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Het nieuwe syndicale jaar is voor ons heel slecht gestart. Onze collega, 
Hilde De Leeuw, heeft haar korte strijd met een brutale ziekte moeten 
opgeven. Hilde was een schitterende collega met het syndicale hart op 
de juiste plaats. Ze stond altijd klaar voor haar mensen. Wij zullen haar 
missen. 

Het staat buiten kijf dat het – nog maar eens – een heel druk syndicaal 
jaar wordt. In mei gooide de coronacrisis roet in het eten, maar binnenkort 
is het – hout vasthouden – zo ver: de sociale verkiezingen komen eraan.  
Ook in de openbare sector zullen honderden kandidaten alles op alles 
zetten om een goed resultaat neer te zetten. Succes allemaal!

De crisis toont nog maar eens aan dat het de werknemers zijn die de 
economie laten draaien. Het tweejaarlijks interprofessioneel akkoord 
moet dat honoreren. Het zal niet vanzelfsprekend zijn om op het vlak 
van koopkracht, tewerkstelling, werkbaar werk, resultaat te boeken. 
En ook de overheid moet haar werknemers respecteren en belonen. 
De openbare sector bleek onmisbaar de voorbije maanden. In heel wat 
cruciale domeinen, zoals gezondheid, veiligheid, economie, tewerk-
stelling, werkloosheid, onderwijs … speelden de overheid en haar 
werknemers een cruciale rol. Dat mag niemand vergeten.

En er mag nog meer gehonoreerd worden: de federale zorgsector 
kan alvast beginnen met de snelle uitvoering van de afspraken en de 
beloftes die zijn gemaakt. En ook op Vlaams niveau hopen wij dat 
de regering zich aan haar beloften houdt en dat de gesprekken snel 
worden opgestart en afgerond. 

Intussen blijven we wachten op een federale regering. Deadline?  
Begin oktober. Althans bij het ter perse gaan van dit magazine.  

Het wordt een onuitgegeven coalitie die water en vuur zal moeten 
verzoenen. Langs de ene kant moet het sociaal beleid dringend 
bijgestuurd worden en moet een relanceplan de werkgelegenheid 
en de koopkracht op peil houden. Langs de andere kant is er 
sprake van een budgettaire krater. Met als cruciale vraag: wie 
gaat dat allemaal betalen?

Als onze beleidmakers er opnieuw voor kiezen om te snoeien 
in de publieke diensten en dus in de publieke dienstverlening, 
dan slaan wij hard terug.   

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

Veel mensen hebben maar weinig zicht op 
wat een vrederechter zoal doet, merkte 
ik doorheen mijn loopbaan. Vandaar dit 

boek. Ik beschrijf geanimeerd een 
zestigtal praktijkgevallen, nu eens 
triest, dan weer humoristisch,  
soms pikant. De lezer krijgt 
zo een idee van onze vele 
bevoegdheden: van het oplossen 
van burenruzies over kakelende 
hanen, raskatten of maairobotten, 

het aanstellen van een bewindvoerder 
bij iemands ziekenbed tot verzoenen bij 
achterstallige betalingen. Onze job is dus, 
op z’n zachtst uitgedrukt, heel gevarieerd. 

De vrederechter heeft sinds 1 september 
2018 meer bevoegdheden. We treden nog 
meer op als bemiddelaar en handelen 
proactiever, zeker bij burenruzies. We 
wachten bij wijze van spreken niet meer 
tot de boom omvalt, maar grijpen eerder 
in. De verzoeningsprocedure is heel 
laagdrempelig: beide partijen komen 
samen met de vrederechter om te zoeken 
naar een oplossing, zonder dat hieraan 
kosten verbonden zijn. Met deze procedure 
raken al heel veel geschillen opgelost.

Gilbert Putteman is vrederechter in hart en nieren, actief 
in het kanton Vilvoorde. In zijn boek ‘Een vrederechter 
vertelt …’  deelt hij op anekdotische wijze ontelbare 
verhalen uit zijn 23-jarige carrière bij het gerecht.  
Gilbert Putteman over zijn toenemende rol als bemiddelaar 
en zijn visie over het justitieapparaat. 

Een goede vrederechter houdt van mensen. 
Ik ga in dialoog en tracht in de eerste plaats 
te verzoenen. Elk geschil is belangrijk voor 
de betrokken partijen. Ik probeer mensen 
meer menselijk te maken. Zo ga ik een beetje 
in tegen de verzuring in de maatschappij. 
Zo’n menselijke aanpak houd je maar vol 
als je van mensen houdt en graag tussen 
de mensen staat. Ik lees liever de waarheid 
in iemands ogen, dan in mijn wetboeken.

“Ik lees 

Iedereen weet dat Justitie chronisch kampt 
met te weinig middelen. Dat voelen we 
ook in het vredegerecht. Ons huidige 
computersysteem is achterhaald. Daarom 
zou vanaf 1 januari 2020 in alle rechtbanken 
en vredegerechten het elektronisch dossier 
worden ingevoerd. Maar dat is minstens 
een jaar uitgesteld, ook door de coronacrisis. 
Ik blijf toch positief: er is nog een lange 
weg te gaan, maar mondjesmaat komen er 
meer middelen vrij. We moeten dan ook 
een jarenlange achterstand wegwerken.  

de waarheid

liever

in iemands ogen, 

dan 
in mijn 
wetboeken.”
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Sinds de eerste uitbraak van het coronavirus worden woonzorgcentra 
voorgesteld als gesloten instellingen waar bewoners wegkwijnen en 
sterven van eenzaamheid. Een totaal verkeerd beeld volgens JAN MORTIER, 
coördinator Zorgsector van ACV Openbare Diensten. Hoe dat imago moet 
verbeteren en wat daarvoor nodig is, wil hij graag weten van Vlaams minister 
van onder meer Welzijn en Volksgezondheid WOUTER BEKE. 
Dit interview gebeurde begin september.

D
e onderliggende oorzaak van de crisis in 
de centra? Een jarenlange onderfinan-
ciering van de ouderenzorg, aldus Jan 
Mortier. “Het debat rond de aanpak van 
het virus staat los van de financiering 
van de ouderenzorg”, zegt Wouter Beke. 

“Er waren twee grote mankementen bij de 
aanpak van de crisis: een tekort aan bescher-
mingsmateriaal en een tekort aan testen. 
Vergeet ook niet dat we in verhouding tot 
het buitenland veel meer woonzorgcentra 
hebben. In volle crisis komt dat dan veel 
zwaarder binnen.”

Lag er ook niet enorm veel druk 
bij het personeel? Onder meer als 
gevolg van een personeelstekort?

WB: “We moeten extra investeren in personeel, 
zowel in aantallen als in vergoedingen. 
Maar tijdens de crisis kenden we geen grote 
personeelstekorten. Het dreigde wel. We hebben 
een medische reserve bijeengebracht, studenten- 
artsen ingezet en een akkoord gemaakt om 
personeel uit verschillende sectoren in te zetten.”

JM: “Het is wel duidelijk dat een aantal zaken 
beter hadden gekund. Er wordt nogal gefocust 
op de woonzorgcentra maar ook in de thuiszorg 
waren er problemen met beschermingsmateriaal. 
En wat u niet aanhaalt is de opleiding van het 
personeel. Zij werden onvoldoende ingelicht 
over het correct gebruik van beschermings-
middelen en de omgang met het virus.”

WB: “Het personeel deed alles wat het 
kon met de informatie die op dat ogenblik 
voorhanden was. Maar dat het personeel van 
een woonzorgcentrum een andere opleiding 
en ook een andere cultuur heeft dan dat van 
een intensive care of van verpleegkundig 

personeel is duidelijk. Onze woonzorgcentra 
zijn geen verkapte ziekenhuizen. Dat kan 
ook niet de bedoeling zijn. Bij de aanpak 
van het virus zagen we ook daar een verschil. 
Sommige centra hadden al cohortzorg. 
Anderen worstelden daarmee. Op dit 
ogenblik financieren wij leegstaande kamers 
tot het einde van het jaar om mogelijk 
te maken dat de woonzorgcentra bij een 
nieuwe uitbraak deze kamers kunnen 
gebruiken.”

Nu lijkt de situatie onder controle. 
Toch zijn er een aantal centra die 
een strengere bezoekersregeling 
hanteren dan de richtlijnen voorzien. 
JM: “Sommige beweren dat dit op vraag 

van het personeel zou zijn, wat absoluut niet zo 
is. De versoepeling van de bezoekersregeling 
die recent door de Vlaamse Taskforce Zorg 
werd opgemaakt, krijgt ook onze steun. 
Maar over die regelingen is vaak zelfs lokaal 
helemaal geen overleg met het personeel. 

‘U was altijd zeer loyaal aan het 
regeerakkoord. Maar wij vragen 

 of u dat ook wilt zijn aan de 
hele zorg- en welzijnssector.’
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landse vertakkingen die de winsten doorsluist 
naar de aandeelhouders. Ik vraag me af hoe 
je een verdienmodel kan maken van een zo 
arbeidsintensieve sector als de ouderenzorg. 
Dat kan volgens mij enkel door te besparen 
op personeelskosten. Als je dan ook nog eens 
ziet dat 60 tot 65% van hun inkomsten van de 
overheid afkomstig zijn, dan zie je hoe beperkt 
hun speelruimte is om winst te maken.” 

WB: “We leven niet in een neutrale zone, 
de Europese richtlijnen geven ons geen 
instrumenten om te verbieden dat er private 
spelers zijn. We moeten daarom vanuit de 
inspectie erop toezien dat men kwaliteit ga-
randeert en de regels naleeft. In Vlaanderen 
hebben wij in verhouding veel minder 
private spelers dan in Brussel of Wallonië. 
Dat heeft te maken met onze caritastraditie. 
Bij ons zijn er ongeveer 25% private spelers, in 
Brussel is dat de overgrote meerderheid.” 

JM: “In de private sector zijn thuiszorg en 
residentiële zorg wat naar elkaar toegegroeid 
wat loon- en arbeidsvoorwaarden betreft. In 
de publieke sector is dat nog altijd niet het 
geval. Wij pleiten voor gelijke voorwaarden.” 

De onderhandelingen voor een 
intersectoraal akkoord zijn begonnen. 
Wat zijn de verwachtingen?

JM: “We hebben het nu over ouderenzorg 
maar de minister is voor veel meer verant-
woordelijk. Er is een federaal voorakkoord 
dat enkel nog in cao’s en protocollen 
moet vastgelegd worden. Dat gaat over 
ongeveer 1 miljard: 400 miljoen voor het 
zorgpersoneelsfonds, waarmee bijkomend 
personeel kan worden aangeworven en 
bijkomende opleidingen kunnen worden 
voorzien. 100 miljoen voor de verbetering 
van arbeidsomstandigheden en 500 miljoen 
voor hogere lonen voor het personeel. Wat de 
vakbonden vragen is om zulke inspanningen 
ook op Vlaams niveau te voorzien. Voor 
alle duidelijkheid: wij vragen dat voor alle 
personeelsleden binnen zorg, welzijn en 
cultuur. Een aantal zaken zijn duidelijk. Je 
kunt het personeel van een ziekenhuis niet 
beter verlonen dan dat van een woonzorg-
centrum. En die medewerkers dan weer niet 
beter dan die in de gezinszorg en ga zo maar 
verder. Wij willen een serieuze loonsverhoging 
en verbetering van de arbeidsvoorwaarden 

voor al het personeel in zorg en welzijn. Dat er 
meer personeel wordt aangesteld en dat er veel 
meer wordt ingezet op opleiding. Het is niet 
de eerste keer dat we dit vragen en dan komen 
we weer bij de aanvang van dit gesprek uit: de 
jarenlange onderfinanciering en gebrek aan 
personeel. Net voor de coronacrisis zijn we met 
8.000 mensen op straat gekomen en hebben 
we een onderhoud met u gehad.” 

WB: “We kunnen ons niet permitteren 
dat er ongelijkheid in verloning is. Want 
we zitten vandaag al met een krapte in 
personeel. We zullen dan ook een serieuze 

inspanning doen. Rond de financiering heeft 
mijn voorganger een inhaalbeweging gedaan. 
Die investering wil het kabinet doortrekken. 
Voor de komende legislatuur hebben we 1,2 
miljard euro voorzien, waarvan 280 miljoen 
voor de ouderenzorg. Maar er zal meer volgen 
om tot een stevig akkoord te kunnen komen.”

JM: “Ik ben blij dat u dat inziet. U was altijd 
zeer loyaal aan het regeerakkoord. Maar wij 
vragen of u dat ook wilt zijn aan de hele zorg- 
en welzijnssector. Het is jammer dat deze 
crisis ertoe moet leiden.” 

Wél is het zo dat bezoekersregelingen 
een enorme inspanning vergen van het 
personeel. Daar moet dan ook een bepaalde 
financiering tegenover staan.”

WB: “We vangen dat voor een deel op 
omdat we de leegstandskamers vergoeden 
waardoor nu meer personeel vergoed wordt. 
Wanneer woonzorgcentra goede 
regelingen maken in overleg 
met personeel, bewoners en 
familie, dan ontzorg je een deel 
van het personeel. De cultuur 
van overleg kan inderdaad beter. 
Het wordt nu iets te vaak van 
bovenaf opgelegd.” 

JM: “Directies en personeel 
moeten leren werken aan een 
gezamenlijk project.” 

WB: “Daarom moeten we 
ook naar het organisatiemodel 
van de toekomst durven kijken. 
Men spreekt nu vaak over 
kleinschaligheid, het zou de 
grote uitbraken vermijden. Ik 
ben het er niet mee eens dat dit 
de oplossing biedt. Kleinere leefeenheden 
creëren binnen een groter geheel of netwerk 
lijkt me beter.” 

Hoe ziet u dat dan?

WB: “In Leopoldsburg hebben we een 
aantal jaren geleden ons eigen gemeentelijk 
centrum overgeheveld naar een intercom-
munale, waar nu verschillende centra in 
ondergebracht zijn. In een groter verband 
kan je veel beter schakelen, bijvoorbeeld als 
je te kampen krijgt met een personeelstekort. 
De eigenheid van het centrum is niet 
verloren gegaan, maar de backoffice werd 
beter en professioneler georganiseerd.”

Dus eigenlijk het omgekeerde van 
wat nu gewenst is, kleinschaligheid?

WB: “Het is een en-en-verhaal. Om 
kleinschalig te blijven moet je een goede 
professionele organisatie zijn.” 

JM: “Ik ben het daar mee eens maar u 
kent ook ons stokpaardje. Ouderenzorg 
privatiseert en commercialiseert meer en 
meer. We pleiten al lang voor een sterke 

publieke zorg maar krijgen niet altijd steun 
vanuit de politiek. Er is geen plaats voor 
commercie in deze sector. Ouderenzorg 
mag geen verdienmodel zijn. Komt daarbij 
dat er een verschil is in financiering. Uw 
voorganger heeft dat verschil tussen 
publieke en private woonzorgcentra voor 
een deel weggewerkt. Maar de invoering van 
de taxshift die de werkgeversbijdrages in de 
private sector vermindert, zorgt voor nieuwe 
problemen. Dan krijg je situaties zoals bij 
het Zorgbedrijf Antwerpen, waar allerlei 
duistere manoeuvres verhullen dat er achter 
de façade van een publieke instelling in feite 
een vzw- of bv-structuur schuilt. Waardoor 
het Zorgbedrijf maximaal kan profiteren van 
die taxshift. We roepen op om daar komaf 
mee te maken. Onze vraag naar u is dan ook 
om de lokale niveaus te blijven motiveren 
verder te investeren in ouderenzorg en in 
welzijnsvoorzieningen. Welke inspanningen 
wilt u daarvoor leveren? Want de publieke 
sector neemt een steeds kleiner deel van 
de markt in. Tegelijk maakt de Europese 
regelgeving verdergaande commercialisering 
mogelijk. De commerciële zorgsector is een 
immobiliënorganisatie geworden met buiten-

WE KUNNEN
ONS NIET

PERMITTEREN
DAT ER 

ONGELIJKHEID
IN VERLONING IS.

OUDERENZORG 
MAG GEEN 
VERDIENMODEL  
WORDEN.

N T  |  S E P T E M B E R  |  2 0 2 0



“Nee, waar we vandaag staan is niet goed. Tot 
juni hadden we al zo’n 136 miljoen euro aan 
inkomsten verloren. Intussen is dat al opgelopen 
tot het dubbele. Een administratief nadeel was 
dat onze sector – in tegenstelling tot de horeca 
en retail – niet verplicht moest sluiten. Het 
openbaar vervoer bleef rijden. Maar het school-
vervoer en toeristische ritten vielen helemaal 
weg. Bijna iedereen ging over op tijdelijke 
werkloosheid. De voorbije jaren waren we erin 
geslaagd om stabiele cijfers voor te leggen in een 
moeilijke wereld met sterke concurrentie van low 
cost-vliegtuigmaatschappijen. Gelukkig heeft 
minister Nathalie Muylle voet bij stuk gehouden 
en – net als voor vliegtickets – verplichte 
vouchers voorzien. Dat was tegen de adviezen 
van Europa in, want die wilden liever dat 
consumenten hun geld direct terugkregen. Dat 
zouden we als sector nooit overleefd hebben.”

Hinderpremie heeft weinig impact 
“Bij de overheden is het verhaal heel uiteenlopend. 
In Vlaanderen hebben we goede relaties en 
worden we gezien als een volwaardige partner in 
mobiliteit. In Wallonië krijgen we echt heel weinig 
voor elkaar. Van de Vlaamse overheid hebben we 
eerst gebruik mogen maken van de hinderpremie. 
Dat is mooi meegenomen, zelfs al is dat bedrag 
per bus bijna nihil. Elke bus kun je namelijk zien 
als een bedrijfje op zich. Er is 31 miljoen euro 
steun voorzien voor onze sector. De helft daarvan 
rechtstreekse steun, de andere helft gaat naar 
overbruggingskredieten. In Franstalig België 
heeft Willy Borsus (Waals minister van Economie, 

nvdr) op 7 september eindelijk aangekondigd 
dat er 50 miljoen euro vrijgemaakt wordt voor de 
meest getroffen sectoren. Afwachten hoeveel we er 
daarvan zullen zien in onze sector.”

“Sinds 8 juni mogen we terug toeristische reizen 
organiseren. Een week later gingen de grenzen 
open. Wij waren het eerste land waar we opnieuw 
op volle capaciteit mochten rijden. Maar daar heb 
je natuurlijk niets aan als je met die volle bus niet 
de grens over mag, omdat de regels daar strenger 
zijn. We stellen onze bussen vandaag graag ter 
beschikking om het schoolvervoer te ontlasten.  
Zo moeten scholieren niet de dicht op elkaar zitten 
op de bussen van het openbaar vervoer.”

Schrik voor lokale lockdown
“Mensen hebben schrik om op vakantie vast te zitten 
door de constante veranderingen in oranje en rode 

zones. Dat de provincie Antwerpen en Brussel in vele landen op 
de ‘no go’-lijst stonden, heeft ons ook niet geholpen. Niemand wil 
wekenlang in quarantaine op een vakantielocatie. Maar als je met de 
bus op reis gaat, heb je het grote voordeel dat je 100 procent zeker 
bent van je vervoer. Onze bus staat daar en zal je bij een uitbraak ook 
direct naar huis brengen.”

“Wat de toekomst brengt, is lastig te zeggen. Niemand weet wanneer 
deze situatie eindigt. 2020 is sowieso een verloren jaar voor onze 
sector. Het winterseizoen – na de zomer onze drukste periode in 
normale tijden – ziet er ook niet goed uit, want skireizen worden 
massaal geannuleerd, kerstmarkten zijn afgelast. En het ziet er ook 
niet naar uit dat scholen snel opnieuw uitstappen zullen organiseren. 
De adviezen en communicatie daarrond zijn zeer onduidelijk. Als er 
tegen het voorjaar geen vaccin of andere oplossing gevonden is, dan 
zullen de reservaties voor volgende zomer ook een probleem worden.”

“Verschillende chauffeurs kozen al voor andere beroepen, waaronder 
het goederenvervoer. Dat kan op lange termijn nog meer problemen 
geven in onze branche, die al kampte met een chronisch tekort aan 
professionele chauffeurs.”  

Het was de zomer van de staycation, rode zones 
en andere reisbeperkingen. Daar lijden niet enkel 

de touroperators en vliegtuigmaatschappijen 
onder. Ook de touringcarsector heeft het al een 

half jaar zwaar te verduren. “Met de sluiting van de 
grenzen, scholen en verplicht thuiswerken liepen 
onze orderboeken helemaal leeg”, zucht Patrick 

Westelinck, afgevaardigd bestuurder van de Federatie 
van Belgische Autobus- en Autocarbedrijven (FBAA).  

“We raken maar niet boven de 10 procent van het 
normale aantal orders.”

PIETER THYS, verantwoordelijke voor de Sector Vervoer bij  
ACV Openbare Diensten, werkte de voorbije maanden nauw samen 

met de FBAA: “Er is intensief overleg geweest over het protocol 
dat is opgesteld. Het is een balans vinden tussen de vele regels die 

de chauffeurs moeten opvolgen en de haalbaarheid ervan. Maar 
we kwamen al snel tot het akkoord dat we aan de GEES hebben 

voorgelegd en dat zij ook hebben goedgekeurd. Vanaf nu zal 
het erop aankomen om de belangen van iedereen in de sector 
te blijven verdedigen en ervoor te zorgen dat de werknemers 

zoveel mogelijk zekerheid krijgen over hun job en hun inkomen.”

Coronacrisis brengt touringcarsector zwaar in de problemen

“Chauffeurs kiezen
voor een ander beroep.”

TEKST
Timothy Puype

ILLUSTR ATIE
Xavier Truant
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Contractualisering verslechtert 
de arbeidsvoorwaarden bij de 
Vlaamse overheid.

Deze stelling isStelling

Conclusie

Door zich blind te staren op de voordelen van de aanwerving van contractuele medewerkers ten koste van vaste benoemingen, 
gaat de Vlaamse overheid voorbij aan twee cruciale voordelen van een vaste benoeming. Niet alleen brengt de focus op 
contractuele benoemingen de strikte neutraliteit van ambtenaren in gevaar, het maakt de Vlaamse overheid een pak minder 
aantrekkelijk als werkgever. Hoe willen onze overheidsdiensten dan sterke, bekwame profielen aantrekken?

WAAR

ONWAAR

Het statuut van vastbenoemde ambtenaren heeft immers tot vandaag aanzienlijke voordelen in 
vergelijking met dat van contractuele personeelsleden. De grote verschillen vind je op het vlak 

van verloning, ziekte, pensioen en ontslagbescherming.

Pensioen
Statutaire ambtenaren hebben een pensioen berekend op 
het inkomen van de laatste tien jaar van hun loopbaan.
Het pensioen van contractuele personeelsleden wordt berekend 
op het inkomen tijdens de volledige loopbaan en dat valt veel lager 
uit. De recent toegekende tweede pensioenpijler bedraagt slechts 
3%, onvoldoende om echt een verschil te maken. 

Loopbaan
De salarisschaal van vastbenoemde personeelsleden evolueert doorheen de loopbaan.  
Contractuele personeelsleden blijven in de beginsalarisschaal. 
Bevorderingen zijn statutair. Doorgroeien naar hogere functies is voor contractuelen enkel mogelijk als 
ze voldoen aan de voorwaarden om statutair te worden.

Ontslagbescherming
Een statutair personeelslid kan worden 
ontslagen na twee negatieve evaluaties, met 
minstens een tussentijd van zes maanden. 
Een contractueel personeelslid kan worden 
ontslagen na één negatieve evaluatie. 
Dat is uiteraard vergelijkbaar met de situatie 
in de privésector, maar werken in een overheids-
context is delicater want politieke kleuren 
en meningen zijn nooit ver weg. 
Om personeelsleden te kunnen beschermen 
tegen politieke willekeur werd de vaste 
benoeming in het leven geroepen. 
Bij negatieve evaluatie of tucht kan een 
vastbenoemde ambtenaar in beroep gaan. 
Die mogelijkheid heeft een contractueel 
personeelslid niet. 

Ziekte  
Statutaire personeelsleden hebben tijdens hun loopbaan recht 
op een totaal van 666 ziektedagen, 100% doorbetaald. 
Nadien kunnen zij om medische redenen op pensioen worden 
gesteld. Contractuele personeelsleden hebben bij iedere 
ziekteperiode recht op 30 dagen gewaarborgd loon. 
Daarna vallen ze terug op de ziekteverzekering. 

De voorbije jaren zette de Vlaamse overheid 
in op een versterkte contractualisering van het 

ambtenarenkorps. Want contractuelen zijn immers 
makkelijker om te ontslaan. Maar snijdt de Vlaamse 
overheid niet in haar eigen vel door in de toekomst 

geen statutairen meer aan te willen werven?

TEKST
Eva Hugaerts

FOTOGR AFIE
Thomas De Boever

P
rofwielrenner en jong talent Lindsay De Vylder heeft sinds 2016 
een contract bij UCI Pro Team Sport Vlaanderen - Baloise. Geen 
ploeg met de ambitie om aan de internationale top te staan, 
maar met de missie om jong talent naar de top te begeleiden. 
Hoe doen ze dat? “Bij Sport Vlaanderen gaat het er vrij relaxed 
aan toe. Ze geven je vertrouwen en tijd om je ding te doen en je 
sterktes ontdekken. Een pluspunt in vergelijking met een grote 

ploeg, die je meteen in een vaste rol 
duwt. Zo leer ik verschillende koersen 
en koersdisciplines ontdekken, om te 
kijken wat me echt ligt”, aldus Lindsay. 

Na drie jaar als specialist op de 
piste, wilde Lindsay zich dit voorjaar 
meer tonen op de weg. Maar de 
coronacrisis besliste er anders over. Ondertussen heeft Lindsay de 
knop omgedraaid. “Ik ga mijn ambitie niet wegsteken, ik wil graag 
deelnemen aan een grote klassieker als Gent-Wevelgem of de Ronde 
van Vlaanderen. Sport Vlaanderen is een ploeg om mee door te stoten. 
Als je je niet kan tonen, is het een verloren jaar.”

Na Sport Vlaanderen wil hij graag naar een grote Belgische ploeg. 
Maar dan laat Lindsay wel zijn vrienden achter. “Het zijn allemaal 
Vlamingen in de ploeg, ook bij de staf. Er is dus geen taalbarrière, 
waardoor we meer een vriendengroep zijn dan collega’s. Iedereen 
in de ploeg verdient hetzelfde, dus heb je geen hiërarchie binnen de 
ploeg en dat is ook een groot verschil.”

“ Sport Vlaanderen geeft je 
vertrouwen en tijd om je ding te 
doen en je sterktes te ontdekken.”

D E  K L A N T

W I E ? 
Lindsay De Vylder 

 

K L A N T  B I J ? 
Profwielrenner bij  

UCI Pro Team Sport  
Vlaanderen - Baloise
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Serge Pieters (52)

Militant Groep 

Gevangenissen,  

deeltijds aan de slag in 

de gevangenis van Hasselt

 “Een startdag
creëert 

een sterke 
verbondenheid

tussen 
militanten.” 

TEKST
Willem-Jan van Ekert
 
FOTOGR AFIE
Mattia Swinnen

 
In normale omstandigheden organiseert  

ACV Openbare Diensten vanaf september de  
startdagen. Op die dagen worden nieuwe militanten 

verwelkomd en afscheidnemende  
militanten in de bloemetjes gezet. Het is ook de  
uitgelezen gelegenheid om je syndicaal werk als  

militant op punt te zetten. Dit jaar zijn er voorlopig nog 
geen startdagen gepland. Maar militant Serge Pieters 

krijgt toch de eer om het werkjaar voor geopend te 
verklaren en legt het belang uit van die startdagen.

we de vele militanten die zich jaar na jaar 
kosteloos inzetten. Met een hapje en 
drankje erbij.”

En er is meer. Serge: “Een startdag 
trapt het begin van het syndicale jaar af. 
Een keer per jaar wordt zo’n dag  
georganiseerd voor een bredere groep  
uit allerlei verschillende diensten.  
We wisselen dan veel informatie uit, iets 
wat tijdens de rest van het jaar niet altijd 
mogelijk is. Een startdag creëert een 
sterke verbondenheid tussen militanten.”

“Er komen politici spreken, en natuurlijk 

veel vakbondsmensen. Elk 
jaar zijn er gastsprekers die 
toelichting geven bij actuele 
syndicale dossiers waar 
een militant veel kan van 
opsteken. Ik geef meestal de 
inleidende speech tijdens 
de startdagen in Limburg. 
Aangevuld met mensen van de LRB, de 
lokale en regionale besturen. Sectorge-
bonden agendapunten komen niet aan 
bod, wel een algemeen thema dat inte-
ressant is voor elke sector. Dat is een 
meerwaarde.” 

Serge Pieters is militant voor de Groep 
Gevangenissen bij ACV Openbare Diensten 
en deeltijds – vanwege zijn vakbondswerk 
– aan de slag in de gevangenis van Hasselt. 
Hij weet als geen ander wat de meerwaarde 
van de startdagen is. “Op de startdag krijgt 
elke beginnende militant een vormings-
boekje voor de basisvorming die hij of zij 
kan volgen. Dankzij zo’n opleiding kunnen 
militanten een betere kwaliteit op de werk-
vloer voor iedereen garanderen. Iedereen 
kan zich inschrijven voor de basisvorming. 
Verder worden militanten die met pensioen 
gaan in de bloemetjes gezet en bedanken 

 
“Iedereen kan zich 
inschrijven voor de 
basisvorming.”
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Elke maand trekken we door Vlaanderen, op zoek 
naar opvallende verhalen bij de openbare diensten 

VANDAAG: CONNECTERRA 
MAASMECHELEN

Ranger Joseph Steegmans  
(68) wacht ons op aan het  
bezoekerscentrum van  
Connecterra, de hoofdtoegangs-
poort tot het Nationaal Park Hoge 
Kempen. “Dit is sinds 2006 het 
eerste en enige Nationale Park 
van het land. De oppervlakte is 
dit jaar verdubbeld tot 12.000 
hectare aan bos- en heidegebied.  
Op Connecterra herken je direct 
het rijke mijnverleden van de 
regio. Met twee schachtblokken 
als typische elementen. Net als 
de terrils, bergen grond uit de 
mijnschachten.”

Liefde voor mijngeschiedenis  
en natuur
“Ik heb altijd interesse gehad in 
de natuur. Na de sluiting van de 
mijn van Eisden in 1987 ging ik 
aan de slag bij de voorloper van 
Natuurpunt. Jaren later kreeg ik de 

kans om een opleiding tot Ranger 
te volgen. Nu mag ik als vrijwilliger 
rondleidingen geven in het gebied. 
Als Ranger combineer ik mijn 
verleden als mijnwerker met mijn 
liefde voor de natuur.”

“We zijn sinds kort met ongeveer 
60 Rangers. In normale omstandig-
heden, zonder corona, doe ik meer 
dan 50 rondleidingen per jaar.  
Voor kleuters, tieners en volwas-
senen. We hebben geen andere 
bevoegdheden. We melden wel 
onregelmatigheden, spreken 
mensen op hun gedrag aan, maar 
kunnen niet straffen. Dat is niet 
onze taak.”

“Vandaag staat de wandeling  
‘Nationaal Park in een notendop’ op 
het programma, dat is een algemene 
kenniswandeling van enkele uren. 
We onderzoeken verschillende keien 

die hier te vinden zijn, we proberen 
dieren te spotten en eindigen op  
de top van de terril.”

Ondersteund door openbare 
diensten
Het Nationaal Park Hoge Kempen 
kwam er op initiatief van de vzw 
Regionaal Landschap Kempen 
en Maasland. Het project is het 
resultaat van het gezamenlijke 
werk van meer dan 30 partners, 
waarin de Vlaamse overheid een 
belangrijke rol opneemt. 
Het Agentschap Natuur en Bos 
staat in voor het beheer van 
haar gebieden, net zoals de 
natuurverenigingen zich inzetten 
om hun gebieden in topconditie 
te houden. Toerisme Vlaanderen, 
de provincie Limburg en de 
gemeenten werken samen om 
er een schoolvoorbeeld van 
ecologisch toerisme van te 
maken. De Rangers zijn hét 
uithangbord van deze 
samenwerking en komen 
als ambassadeurs van het 
Nationaal Park wekelijks in 
contact met tal van bezoekers.
 
Met dank aan  
www.nationaalpark.be 

TEKST
Timothy Puype 

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Volgende maand trekken we naar Kasterlee

“Als Ranger combineer  
ik mijn verleden als  

mijnwerker met mijn liefde 
voor de natuur.”
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Brecht Van Maele

“Natuurlijk ben 
  ik moe. Ik heb  
 sinds april
  onafgebroken
gewerkt.”
  KARINE MOYKENS

Z O R G  E N  G E Z O N D H E I D

TEKST
Willem -Jan van Ekert 

FOTOGR AFIE
Brecht Van Maele
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D
e Taskforce werd opgericht voor alle 
zorgvoorzieningen in Vlaanderen. Het gaat om 
de woonzorgcentra en andere voorzieningen in 
de ouderensector, voorzieningen voor personen 
met een handicap, jeugdhulp, revalidatiecentra 

en de psychiatrische sector. In de Taskforce zitten alle 
afgevaardigd bestuurders van de koepelorganisaties.

Zeven projectgroepen
Karine Moykens: “Vanuit de Taskforce organiseren 

we de aanpak van de coronacrisis. Ik heb die 
organisatie mee uitgetekend. Ze bestaat uit zeven 
projectgroepen, met vertegenwoordigers van de 
koepelorganisaties. Alle beslissingen in die groepen 
komen naar de Taskforce voor een finale beslissing. 
Eén projectgroep spitst zich toe op materiaal, want de 
beschikbaarheid van beschermingsmateriaal was bij 
de uitbraak van de eerste golf een heikel punt. Er is een 
groep rond richtlijnen voor bezoekers, de heropstart 
die we gehad hebben en de opvolging daarvan. Een 
derde werkgroep gaat over cijfers en monitoring. Via 
zelfrapportering in de instellingen weet die exact waar 
besmettingen zijn, zowel bij personeel als bij bewoners. 
Maar ze doet ook een bevraging naar de noden 
op de werkvloer. Bijvoorbeeld naar psychosociale 
hulp, managementondersteuning of opleiding rond 
handhygiëne. Deze werkgroep is ook gelinkt aan de 
contact tracing en monitort alle uitbraken.

Een andere projectgroep waakt over het 
psychosociaal welzijn van het personeel, de bewoners 
en van hun familieleden. Deze groep ontwikkelt allerlei 
initiatieven met verschillende externe partners zoals de 
Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), de Centra voor 

Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en Teleonthaal. 
Dan is er nog een werkgroep rond testing, waar twee 
virologen en een statisticus deel van uitmaken. De 
teststrategie wordt op federaal niveau beslist maar 
we moeten zorgen voor een correcte en haalbare 
doorvertaling naar onze zorgvoorzieningen en voor de 
nodige signalen naar het beleid.

Een zesde projectgroep draait rond het Outbreak 
Support Team. Zodra er een besmetting is in een 
instelling, informeert die projectgroep telefonisch naar 
de situatie. Dit is de enige projectgroep die exclusief 
uit ambtenaren bestaat. Ze wordt gecoördineerd door 
Zorginspectie in nauwe samenwerking met het team 
Infectieziekten uiteraard. Tot slot is er een werkgroep 
rond externe partners zoals thuisverpleging en 
gezinszorg. Ook de ‘helpdehelpers’ initiatieven worden 
daar opgevolgd. Die partners kwamen op een bepaald 
moment hulp bieden in onze woonzorgcentra en staan 
ook nu paraat.”

Overleg met ACV
Binnen de Taskforce wordt druk overleg 

gepleegd met onder meer vertegenwoordigers 
van ACV Openbare Diensten. Voornamelijk over 
de ondersteuning van onze personeelsleden. “We 
proberen zo goed mogelijk rekening te houden met de 
draagkracht van zowel personeel als bewoners en met 
hun noden op psychosociaal vlak. Om te zorgen dat het 
voor iedereen haalbaar en werkbaar blijft, een wankel 
evenwicht.” 

“Natuurlijk ben ik moe. Dat kan ook niet anders. 
Sinds 7 april heb ik onafgebroken doorgewerkt, 
weekends en feestdagen inbegrepen. Maar dat geldt 
evengoed voor al mijn collega-ambtenaren. Als het 
nodig is dan staan zij er. De gezondheidsinspectie is al 
sinds februari onafgebroken bezig. Dan lijkt het bijna 
niet meer dan normaal dat soms collega’s uitvallen, 
onder andere door burn-out. Vooral bij het Agentschap 
Zorg en Gezondheid, waar men altijd in de vuurlinie 
heeft gestaan, zie je de vermoeidheid toeslaan. Daarom 
ondersteunen we hen waar het kan, vanuit alle 
geledingen die kunnen helpen. Iedere organisatie met 
medisch geschoold personeel hielp daaraan mee. 

Secretaris-generaal van 
het Departement Welzijn 
Volksgezondheid en Gezin,  
KARINE MOYKENS is sinds 
april voorzitter van de Vlaamse 
Taskforce COVID-19 Zorg en sinds 
juni van het Interfederaal Comité 
Testing en Tracing. “Sinds april 
heb ik onafgebroken doorgewerkt, 
weekends en vakantiedagen 
inbegrepen. Maar ik niet alleen. 
Zonder de tomeloze inzet van heel 
wat ambtenaren kan onze aanpak 
niet slagen.”

Vanuit het Outbreak Support Team van het 
Agentschap doen onze equipes de ondersteuning 
in ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg, de 
gehandicaptensector en in de woonzorgcentra. De 
mensen van mijn departement kennen de sector goed. 
Dankzij hun medische achtergrond kunnen ze ook 
helpen om de cliënten van de instellingen te wijzen op 
de voorzorgsmaatregelen. Je mag de competenties die 
onze ambtenaren in huis hebben niet onderschatten. Zij 
zorgen er mee voor dat we samen uit de crisis geraken.” 

 
“We proberen zo goed 
mogelijk rekening te 
houden met de  
draagkracht van zowel 
personeel als bewoners 
en met hun noden op 
psychosociaal vlak.”

20 21N T  |  S E P T E M B E R  |  2 0 2 0



Vorig jaar in september gaven we een 
stand van zaken mee over de moge-
lijkheid om als ambtenaar je studiejaren 
af te kopen en zo een hoger pensioen te 
krijgen. Tot 30 november 2020 betaal je 
1560,60 euro per studiejaar, vanaf 
1 december veranderen de voor-
waarden. Dan betaal je meer als je 
langer dan tien jaar bent afgestudeerd. 

Vorig jaar zorgde het grote aantal 
aanvragen voor overbevraagde  
pensioendiensten en een vertraging 
van hun werking. Het duurde soms 
maanden voor je antwoord kreeg van 
de pensioendienst op je aanvraag. 
Een jaar later blijkt dat succes aan te 
houden en zijn de vertragingen bij de 
pensioendiensten nog niet weggewerkt, 
aldus Joris Lermytte, stafmedewerker 
pensioenen en lokale besturen van 
ACV Openbare Diensten.  
“De problemen zijn er nog steeds: er zijn 
tientallen ambtenaren extra ingezet, 
maar we horen nog altijd leden die vorig 
jaar een aanvraag hebben ingediend en 
nu pas een antwoord krijgen.”

Is het nog de moeite om voor 1 
december 2020 een aanvraag te doen?

“Absoluut, want zo’n aanvraag is  
vrijblijvend. Je kijkt best eerst eens op 
www.mypension.be. Daar kan je al zien 
hoeveel jaar je kan regulariseren en kan je 
ook een simulatie maken met en zonder 
regularisatie. Als je geïnteresseerd bent, 
dien dan zeker een aanvraag in voor  
1 december 2020. Je aanvraag kan je ook 
indienen via Mypension. Vervolgens zal je 
een vrijblijvend voorstel ontvangen van de 
pensioendienst. Op basis van dat voorstel 

kunnen we voor jou bekijken of regula-
riseren zin heeft. Een regularisatie is  
mogelijk voor studieperiodes hoger 
onderwijs, een zevende jaar, periodes 
van leercontract, beroepsstage en 
doctoraatsjaren.” Eind juli 2020 hadden al 
12.965 mensen (4.741 werknemers en 8.224 
ambtenaren) hun studiejaren afgekocht.

Hoe evalueren jullie de maatregel van 
studiejaren afkopen?

“Voor ambtenaren blijft het een  
achteruitgang aangezien de studiejaren 
tot 2018 gratis meetelden. Nu moet men 
betalen. Het is wel zo dat de  
terugverdientijd van een regularisatie 
twee tot vier jaar bedraagt. Voor 
werknemers is dat meestal het dubbele. 
Voor ambtenaren die binnenkort met 
pensioen kunnen, biedt een regularisatie 
dus meestal een zeer hoog rendement. 
Een afgekocht studiejaar zorgt bij 
ambtenaren in principe voor een 
jaarlijkse pensioenverhoging van 1/60 
van de referentiewedde. Dus, hoe hoger 
de wedde, hoe hoger het rendement van 
de regularisatie zal zijn.” Een werknemer 
krijgt voor elk afgekocht studiejaar 
277,44 euro extra pensioen per jaar. 

Heb je nog vragen of wens je 

advies? We helpen je graag verder!

 
 STUDIEJAREN

AFKOPEN: 
EEN SUCCES?

1  J A A R  L AT E R

2020
1915 september

A F S C H E I D  VA N  H I L D E

Op donderdag 27 augustus Op donderdag 27 augustus 
2020 is onze collega Hilde 2020 is onze collega Hilde 
De Leeuw (61) plots en De Leeuw (61) plots en 
onverwacht overleden.  onverwacht overleden.  
Ze was jarenlang Ze was jarenlang 
secretaris voor het secretaris voor het 
federaal team.federaal team.

 
Hilde was de dapperste 
secretaris. Geen 
inspanning was haar te 
veel om haar leden te 
verdedigen. Altijd als 
eerste op kantoor om 
mails te beantwoorden, 
dossiers voor te bereiden 
of haar administratie 
bij te werken. En daarna 
vertrok ze steevast met 
haar trolley achter zich 
aan om te overleggen 
met administraties of 
te onderhandelen met 
weer eens een kabinet 
dat dwarslag en eens 
flink de levieten 
moest worden gelezen. 
Hilde De Leeuw was een 
leeuwin. Ze beet zich als 
geen ander vast in een dossier.  
Iedereen die haar nodig had, kreeg haar onvoorwaardelijke steun.  
Tijdens de kantooruren, ‘s avonds, in het weekend of desnoods tijdens 
een cruise in Noorwegen: ze liet alles vallen om haar leden te helpen. 
Maar bovenal was Hilde sociaal en zorgzaam en empathisch. Binnen  
het federaal team de spilfiguur die nooit een verjaardag vergat 
en van iedereen de namen van partners, kinderen en kleinkinderen 
wist. Ze was zelf ook een familiemens, overduidelijk trots op 
haar nakomelingen waar ze maar al te graag over vertelde. 
Hilde was een plezier op onze werkvloer. Haar grapjes, uitdrukkingen en 
markante opmerkingen over chefs, directeurs en ministers doen ons nog 
altijd hoofdschuddend glimlachen. 
Een collega uit de duizend. Goud waard.

   Hilde, we missen je.
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Het was heel bemoedigend en 
hartverwarmend, begin maart. En we 
klapten door tot ver in april. Het zou in 
elk geval nooit meer als vroeger worden. 
Bewindslieden en politici struikelden 
over elkaar bij het maken van beloftes. 
Want dat we zonder hulpverleners 
nergens staan, besefte nu iedereen.

Het werd in die periode zelfs even stil rond het merkwaardig fenomeen 
om hulpverleners aan te vallen na een noodoproep. De ‘ambushes’ 
staken weer de kop op toen de virus- en virologenmoeheid toesloeg.  
Er werden weer klappen aan, in plaats van voor, hulpverleners uitgedeeld.

Gelukkig bleven hulpverleners en ambtenaren die dit land in crisis  
op de been hielden, gewoon doorwerken. Zoals ze overigens  
altijd al gedaan hebben. Laat het klappen maar achterwege en  
laat ze echt voelen hoe groot de appreciatie is.  
Tip: heel vaak gaat dat via de portemonnee. 

KLAPPEN  
VOOR  

DE ZORG

TOT
 SL

OT


