheid was de vaststelling dat  
personeel er veel langer meedraaide dan 
wettelijk toegestaan. “Dat kan ook niet anders 
als er geen alternatieven zijn. Groot pijnpunt is 
de instroom. De vacatures raken niet ingevuld, 
waardoor we vandaag nog zo’n 400 personeels- 
leden van de 6.825 tekort komen.”

“De afdelingen waar deze gedetineerden nu 
geplaatst worden, kan je omschrijven als 
‘Hoge Veiligheid light’. Gedetineerden met 
zware gedragsproblemen delen noodgedwongen 
de gang met gedetineerden met een minder 
moeilijk profiel. Dat is zeker geen verbetering. 
Noch voor het personeel, noch voor de  
gedetineerden, en al helemaal niet voor de  
veiligheid. We mogen het niet normaal vinden 
dat personeel verbaal of fysiek wordt aangevallen 
en zelfs in het ziekenhuis wordt geklopt.” 

Wat eisen de vakbonden van minister  
Van Quickenborne om de veiligheid van het 
personeel te garanderen? “Extra budget, zowel 
voor infrastructuur als voor personeel. Maar  
het gevangeniswezen is het kleine broertje  
van het justitiebeleid en staat daarom als laatste 
in de rij als er geld wordt uitgedeeld.”  

TEKST
Eva Hugaerts

FOTOGR AFIE
Thomas De Boever

E
en zonnige zaterdagvoormiddag in oktober. Beste vriendinnen Pixie 
en Marielou - beiden 8 jaar - komen giechelend en huppelend buiten, 
waar hun ouders hen staan op te wachten. Als we vragen wat ze hier 
doen antwoorden ze unisono en vol overtuiging: “Woord en ballet!”. 

Beide meiden hebben er al een heel parcours op zitten in KADE, 
de stedelijke academie voor podiumkunsten van de stad Deinze. 

Pixie: “Marielou volgt hier al vier jaar ballet, 
en ik al drie jaar. Ik vind KADE leuker dan 
mijn vroegere balletschool. Daar waren ze 
strenger. Het zijn hier lieve juffen en het is 
super tof.” “We leren erg veel. Ik vind het 
ook leuk om aan de barre te staan”, zegt 
Marielou. Ze volgen nu ook samen Woord 
in KADE. Marielou: “Ik heb al veel gedaan 
waar ik niemand kende dus het is niet zo belangrijk dat ik iets volg 
samen met een vriendin. Maar ik ben wel blij dat Pixie bij mij in de les 
zit.” Er volgt een uitgebreide en geanimeerde uitleg over hun toneeltje.   
 
Het enthousiasme spat eraf, dat is overduidelijk. Willen ze dan later 
ballerina of actrice worden? Pixie: “Ik zou misschien wel actrice willen 
worden.” Marielou houdt een slag om de arm: “Dat hangt er bij mij vanaf of 
ik het leuk ga blijven vinden.” Ze sluiten af met goede raad voor kinderen 
die zelf misschien naar KADE willen komen. Marielou: “Als je woord of 
ballet doet, zeker blijven oefenen!” Pixie: “En vooral: in jezelf geloven. Want 
als je niet in jezelf gelooft, lukt het niet. Als je vindt dat anderen het beter 
doen, moet je niet denken dat je het slecht doet.”  

“Als je vindt dat anderen het beter 
doen, moet je niet denken dat je het 
slecht doet. Blijf in jezelf geloven!”

D E  K L A N T

W I E ? 
Pixie Vandenbussche 
& Marielou Martens

 

K L A N T  B I J ? 
KADE   

Podiumkunsten  
Stad Deinze
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Wie had dat gedacht. Dat we met zijn allen weer een beroep 
moeten doen op een begrip dat oudere generaties nog 
kennen uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. 

Solidarity is back. En laten we voor deze ene keer een 
regering op haar woord geloven. Dat ‘we’ deze vreselijke 
crisis samen gaan aanpakken en alleen ‘wij’ het samen 
kunnen oplossen. Niet wetende wat er nog allemaal 
op ons af gaat komen, verdient dit land een beleid dat 
heel ‘onbelgisch’ uitgaat van positivisme. Het is even 
wennen maar er is geen andere keuze, het negativisme 
is voor enkele jaren naar de oppositiebanken verwezen.

Vindt iemand dat erg?

HET 
NIEUWE 

NORMAAL
VAN EEN 

OUDE 
MORAAL
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