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STANDPUNT
OESO houdt van België

  Stefaan Decock - Algemeen secretaris

Ik verslikte me vanmorgen 
in mijn koffie, bij het lezen 
van de positieve echo’s 
van de OESO (Organisatie 
voor Economische 
Samenwerking en 
Ontwikkeling) over ons 
land. We zijn een land waar 
de ongelijkheid laag is, het 
onderwijs goed is en de 
levensverwachting boven-
gemiddeld. Ik smeer me 
meteen nog een nieuwe 
boterham en mijn werkdag 
start ‘bovengemiddeld’ aangenaam.
Hier moet ik mee aan de slag, en vooral, 
waarom is het hier zo goed? De politieke 
impasse zal nu wel snel verdwijnen want 
de Belgische politici zullen ook de bericht-
geving van de OESO lezen en wellicht 
meteen hun oerangst voor toekomstig 
beleid laten varen. Ik ben hoopvol.
Het pessimisme over ons onderwijs par-
keer ik even want er is blijkbaar toch geen 
reden tot paniek. Onze levensverwachting 
is bovengemiddeld, ondanks een coronavi-
rus dat de wereld verovert. Oef. De onge-
lijkheid in ons land is laag. Ik frons even 
de wenkbrauwen want uit cijfers van de 
Nationale Bank van België blijkt telkens 
weer dat de vergoeding van vermogen 
steeds groter is dan die van arbeid én dat 
de kloof groeit. Fiscale onrechtvaardigheid 
helpt niet echt om de kloof tussen arm, 
bemiddeld en rijk te verkleinen. Ons soci-
alezekerheidsstelsel helpt des te meer. Een 
systeem dat onze levensstandaard enigs-
zins op peil probeert te houden wanneer 
we ziek zijn, werkloos worden of onze 
actieve oude dag aanvatten, maakt het 
grote verschil met landen die dat niet of 
veel minder hebben. Waarom zouden we 
zo’n goed systeem naar de knoppen hel-
pen?

Ik bedien me nog eens 
van een heerlijk geu-
rende expresso, terwijl ik 
mezelf luidop hoor mom-
pelen dat het toch een 
pure schande zou zijn als 
we onze sociale zekerheid 
zouden laten kapotmaken. 
‘Onbetaalbaar’, hoor ik de 
ideologen vanuit partij-
cenakels orakelen.
Als we nu eens met z’n 
allen rond de tafel gingen 
zitten met de afspraak dat 

er drie maanden lang geen tv’s , kran-
ten, radio’s en sociale media in de buurt 
mogen komen. Laten we bijeenkomen in 
één of ander belastingparadijs, dan kan 
dat toch geen probleem zijn. Laten we drie 
maanden lang hard werken en overleggen 
tussen politiek, vakbonden, ziekenfond-
sen en werkgeversorganisaties. We maken 
afspraken hoe we die 24 tot 36 miljard 
euro die verdwijnt naar belastingparadij-
zen proberen vast te pakken. We zoeken 
hoe we die 221 miljard euro van de belas-
tingontwijking op de radar krijgen. We 
spreken af dat de ‘lasten op arbeid’ alleen 
nog zakken voor hen die de lagere bijdra-
gen op arbeidsinvesteringen omzetten in 
duurzame tewerkstelling in plaats van met 
de centen van de sociale zekerheid alleen 
maar bedrijfswinsten te verhogen. We 
herstellen de financieringsbasis voor onze 
sociale zekerheid zodat we de ongelijkheid 
nog kleiner kunnen maken.
De OESO zou nog een beetje trots zijn op 
België. Wij ook op ons zelf. Politici zouden 
opnieuw scoren. En de samenleving zou er 
een pak warmer bij worden.

Het kan, schrijf dat gewoon in een volgend 
federaal regeerakkoord. Vijf minuten poli-
tieke moed!
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Onlangs haalde de bekende 
progressieve econoom 
Thomas Piketty nog de inter-

nationale pers met zijn voorstel om 
een vermogensbelasting te koppe-
len aan een wel heel speciaal cadeau 
voor elke 25-jarige: 125.000 euro om 
een eigen zaak mee te starten of een 
woning mee te financieren. 
Ook ACV-militanten zijn niet bang 
van een open en gezonde discus-
sie over het basisinkomen. Eind 
2017 werd hierover nagedacht in het 
kader van een reeks denkdagen, de 
“ACV Alternatieven”. Maar de poten-
tiele voordelen leken toen niet op te 

‘STARTERS-
INKOMEN’
MOET JONGEREN 
MEER ARMSLAG 
GEVEN
Uitdagend idee in strijd tegen armoede

Zijn ze daar nu weer met hun ‘gratis geld’? 
Inderdaad, te pas en te onpas duiken allerlei 
voorstellen op die geïnspireerd lijken op één of 
andere vorm van een universeel basisinkomen. 
Jong ACV schuift de piste van een 
‘startersinkomen voor 
jongeren’ naar voren 
en wil het debat 
hierover graag 
aanzwengelen.

 Jeroen Van Ranst |  Adobestock
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wegen tegen de risico’s en de nade-
len van de algemene invoering van 
een universeel basisinkomen. Toch 
werden enkele doelgroepen geïden-
tificeerd waarvoor een inkomens-
garantie wél nuttig zou kunnen 
zijn. Jongeren bijvoorbeeld die de 
arbeidsmarkt betreden zonder werk-
ervaring en opgebouwde rechten, 
wat voor hen een vergroot risico op 
armoede met zich meebrengt. 

Inschakelingsuitkering
De federale regeringen van Elio Di 
Rupo (PS) en Charles Michel (MR) 
hebben de toegang verstrengd tot de 
inschakelingsuitkering, je weet wel: 
de ‘wachtuitkering’ waar werkzoe-
kende jongeren in sommige gevallen 
een beroep op kunnen doen tot ze 
genoeg rechten hebben opgebouwd 
om een normale werkloosheids-
uitkering te ontvangen. Als gevolg 
van de strengere regels verloren 
in januari 2015 meer dan 23.000 
afgestudeerde werkzoekenden hun 
uitkering. Het idee: jongeren ertoe 
aanzetten om actiever op zoek te 
gaan naar een baan. Ondertussen 
werden de effecten onderzocht door 
de Nationale Bank. Resultaat: er is 
géén meetbare impact op het aantal 
werkende jongeren. 
Wat we wél hebben kunnen meten 
en vaststellen is dat de welvaart van 
jongeren er blijkbaar sterk op ach-
teruit gaat. 1 op 5 jongeren heeft nu 
al een risico op armoede. Daarmee 
is de leeftijdscategorie tussen 16 en 
25 jaar de kwetsbaarste groep in 
onze maatschappij. Ook het aantal 

jongeren met een leefloon blijft toe-
nemen, met een stijging met 42% 
tussen 2006 en 2019. Bij de andere 
groepen is die stijging beperkt of is 
er sprake van een daling. 

Onzeker werk en studentenarbeid
Meer en meer jongeren worden 
tewerkgesteld met tijdelijke contrac-
ten. 42% van de interimcontracten 
gaat naar jongeren onder de 25. Daar 
zitten nog geen jobstudenten bij, 
waarvan het aantal overigens ook al 
jaren sterk groeit. Want ook studen-
ten moeten almaar vaker een beroep 
doen op het OCMW om te kunnen 
overleven; het aantal werkgevers en 
werkuren per student stijgt. Deze 
evolutie blijkt ook uit de resultaten 
die deze jongeren behalen tijdens 
hun studies. 
Een bevraging eind 2018 onder 4.655 
van de jonge ACV-leden wond er geen 
doekjes om:
• 78% is bang om de huidige job te 

verliezen
• 75% maakt zich zorgen over de 

toekomst
• 50% van de werkzoekende jonge-

ren verkeert in een slechte tot zeer 
slechte financiële situatie

Startersinkomen voor jongeren
In november 2019 gaf het ACV-
congres de opdracht om samen 
met Jong ACV op zoek te gaan naar 
manieren om de financiële autono-
mie en inkomenszekerheid bij jon-
geren te versterken. Een voorstel dat 
alvast aandachtig wordt bekeken 
is de aanpak waarbij onze sociale 

zekerheid een uitkering zou regelen 
die jongeren moet ondersteunen in 
de eerste jaren van hun volwassen 
leven.
Wat is het idee? Voer de wachtuitke-
ring opnieuw in zoals ze oorspron-
kelijk was voorzien en trek ze open 
voor studenten. Zorg ervoor dat je 
niet wordt gestraft voor het vinden 
van vast werk, maar hou tegelijk 
rekening met de typische tijdelijk-
heid van startersjobs. Dat kan door 
het bedrag van deze uitkering gelei-
delijk af te bouwen naarmate men 
meer inkomsten heeft.
Dit ‘startersinkomen’ moet ervoor 
zorgen dat de keuze om al dan niet 
voort te studeren niet afhankelijk 
is van het gezin waarin een jongere 
opgroeit. Het moet jongeren die 
op de arbeidsmarkt terecht komen 
een sterkere onderhandelingsposi-
tie geven en een basis van waaruit 
ze bijvoorbeeld de sprong kunnen 
wagen om met een eigen zaak te 
starten of een project uit te bouwen. 
Geen ‘gratis geld’ dus, maar een 
investering in de jeugd waar de 
maatschappij in de toekomst ook de 
vruchten van zal plukken.  
Sleutelvragen in heel dit debat: heeft 
elke jongere recht op hetzelfde star-
tersinkomen of moeten we rekening 
houden met de gezinssituatie? En 
hoeveel moet deze uitkering dan 
bedragen? Die punten zullen in elk 
geval moeten worden uitgeklaard 
voor er rond dit voorstel een draag-
vlak kan groeien dat groot genoeg is.

“Geef alle jongeren 
tussen 18 en 25 jaar 
een onvoorwaardelijke 
uitkering”
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Werkbaar werk, betere lonen, een betere mobiliteit. Dat zijn enkele van de 
klemtonen die ACV Puls heeft proberen te leggen bij de onderhandelingen over 

nieuwe sectorakkoorden. Puls Magazine zet één en ander op een rijtje.

 Frans Geerts |  Belga Image

VOORUITGANG ROND WERKBAAR 
WERK, LONEN EN MOBILITEIT

Klemtonen uit sectorakkoorden doorgelicht

Afspraken over tijdskrediet behoren tot de 
populaire thema’s uit de sectorakkoorden. 
Heel wat mensen willen extra tijd om te 
leven of met hun gezin bezig te zijn.
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Werkbaar werk
ACV Puls doet zijn best om ‘werk-
baar werk’ meer mogelijk te maken. 
Dat blijkt ook uit de akkoorden die 
in het najaar van 2019 werden afge-
sloten in de diverse sectoren. Het 
thema werkbaar werk duikt op in 
allerlei vormen. 

In sommige sectoren werden werk-
groepen of projecten gelanceerd om 
te onderzoeken hoe werknemers 
duurzaam inzetbaar kunnen zijn. 
Bedoeling is om hierover op korte 
termijn afspraken te maken. Een 
aantal sectoren heeft al concrete 
punten afgesproken, bijvoorbeeld 
het recht om twee weken aan één 
stuk vakantie te kunnen nemen en 
de afspraak om meer stabiele uur-
roosters uit te werken. Om burn-out 
en stress te voorkomen en bestrij-
den, werden diverse kaderakkoor-
den afgesloten, nog voort in te vul-
len op het vlak van de bedrijven.
Akkoorden over tijdskrediet, einde-
loopbaanregelingen en SWT waren 
behoorlijk populair. In de meeste 
sectoren werden de wettelijke 
mogelijkheden volledig uitgeput. 
Ondanks de vele afwijzende reacties 
uit de politiek en de voortdurende 
inkrimping van de mogelijkheden 
blijven werknemers maar ook werk-
gevers hierin een mogelijkheid zien 
om de combinatie werk-privéleven 
beter mogelijk te maken. 

In heel wat sectoren werd het anci-
enniteitsverlof ingevoerd of ver-
hoogd. Soms was er sprake van een 
uitbreiding van de regelingen voor 
klein verlet.  

Lonen
De dwingende loonnorm had tot 
gevolg dat de lonen volgens het 
Interprofessioneel akkoord (IPA) 
slechts met 1,1% mochten stijgen. 
Gelukkig merken we dat de meeste 
sectoren de lonen met de maxi-
maal toegelaten 1,1% optrokken. 
In enkele sectoren waren er extra 

inspanningen om de minimumlonen 
verhogen. Verder werden er aanpas-
singen doorgevoerd in de loonbare-
ma’s, werden sommige premies ver-
hoogd of werd de ‘dertiende maand’ 
opgetrokken.

Bestaande voordelen werden omge-
zet in loon. Het gaat dan voorna-
melijk over ecocheques die in een 
vorig akkoord waren toegekend in 
afwachting van de invoering van de 
‘tweede pensioenpijler’. Die tweede 
pijler werd ondertussen opgericht, 
vandaar ook het opvallend grote 
aantal omzettingen. 

Enkele sectoren besloten om de 
periode als interimmer in een bedrijf 
onder bepaalde voorwaarden mee 
te tellen voor de anciënniteit bij de 
toekenning van een vast arbeidscon-
tract. Meestal werd de gelijkstelling 
beperkt tot twee jaar. 

Ook waren er soms nieuwigheden 
zoals een bijkomende verhoging 
van het jongerenvakantiegeld of 
een vergoeding voor kinderopvang 
bij het volgen van opleidingen door 
werknemers die tot ‘risicogroepen’ 
behoren. 

Mobiliteit
Populair is en blijft de fietsvergoe-
ding. Die werd in de meeste sectoren 
verhoogd, net als de tussenkomst 
van de werkgever voor het openbaar 
vervoer. In enkele sectoren werd 
een aanbeveling opgenomen om op 
ondernemingsvlak het mobiliteits-
budget bespreekbaar te maken. 

Opleidingen
In de meeste akkoorden vinden we 
afspraken over het recht op vor-
ming en de duurtijd van opleidingen. 
Opvallend is dat er meer dan vroeger 
akkoorden zijn over inspraak over 
de inhoud en organisatie van de cur-
sussen. Die aspecten komen aan bod 
op de ondernemingsraad van de ver-
schillende bedrijven. Zij rapporteren 
ook aan het paritair comité zodat de 
vormingsinspanningen kunnen wor-
den opgevolgd.

Ook de meeste afspraken over de 
opleiding van risicogroepen (regio-
nale materie) werden verlengd.

Re-integratie zieke werknemers
Zodra er sprake was van de stren-
gere aanpak van langdurig zieke 
werknemers reageerde ACV Puls 
fel tegen de invoering van deze 
maatregelen door de regering-Mi-
chel. Vooral in de non-profit zijn er 
afspraken gemaakt over maatrege-
len om de terugkeer van zieke werk-
nemers in hun bedrijf te vergemak-
kelijken.

Verder waren er nog diverse afspra-
ken, onder meer over de harmonise-
ring van de statuten van arbeiders 
en bedienden. Loopbaansparen, 
voorrang van deeltijdse werknemers 
voor een voltijdse job, pensioenen 
en zware beroepen en akkoorden 
over innovatie vullen het lijstje voort 
aan. 

In heel wat 
sectoren 
werd het 

anciënniteits
verlof 

ingevoerd of 
verhoogd.
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Vaderschapsverlof 
opnemen heeft tal van 
voordelen 

Al tientallen jaren lang besteden 
Scandinavische landen meer dan andere 
delen van de wereld de nodige aandacht 
aan gelijke rechten op ouderschapsrust 
voor mannen en vrouwen. Dit gelijkekan-
senbeleid heeft een positief effect op de 
tewerkstelling en draagt bij tot een beter 
gezinsleven en economische groei in de 
regio. Toch veranderen de dingen ook in 
Scandinavië langzaam.

Slechts 10 tot 30% van de vaders 
neemt hun ouderschapsrechten op. 
Uit een grootschalige bevraging van 
Scandinavische vaders blijkt er een ste-
vig effect op gelijke kansen te zijn wan-
neer mannen voor langere tijd ouder-
schapsrust opnemen. Zij verschillen 
van de andere ondervraagde vaders op 
diverse punten. Zulke vaders hebben 
minder stress die gelinkt is aan het werk. 
Ze voelen geen noodzaak om voor hun 
werkgever te werken terwijl ze thuis zijn. 
Tussen hun man-zijn en de zorgzame rol 
als ouder zien ze geen tegenstelling. Ze 
beroepen zich ook minder op de hulp van 
de moeder. Hun band met het kind zien 
ze positiever. En wanneer ze weer aan het 
werk gaan, ervaren ze dat de werkplek 
positief staat tegenover hun beslissing 
om vaderschapsverlof op te nemen.

 Meer informatie vind je in het rapport ‘The 
State of Nordic Fathers’:

 www.norden.org/en/publication/ 
state-nordic-fathers
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Bea Cantillon: “Vermogen 
aanspreken om sociale zekerheid 
mee te financieren”

“Vroeg of laat gaan we het vermogen moeten aanspre-
ken om onze sociale zekerheid mee te financieren. Het 
aandeel van het vermogen in ons nationaal inkomen is 
hoger dan pakweg 30 jaar geleden. Daar valt dus veel 
voor te zeggen". Dat verklaarde armoede-experte Bea 
Cantillon (Universiteit Antwerpen) in januari in de krant 
De Morgen.

"Waar we ook over moeten nadenken zijn CO2-taksen", 
zei Cantillon. "Die zullen er vroeg of laat moeten komen, 
om onze CO2-uitstoot naar beneden te halen. Daar is 
iedereen het inmiddels over eens."

De armoede-experte onderstreept dat de sociale zeker-
heid iets is wat ons allemaal aanbelangt." Ik ga ervan 
uit dat er voortschrijdend inzicht zal zijn. Dat ze zullen 
beseffen dat als je een deftig pensioen wil geven, kinder-
bijslag, terugbetalingen van de gezondheidszorg... dat je 
de sociale zekerheid in stand moet houden".

Anti-vakbondsgedrag escaleert bij 
vestiging AB InBev in India

De mondiale bierbrouwer AB Inbev is bij ons geen onbekende. 
In hun vestiging in het Indiase Sonepat stelt het lokale manage-
ment zich zeer negatief op ten opzichte van vakbonden. De voor-
bije drie jaar weigerden ze te onderhandelen met vakbondsver-
tegenwoordigers over een collectief afsprakenkader voor alle 
werknemers. Ze kozen voor repressie, schorsten het contract 
van actieve vakbondsleden op en ontsloegen vier verkozen vak-
bondsleiders.
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KPMG betaalt 10 euro per dag om 
salarisauto te laten staan

Het consultancybedrijf KPMG verdubbelt de premie voor 
werknemers die hun salarisauto niet gebruiken, van 5 
naar 10 euro per dag. Dat werd gemeld door de krant 
De Standaard. De algemeen directeur van KPMG België, 
Koen Maerevoet, spreekt van een 'omgekeerd rekeningrij-
den'. "Bij rekeningrijden wordt het gebruik van de wagen 
bestraft, KPMG beloont het gebruik van alternatieven".
De meeste werknemers van KPMG hebben een salarisauto 
maar het bedrijf wil ook personeel belonen dat de eigen 
auto laat staan. De premie moet helpen om mensen aan 
te sporen tot het gebruik van het openbaar vervoer.

Experiment om 
anderstalige 
werkzoekenden meer 
kansen te geven
Het uitzendbureau ASAP en arbeidsmarkt-
bemiddelaar VDAB zoeken in de provin-
cie Antwerpen naar manieren om ander-
stalige werkzoekenden meer kansen te 
geven op de arbeidsmarkt. Weinig of geen 
Nederlands kennen wil uiteraard niet zeg-
gen dat werkzoekenden geen schitterende 
werknemers en collega's kunnen worden.
ASAP test nu methodes uit om de capac-
iteiten van anderstalige werkzoekenden 
op een andere manier te testen. Zo wordt 
aan werkzoekenden gevraagd om dozen 
te plooien en Ikea-kasten in elkaar te ste-
ken, om zo het ruimtelijk inzicht na te 
gaan, berichtte Gazet van Antwerpen. Er 
wordt ook bekeken of werkzoekenden een 
aantal opdrachten efficiënt kunnen plan-
nen.

De VDAB heeft ook subsidies voor werk-
gevers die in het eerste jaar van tewerk-
stelling gratis taal- en jobcoaches willen 
inzetten op de werkvloer.

 Kijk ook op www.vdab.be/anderstalig en  
www.dewerkplekarchitecten.be

Maar de werknemers in het bedrijf gaven hun strijd voor vak-
bondsrechten en -erkenning niet op. Dit leidde tot een door het 
management georganiseerde aanval op een vreedzame betoging 
op 28 april 2018. Eén vakbondslid werd hierbij ernstig verwond. 
Een valse aanklacht over een zogenaamde aanval door vakbonds-
leden leidde tot de arrestatie van de vakbondsleiders die vrij zijn 
op borg.

Al meer dan 700 dagen wordt er actie gevoerd rond de vraag om 
de vakbond te erkennen. Vanuit de internationale vakbonds-
wereld kwam er vrij snel steun van de mondiale voedingsvak-
bond IUF. Via diverse wegen probeerden de bonden al druk te 
zetten op het bedrijf maar voorlopig nog zonder resultaat.  Jouw 
steun telt ook. Stuur zeker een bericht naar de 'ceo' van het 
bedrijf via www.iuf.org
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ONZE SOCIALE ZEKERHEID IS ER 
VOOR IEDEREEN, OOK VOOR JOU

Systeem bewijst al 75 jaar lang goede diensten

Kinderbijslag
Eva is een alleenstaande jonge moe-
der van 32. De kinderbijslag voor 
haar twee kleine kinderen is bijzon-
der welkom, want met haar loon-
tje van in de superette zou het nog 
moeilijker zijn om haar gezinnetje 
overeind te houden. In de superette 
verdient ze 1.460 euro per maand, en 
de baas gunt haar zelden cadeaus.

Burn-out
Nahima zit er helemaal door. Haar 
job als verpleegkundige weegt 
zwaar; als er collega’s uitvallen op 
haar afdeling, worden ze vaak pas 
met veel vertraging vervangen. Ze 
zit al een aantal maanden thuis met 
een burn-out. Gelukkig is de sociale 
zekerheid er om haar financieel een 
vangnet (uitkering) te geven. Haar 
man Felix werkt ook, als chauffeur 
bij een koerierbedrijf. Zijn loon is 
bescheiden, maar met zijn inkomen 
en haar uitkering lukt het toch om 
nog fatsoenlijk te leven.

 Denis Bouwen |  Shutterstock

Voor een 
alleenstaande 
jonge moeder is 
de kinderbijslag 
bijzonder welkom.

 D
a
n

ië
l 
R

y
s
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Pensioen
Jef ging na een loopbaan van 40 jaar 
met pensioen bij een winkelketen. 
Gelukkig is deze alleenstaande nog 
in goeie fysieke conditie en ont-
popt hij zich tot een actieve gepen-
sioneerde. Hij heeft een pensioen 
van 1.176 euro netto. Geen vetpot, 
maar het lukt wel. Huur moet hij 
niet meer betalen want hij bezit zijn 
eigen woning.

De zus van Jef, Elizabeth is tien jaar 
ouder, zij is zorgbehoevend en ver-
blijft noodgedwongen in een woon-
zorgcentrum. Elizabeth heeft een 
pensioen van 1.420 euro maar in het 
woonzorgcentrum moet ze wel elke 
maand 1.955 euro betalen. Er zit dan 
ook niks anders op dan haar spaar-
geld aan te spreken om maandelijks 
bij te passen. Stel je voor dat zij geen 
spaarcenten zou hebben! Wat dan?

Werkloosheid
Björn is 35 en heeft enkele jaren terug een 
bescheiden appartement op krediet gekocht. 
Onlangs verloor hij zijn baan bij een kleine zelf-
standige bankagent. De werkloosheidsuitkering 
is voor hem een reddingsboei, ook al is het zeker 
geen vetpot. Een probleem is wel de afbetaling 
van zijn woning. Zal dat blijven lukken?

Gelukkig dat de sociale zekerheid er voor 
ons àllemaal is. Eind december vierden we 
het 75-jarige bestaan van deze unieke vorm 
van sociale bescherming die vele landen ons 
benijden. We moeten er àlles doen om onze 
sociale zekerheid te bewaren en ze steviger te 
maken. Met een politiek die erop gericht is om 
een degelijke en volwaardige financiering van 
het systeem te verzekeren.
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PROJECT 600 
ZORGT VOOR MEER 

HANDEN AAN HET BED
Omscholing tot verpleegkundige 

of zorgkundige wekt veel interesse

Sinds meer dan 15 jaar stappen ieder jaar tientallen, honderden laaggeschoolde 
werknemers uit de zorg in ‘Project 600’, een initiatief van de sociale partners en in 

het bijzonder ACV Puls. Project 600 wil het nijpende personeelstekort in de verpleging 
counteren door lager geschoolde werknemers uit de gezondheidssector om te 

scholen tot volwaardig verpleegkundig personeel, zonder verlies van loon. 

 Tom Van Aken |  Belga Image

Je omscholen tot 
verpleegkundige of 

zorgkundige? Volgens ACV Puls 
is er nog veel meer mogelijk op 
dit vlak. Maar daarvoor zijn wel 

extra centen nodig.
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“Om te starten als verpleegkundige 
heb je een diploma nodig”, legt vak-
bondssecretaris Olivier Remy uit. 
“Dat maakt de zoektocht moeilijker. 
Kandidaten voor dit project lijden 
geen loonverlies, en de werkgever 
krijgt altijd een vervanger; iedereen 
wordt er dus beter van”. 

Puls Magazine: Project 600 bestaat 
al een hele tijd. Is het nog altijd 
een succes?
Olivier: “Zeer zeker, hoewel er nog 
altijd een groot tekort is aan ver-
pleegkundig personeel. De voor-
bije jaren is de werkdruk nog groter 
geworden, en ook door de vergrij-
zing van het personeel zijn er van-
daag nog altijd veel te weinig han-
den aan het bed. Vorig jaar zijn 260 
nieuwe kandidaten in het project 
gestapt. In totaal volgden verleden 
jaar 816 werknemers de opleiding 
tot verpleegkundige in het kader van 
Project 600”.

Voortrekkersrol
Puls Magazine: Waar staat Project 
600 precies voor?
Olivier: “Het project is een jaar of 
18 geleden gestart, in samenwerking 
met de sociale partners en in uitvoe-
ring van een groot sociaal akkoord. 
ACV Puls, destijds nog de LBC-NVK, 
is altijd een voortrekker geweest 
van Project 600, waardoor toen 600 
werknemers de switch naar een job 
als verpleegkundige konden maken. 
Veel werknemers in ziekenhuizen 
zijn geen verpleegkundigen, denk 
aan boekhouders of mensen die in 
de keuken of als administratief per-
soneel werken. Project 600 geeft hen 
de kans zich om te scholen tot vol-
waardig verpleegkundig personeel, 
met behoud van loon. Tijdens die 
opleiding, die toch 3 tot 4 jaar duurt, 
hoeven ze bijna niet te gaan werken. 
Ze moeten wel studeren, natuurlijk”.

Puls Magazine: En wanneer de 
opleiding erop zit?
Olivier: “Wanneer ze geslaagd 

zijn, kunnen ze vrijwel meteen 
aan de slag als verpleegkundige, 
met een loon dat wordt aangepast 
aan die job. Wie niet geslaagd is, 
kan terugkeren naar zijn oude job. 
Werknemers die de opleiding vol-
gen, worden bovendien tijdelijk ver-
vangen door anderen. Het sector-
fonds zorgt ervoor dat die vervanger 
wordt betaald, zodat de werkgever 
tijdelijk geen twee lonen moet beta-
len”.

Positieve reacties
Puls Magazine: Wat zijn de reac-
ties op de werkvloer?
Olivier: “Die zijn erg positief. Die 
mensen krijgen een geweldige kans 
in hun leven. Ze zijn vaak laagge-
schoold, en elke euro telt. Dat ze 
een opleiding kunnen volgen met 
behoud van loon, voor een func-
tie die beter wordt betaald, is erg 
motiverend. Het slaagpercentage 
ligt erg hoog. Ook de werkgevers 

zijn tevreden, omdat ze meer ver-
pleegkundigen aan het werk kunnen 
zetten. En toch vragen we met aan-
drang naar nog meer centen, want ik 
ben ervan overtuigd dat we tot drie 
keer zoveel mensen warm kunnen 
maken om in dit project te stappen”.

Puls Magazine: Wie komt in aan-
merking voor die herscholing?
Olivier: “Je moet minstens twee 
jaar aan het werk zijn bij je werkge-
ver uit de gezondheidssector, denk 
aan ziekenhuizen, ouderenzorg, 
psychiatrie, wijkgezondheidscentra, 
thuisverpleging. We hebben Project 
600 nu ook uitgerold voor potenti-
eel zorgkundig personeel, terwijl het 
vroeger alleen over verpleegkundi-
gen ging. Die opleiding is korter, en 
je wordt hiervoor niet 100 procent 
vrijgesteld van je werk”. 

Nieuwe pistes
Puls Magazine: Komen alleen 
werknemers uit de zorg in aan-
merking?
Olivier: “Voorlopig wel, maar we 
zijn nieuwe pistes aan het bekij-
ken. Jobs als zorg- of verpleegkun-
dige zijn echt knelpuntberoepen 
aan het worden. Er wordt gewerkt 
aan projecten om deze omscholing 
ook mogelijk te maken voor werk-
nemers uit andere sectoren. Het lijkt 
me in elk geval interessant om iets 
vergelijkbaars op te zetten voor die 
mensen. In tal van sectoren worden 
werknemers geconfronteerd met 
ontslagen en herstructureringen. 
Het ligt voor de hand om ook hen 
nog een kans te geven op de arbeids-
markt. Ook wie een carrièreswitch 
wil maken in de richting van de 
zorg, is de moeite. En het kan ook 
een idee zijn om erkende vluchte-
lingen de opleiding te laten volgen, 
als er interesse is. Je vermijdt zo dat 
mensen zonder job vallen, je haalt 
ze uit de werkloosheid én je kan de 
werkdruk verlagen en de zorgkwa-
liteit verhogen. Veel vliegen in één 
klap, dus!”

PROJECT 600 
IN 2019

• 260 nieuwe kandidaten gestart 
in de opleiding verpleegkunde

• 23 nieuwe kandidaten gestart in 
de opleiding zorgkundige

• 816 werknemers volgen de 
opleiding tot verpleegkundige

• 65 werknemers volgen de oplei-
ding tot zorgkundige

• Sinds de start slaagden al 
2.197 Nederlandstalige en 1.296 
Franstalige werknemers voor de 
opleiding verpleegkunde

• Sinds de start slaagden 73 
Nederlandstalige werknemers 
voor de opleiding tot zorgkun-
dige, en 21 Franstalige.

Wil je meer praktische info? Zoek 
je een inschrijvingsformulier?
Kijk dan op 
www.non-profit.acv-puls.be 
en www.wittewoede.be 

Inschrijven kan tot 13 maart 2020.
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SOCIALE VERKIEZINGEN
Een vierjaarlijkse mijlpaal in onze organisatie. In mei 2020 is 
het weer zover, dan zijn opnieuw honderden gepassioneerde 

werknemers kandidaat om jou en je collega’s op de best 
mogelijke manier te vertegenwoordigen, om voor jou de best 
mogelijke werkomstandigheden te creëren en om voor jou de 

vinger aan de pols te houden bij de werkgever. Misschien ben jij 
wel de geknipte ACV Puls-militant? Laat je in deze vijfde aflevering 
van ‘Militantenwerk mensenwerk’ inspireren door onze militanten 

van nu, en stel je ook kandidaat. Maak mee het verschil.

 Tom Van Aken |  Daniël Rys

“We zijn er voor elkaar 
en voor onze collega’s. 
Op mooie momenten, 
maar ook als het 
minder goed gaat”

 
Puls Magazine: Wat spreekt jullie 
aan in vakbondswerk?
Kurt De Laet: “Je kan iets bete-
kenen voor de collega’s. Ikzelf ben 
vooral bezig om het welzijn van het 
personeel te verbeteren, op het vlak 
van veiligheid en gezondheid”. 
Hans Dequeker: “Ik zit in de onder-
nemingsraad. Nokia is wereldwijd 
actief, waardoor sommige bood-
schappen niet meteen helder zijn 
voor het personeel hier. Zij zitten 
met vragen die ze soms niet durven 
te stellen. Ik spring dan voor hen in 
de bres”. 
Kurt: “Maar soms moet je toch op 
je tong bijten, hoor. Je moet zoe-
ken naar een evenwicht, het goede 
moment kiezen om vragen te stellen 
of een probleem aan te kaarten”.  
Hans: “Dat is zo. Maar het is wel je 
plicht als militant om op te komen 
voor je collega’s”.

Puls Magazine: Wanneer zijn jullie 
vakbondsmilitant geworden?
Kurt: “Bij de verkiezingen in 2000. 
Er waren jongeren nodig om de 
ploeg te versterken. Ik was redelijk 
snel overtuigd om me kandidaat te 
stellen. Je leert immers heel veel 
facetten van je bedrijf kennen”.
Hans: “Ik ben militant geworden na 
de vorige verkiezingen, in 2016. Ook 
mij hebben ze gevraagd. Ik was al 
lang lid van ACV Puls. Een lid met een 
mening, zeg maar. Dat zagen ze hier 
ook. Ik heb veel gepraat met vak-
bondsafgevaardigden, en zo ben ik 
er zelf ingerold”. 

Jeeps en quads 
Puls Magazine: Hoe verloopt jullie 
militantenwerking bij Nokia Bell?
Kurt: “Wij komen met de militanten 
nogal vaak samen. We overlopen de 
nieuwigheden, zowel in het bedrijf 
als in de sector, en op het vlak van 
sociale wetgeving. Het is een soort 
van briefing voor de militanten”. 
Hans: “Niet iedereen is altijd aan-
wezig op onze vergaderingen. 
Begrijpelijk, want we zijn met maar 
liefst 32. Maar via e-mail wordt 
iedereen tijdig en grondig gebriefd”. 
Kurt: “En ja, we drinken af en toe 

een glas samen. Da’s heel gezellig. 
En ook heel belangrijk. We doen 
ieder jaar een soort van teambuil-
dingactiviteit, zoals rijden met 
quads en jeeps, en koppelen dit aan 
serieuze besprekingen. Dat helpt om 
van de groep militanten een echte 
ploeg te maken”.
 
Puls Magazine: Die goede team-
spirit zorgt ervoor dat jullie ook 
vrienden zijn?
Hans: “Er zijn al vriendschappen 
uit voortgekomen. Zo ga ik elk jaar 
met de hoofdafgevaardigde en mijn 
jongste zoon op fietstocht. Da’s een 
plezant gevolg van het feit dat onze 
militantenwerking zo goed loopt”. 

MILITANTENWERK | MENSENWERK5
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Kurt: “We zorgen er ook voor dat we 
op belangrijke momenten iets van 
ons laten horen. Op verjaardagen of 
geboortes een kaartje sturen, en ook 
op moeilijkere momenten eens laten 
weten dat we er zijn voor elkaar”. 
 
Puls Magazine: Wat is het belang 
van een goede militantenwerking 
voor de onderneming?

Hans: “Het feit dat heel veel mensen 
spontaan naar ons komen voor infor-
matie, en niet per se naar de perso-
neelsdienst, betekent heel veel. Wij 
informeren de mensen vaak proac-
tief. Ook in het Engels. We hebben 
veel niet-Nederlandstalige collega’s”. 
Kurt: “En dat werkt. We hebben er 
de jongste tijd heel wat leden bijge-
kregen”.

Blijk van vertrouwen
Puls Magazine: Heeft die manier 
van werken ook een positief effect 
op de samenwerking met de werk-
gever?
Hans: “We merken dat de directie bij 
syndicale onderwerpen er snel van-
uit gaat dat de communicatie naar 
het personeel door ons zal gebeu-
ren. Dat is toch een blijk van het 

Hans:
‘Er zijn al 

vriendschappen 
uit voortgekomen’

Kurt: ‘We 
hebben er 

de jongste tijd 
heel wat leden 
bijgekregen.’

→
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vertrouwen dat ze in ons hebben. En 
door middel van onze weloverwogen 
gestructureerde syndicale aanpak, 
slaagden we er onder meer in om 
het jobfinder programma als herte-
werkstellingsprogramma te behou-
den, als een belangrijk deel van de 
oplossing voor de voortdurende her-
structureringen in onze sector”.
Kurt: “Zo voel ik dat ook aan. We 
hebben onlangs ook een werkgroep 
opgericht om hier intern toch wat 
meer ecologisch te denken en han-
delen, wat leidde tot een fietsplan, 
een flexibeler mobiliteitsplan en 
milieuvriendelijkere bedrijfswagens. 
Die voorbereiding vergde enorm veel 
tijd. Je merkt dat de directie daar 
dankbaar gebruik van maakt om 
beslissingen te nemen”.
 
Puls Magazine: Jullie zijn enthou-
siast over jullie vakbondswerking. 
Straalt dat ook af op het andere 
personeel?
Kurt: “Als je ziet hoeveel mensen er 
in onze omgeving lid zijn van het ACV, 
dan ben ik ervan overtuigd dat het 
enthousiasme van onze militanten-
werking daar voor iets tussen zit”.
Hans: “Absoluut. Dat merk ik zelfs 
op de trein, van en naar het werk. 
Er zijn best veel mensen die me dan 

vragen stellen over de vakbond, of 
vragen om lid te worden”. 

Open geest
Puls Magazine: Welke eigenschap-
pen moet de ideale militant heb-
ben?
Hans: “Kunnen, en vooral durven 
communiceren is cruciaal. Durven 
spreken, én luisteren. Voorts moet 
een militant een open geest heb-
ben”.
Kurt: “En toegankelijk en aan-
spreekbaar zijn. Je staat ten dienste 
van je collega’s, dus zij moeten jou 
kunnen vinden en je durven aan-
spreken”. 
 
Puls Magazine: Hoe verrijkend is 
vakbondswerk voor jullie?
Hans: “Als je iets hebt kunnen reali-
seren wat wordt erkend en geappre-
cieerd door collega’s, geeft dat veel 
voldoening. Ik vind het al verrijkend 
als mensen naar mij komen wanneer 
ze een vraag hebben. Ik ben in mei 
zeker en vast opnieuw kandidaat.”
Kurt: “Ik ben ook opnieuw verkies-
baar. Alles wat je doet als militant, 
neem je op de een of andere manier 
wel mee in je persoonlijk leven. Dat 
maakt je als persoon zeker en vast 
rijker”. 

Kurt en Hans werken bij Nokia 
Bell in Antwerpen, een technolo-
giebedrijf dat onderhevig is aan 
continue verandering en reorga-
nisaties. Onlangs kondigde het 
bedrijf nog een extra herstructu-
rering aan die meer dan 100 jobs 
bedreigt. Een bijkomende uitda-
ging die Kurt en Hans, en de hele 
militantenploeg, dus te wachten 
staat. 

Kurt: “Als verkozene voor het 
preventiecomité (CPBW) ben je 
initieel niet betrokken wanneer 
er een herstructurering wordt 
aangekondigd. Maar de reactie 
blijft: ‘Lap het is weer van dat. Het 
stopt nooit.’ De gevolgen laten zich 
ook voelen op psychosociaal vlak. 
Daarmee belandt de herstructu-
rering ook onrechtstreeks op de 
agenda van het CPBW”.  

Hans: Zo’n extra herstructurering 
is iets wat altijd hard aankomt, 
zeker als de voorbije maand nog 
maar de laatste collega’s van de 
vorige herstructureringsronde 
vertrokken zijn. Als vakbondskern 
hebben we immers bij de vorige 
reorganisatie heel wat energie 
moeten aanwenden om de herte-
werkstellingsprogramma’s te kun-
nen voortzetten”.

Zelfs op de trein zijn er 
best veel mensen die 
vragen stellen over de 
vakbond.
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INVESTEREN 
IN JEZELF LOONT
Cevora mikt op nog meer cursisten

Een nieuw jaar, nieuwe voornemens. Onze belangrijkste tip voor 2020: 
investeer in jezelf. Stimuleer je nieuwsgierigheid en kies om bij te leren. 

Hoe helpt bijleren je vooruit? Bijleren 
zorgt ervoor dat je gemotiveerder bent en 
beter presteert op het werk. Bovendien 
verandert de arbeidsmarkt snel. Zo ken-
nen we 50% van de beroepen die in 2030 
zullen bestaan niet. Die moeten nog wor-
den uitgevonden! De toekomst is dus aan 
de nieuwsgierigen.

Cevora viert zijn 30-jarig bestaan
Cevora is het opleidingscentrum van 
het Aanvullend Paritair Comité voor 
Bedienden (PC 200). Zij kunnen hier koste-
loos bijleren, tijdens de werktijd. We spra-
ken met directeur Olivier Lambert.

Puls Magazine: Wat zijn de ambities van 
Cevora?
Olivier Lambert: “In 2020 wordt Cevora 
30 jaar. Daar zijn we trots op. Toch ligt er 
ook veel werk op de plank. Cevora heeft 
als missie om mens en economie sterker 
te maken door opleiding. Tijdens dit feest-
jaar ligt de focus op de wens om nog meer 
bedienden te bereiken. In 2019 hebben we 
71.000 bedienden opgeleid. In 2020 gaan 
we voor 75.000”. 
“We merken trouwens dat bedienden in 
KMO’s minder snel hun weg vinden naar 

onze opleidingen en diensten. En dat kan 
niet: iedereen in PC 200 moet zich kunnen 
ontwikkelen.”

Puls Magazine: Zijn de bedienden tevre-
den over jullie dienstverlening?
Olivier: “Ja, gelukkig. Ze gaven onze 
opleidingen in 2019 een tevredenheids-
score van 8,25 op 10. Maar we willen een 
8,5 (lacht). In 2020 zullen we ons daarom 
verder focussen op de kwaliteit van onze 
opleidingen en hun impact op de werk-
vloer.” 

Puls Magazine: Welke opleidingstips 
zou jij aan onze leden meegeven?
Olivier: “Wel, leer de tools waarmee je elke 
dag werkt, beter te gebruiken. Dat levert 
je elke dag tijdswinst op. Kies bijvoorbeeld 
voor Excel of Office 365. Ik hou van klas-
sikaal bijleren, maar ook van een snelle 
webinar, als tussendoortje. Op een uurtje 
krijg je enkele goeie tips van de docent, 
waar je meteen mee aan de slag kan”.

“Maar uiteindelijk moet je jezelf de vraag 
stellen: waarin wil ik groeien? Op onze 
nieuwe website www.cevora.be vind je 
gauw de opleiding die bij je past. Succes!”

 Elke Maes

Het opleidingscentrum Cevora mag 30 kaarsjes 
uitblazen. Directeur Olivier Lambert: “In ons 
feestjaar ligt de focus op de wens om nog 
meer bedienden te bereiken”.



VAKBOND 
REDT BANEN 

BIJ MEDIAHUIS 
EN DPG MEDIA

Interne mobiliteit aanmoedigen 
werpt vruchten af

Bij Mediahuis (De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en 
Het Belang van Limburg) hebben de werknemersvertegenwoordigers 

sterk ingezet op ‘ interne mobiliteit’ en arbeidsherverdeling.
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VAKBOND 
REDT BANEN 

BIJ MEDIAHUIS 
EN DPG MEDIA

Interne mobiliteit aanmoedigen 
werpt vruchten af

Technologische vernieuwing, digitalisering en dalende reclame-inkomsten 
zetten de traditionele media serieus onder druk. Vlaamse mediagroepen 

als Mediahuis en DPG Media kondigden in het recente verleden flinke 
banenverliezen aan. De vakbondsafgevaardigden van ACV Puls deden hun 

uiterste best om de menselijke schade zoveel mogelijk te beperken, wat geen 
gemakkelijke opgave was. Maar er werden toch resultaten geboekt.

“De media staan voor enorme uitda-
gingen”, onderstreept Tijs Hostyn, 

secretaris bij ACV Puls. “Mensen volgen de 
actualiteit in de wereld steeds meer online, 
en dat weegt zwaar op de klassieke kranten 
en tijdschriften. Televisiezenders onder-
vinden almaar meer concurrentie van 
streamingdiensten zoals Netflix of Apple 
TV+. De reclame-inkomsten gaan naar 
beneden. Adverteerders weten heel goed 
dat ook Facebook en Google interessante 
kanalen zijn om reclame te maken”.

Vlaamse mediabedrijven doen hun best 
om zich te wapenen tegen al deze ontwik-
kelingen. Zo investeren ze in eigen digitale 
kanalen en doen ze aan schaalvergroting. 
Grote spelers als Facebook en Google zijn 
alleen te beconcurreren door mediabedrij-
ven die zelf sterke lokale spelers worden.

“Maar de mediabedrijven trachten ook 
hun kosten te verminderen”, weet Tijs. “In 
het voorbije jaar kondigden DPG Media - 
voordien De Persgroep en Medialaan - en 
Mediahuis stevige ontslagrondes aan. “Elk 
ontslag is er voor ons één te veel”, beklem-
toont de secretaris. “Als vakbond willen 
wij dat de sector genoeg jobs behoudt, en 
dat het werk ook kwalitatief en interes-
sant is. Als een mediabedrijf een reorga-
nisatie aankondigt, is het onze reflex om 
eerst te kijken hoeveel jobs we kunnen 
redden. We stellen vast dat onze délégués 
alles aan de kant willen schuiven om aan 
de werkgever met hand en tand uit te leg-
gen dat er zoveel mogelijk banen moeten 
worden gered”.

De aanpak van de vakbond blijkt tot 
op zekere hoogte te lukken. Zowel bij 
Mediahuis als bij DPG Media.

Mediahuis
In het geval van Mediahuis (bekend 
met titels als De Standaard, Gazet van 
Antwerpen, Het Nieuwsblad en Het Belang 
van Limburg) hebben de vakbondsmilitan-
ten sterk ingezet op ‘interne mobiliteit’ en 
arbeidsherverdeling via eindeloopbaan-
maatregelen om jobs te redden. “Als er een 
job vrijkomt, moet die in eerste instantie 
gaan naar een collega die wordt bedreigd 
met ontslag”, vertelt Elke Gelens, die als 
secretaris bevoegd is voor Mediahuis. “Zo 
kan je gedwongen ontslagen vermijden. 
Bij Mediahuis konden we via doorgedreven 
overleg het aantal getroffen voltijdse equi-
valenten verminderen van 82 naar 32,2 
voltijdse equivalenten.   

DPG Media
DPG Media (met titels als De Morgen en 
Het Laatste Nieuws) mikte op een collec-
tief ontslag waarbij 145 jobs op de helling 
kwamen te staan. Het bedrijf wilde tegelijk 
een aantal nieuwe - vaak digitale - functies 
creëren. “Ook daar hebben we ingezet op 
interne mobiliteit”, legt Tijs uit. “Alle par-
tijen worden daar beter van. Een herstruc-
turering kost voor de werkgever veel geld, 
als er minder mensen worden ontslaan is 
dat ook een besparing. DPG Media kan een 
aantal werknemers omscholen of laten 
doorgroeien, en hoeft voor een aantal 
jobs geen nieuwe krachten aan te werven. 
Uiteindelijk is het aantal ontslagen bij DPG 
Media beperkt tot maximaal 87. Nog altijd 
87 ontslagen te veel uiteraard, maar onze 
aanpak kon een aantal mensen toch aan 
boord houden”.

 Denis Bouwen |  Belga Image
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PUZZEL

Horizontaal
A Een geheel van maatregelen om spanningen te 

verminderen
B Plaats in de provincie Limburg; collectieve 

arbeidsovereenkomst; casu quo (afk.)
C Tegenovergestelde van 'yes'; boterham
D Grootvader; vliegtuig
E Wisselgeld
F Ziekenfonds; eenvoudige knoflooksaus; bisek-

sueel
G Egyptische zonnegod; geen sterke vakbond 

zonder genoeg ... ; dier
H Tijdperk; cursus; stelsel werkloosheid met 

bedrijfstoeslag
I Locatie in werk van Tolkien; zo-zo
J Mannelijke voornaam; familienaam van een 

Duitse zangeres
K Karakter

Verticaal
1 Toerist
2 Soort boom; vrouwelijke voornaam
3 Deel van een sportschoen; levenslucht
4 Edelsteen; berg
5 Corps consulaire; erkende vluchtelingen krijgen 

... ; afkorting van selenium
6 Inhoudsmaat; vereenvoudigde weergave van de 

werkelijkheid
7 Linkeroever; mannelijke voornaam; hectare
8 Land in West-Afrika; jong van een schaap
9 Onvoltooid tegenwoordige tijd; legende
10 Intercity; kegelen
11 Op gelijke afstand gelegen
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Prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag was 'Protest tegen Jambon 
leidt tot stevig vuurwerk'. J.D. uit Harelbeke werd door loting uit 
de juiste antwoorden getrokken en wint een boekenbon van 25 
euro. Proficiat!
We konden ook gratis exemplaren wegschenken van het filosofi-
sche sprookjesboek ''Van de Grote Woorden en de kleine dingen', 
geschreven door Lieven de Cauter (Uitgeverij EPO).  De onschul-
dige hand maakte deze lezers / lezeressen blij met een exem-
plaar: A.B. uit Nieuwpoort, W.D. uit Lint, L.V.D.C. uit Oostkamp, S.L. 
uit Kessel-Lo en V.V.D.K. uit Kalmthout. Veel leesplezier!

Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar puz-
zelpulsmagazine@acv-csc.be, en laatste op 28 februari 2020. 
Of stuur een briefje met de oplossing, naam, adres en lidnum-
mer naar Puls Magazine, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. De 
winnaar ontvangt een boekenbon van Standaard Boekhandel ter 
waarde van 25 euro.

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement. 
Dit reglement vind je hier online: www.pulsmagazine.be/wp-content/uploads/2019/09/
Wedstrijdreglement-Ons-Recht.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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V L

UITGAANSTIP  Een expo 
rond Keith Haring in Brussel. 
Kijk op www.pulsmagazine.
be (editie februari 2020)
 
ACTIVITEITENKALENDER

Kijk op www.pulsmagazine.
be (editie februari 2020)
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MATTHIAS ET MAXIME
 Karin Seberechts

Een kus is maar een kus. Of toch 
niet? Het antwoord neemt Canadees 
woelwater Xavier Dolan bijna twee 
uur lang in beraad, in een van zijn 
toegankelijkste films tot nog toe. 
Na matige internationale projec-
ten met ‘gewichtiger’ casts, keert 
hij met ‘Matthias et Maxime’ terug 
naar zijn thuisstad Montreal. En 
naar zichzelf. 

Jeugdvrienden Matthias en Maxime 
(of Matt en Max) zijn close, maar 
bewandelen in het leven uiteen-
lopende paden. Fils à papa Matt 
(Gabriel D’Almeida Freitas) heeft het 
netjes voor elkaar: advocaat, strak 
in het pak en een vriendin die samen 
met zijn moeder tuinfeestjes organi-
seert. De zachtaardige Max (Dolan), 
met tattoos op de armen en een 
wijnvlek op zijn gezicht, is barman 
en zorgt voor zijn (ex-)verslaafde 
moeder. Zijn broer heeft betere oor-
den opgezocht. 

Zo ver mogelijk weg zijn: dat lijkt 
ook het voornemen van Max. Tijdens 
een vriendenweekend vertelt hij 
Matt dat hij binnenkort voor twee 
jaar naar Australië trekt. Een ver-
loren weddenschap brengt de twee 
vrienden samen voor de camera van 
de constant Engels en Frans door 
elkaar ratelende zus van een vriend. 
Zij maakt een kortfilm “genre 
impressioniste et genre expressio-
niste à la fois. Et tout à coup genre 

bàm. Comme like”. Hun inbreng is 
simpel: ze moeten elkaar gewoon 
kussen. Die kus opent een doos van 
Pandora, terwijl Max’ vertrek steeds 
dichterbij komt. 

Voor het eerst sinds zijn geschifte 
‘Tom à la ferme’ uit 2013 regisseert 
Xavier Dolan opnieuw zichzelf. 
De dialogen in het Québécois, vol 
ironie, taalspielereien en geestige 
sociale commentaar, de neurotische 
camera en de resem songs op de 
soundtrack zijn weer present. Maar 
het Canadese wonderkind is dertig 
ondertussen, en toont zich volwas-
sener en meer ingetogen dan in zijn 
eerder werk. 

‘Matthias et Maxime’ voelt aan als 
een laatbloeiende coming-of-age-
film, waarin twee vrienden hun 
identiteit en relatie onverhoeds 
tegen het licht houden. Te midden 
van getater en gedoe van vrienden, 
bazen, collega’s en familieleden 
moeten Matt en Max laten bezinken 
wie zij zijn of willen zijn, voor zich-
zelf en voor elkaar. Dolan rijgt scè-
nes uit een vriendschap aan elkaar 
tot een intimistisch melodrama 
over verlangen. Eentje dat, u raadt 
het misschien, een beetje “genre 
impressionistisch en expressionis-
tisch tegelijk” is… 

 ‘Matthias & Maxime’ komt op 12 februari 
in de Belgische cinema’s.

WIN EEN 
TOPBOEK!
‘Een kleine geschiedenis van de 
alledaagse dingen’ werd geschre-
ven door Harry Stalknecht. Het 
boek is een uitgave van Houtekiet.

De geschiedenis bestond niet 
alleen uit grote verhalen. Wie 
vond de lucifer uit, sinds wanneer 
eten mensen chips en hoelang 
lossen we al kruiswoordraadsels 
op? Achter alledaagse voorwer-
pen schuilt vaak een interessant 
verhaal. In dit boek bundelt de 
auteur de leukste bijdragen die 
hij schreef voor het tijdschrift 
G-Geschiedenis. Van kauwgom tot 
potlood, van tandenborstel tot 
toiletpapier, van caravan tot par-
fum. Na het lezen van dit boek zal 
je met andere ogen kijken naar de 
dingen waar je vroeger nooit bij 
stilstond.

Interesse in dit boek? Stuur dan je 
naam en adres naar communica-
tiedienst.acv-puls@acv-csc.be en 
laat ons weten dat je graag kans 
maakt op één van de vijf exempla-
ren die we gratis kunnen wegge-
ven. E-mail ons niet later dan 28 
februari 2020 aub.

Intimistisch melodrama over vriendschap, liefde en verlangen 
(Gabriel D’Almeida Freitas en Xavier Dolan).

FILM
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Deliveroo, het bedrijf dat iedereen kent 
door de fietsers en scooterbestuurders 
in het straatbeeld, besliste in februari 
2018 om nog alleen met zelfstandige 
koeriers te werken. En niet langer met 
werknemers in loondienst. Een beslis-
sing die op heel wat protest botste bij 
de koeriers en die ook leidde tot zwaar 
gefronste wenkbrauwen bij het arbeids-
auditoraat in België. Voor het audito-
raat zijn de koeriers gewoon werkne-
mers.

We zijn nu enkele jaren verder, en het 
arbeidsauditoraat – zeg maar het open-
baar ministerie bij de arbeidsrechtbank 
– stapt naar de rechter omdat Deliveroo 
op een aantal punten de arbeidswet-
geving niet naleefde. Het auditoraat 
meent dat er sociale bijdragen moe-
ten worden betaald voor de koeriers. 
Verder hebben de koeriers recht op een 
uurloon en op voordelen zoals betaalde 
vakantie en een eindejaarspremie. Om 
hiervan te kunnen genieten, moeten de 
koeriers wel vrijwillig tussenkomen in 
de rechtszaak tegen Deliveroo. En dat 
kan gratis voor leden van ACV United 
Freelancers.  

De vordering van het arbeidsauditoraat 
is een principiële vordering. Alleen als 

de rechter de inbreuken bevestigt, zal 
Deliveroo principieel worden veroor-
deeld. Als de vroegere werkprestaties 
anders worden gekwalificeerd, zullen de 
koeriers daar geen enkel (echt) voor-
deel uithalen, tenzij hij of zij vrijwillig 
aansluit bij de vordering.

Sluit je aan bij de eis!
United Freelancers wil dan ook de koe-
riers mobiliseren om maximaal mee 
te doen aan deze juridische actie. Heb 
je minstens één dag als zelfstandige 
of via het zogeheten P2P-statuut voor 
Deliveroo gewerkt? Sluit je dan bij deze 
rechtszaak aan! Dat kan volledig gratis 
voor wie lid is van het ACV. De actie zal 
aan de koerier geen cent kosten, wat 
ook de uitkomst is. Als de inbreuken 
worden bevestigd, zal de winst van de 
actie integraal naar de deelnemende 
koeriers gaan: hun lonen zullen (moe-
ten) worden geregulariseerd, en ze zul-
len ook rechten in de sociale zekerheid 
opbouwen.

Wil je graag aansluiten bij deze rechts-
zaak (aub voor 15 maart 2020)? Heb je 
nog vragen? Laat het dan zeker weten 
aan het kenniscentrum van United 
Freelancers : 02 244 31 00, 
unitedfreelancers@acv-csc.be. 

UNITED FREELANCERS
MOBILISEERT KOERIERS

VAN DELIVEROO
Werkgever moet zich 

aan arbeidswetgeving houden

 Joep Vanderbeke |  Shutterstock

Deliveroo 
behandelt 
zijn 
fietskoeriers 
als zelf-
standigen. 
Maar de 
vakbond en 
het arbeids-
auditoraat 
zijn van 
mening dat 
deze koeriers 
als loon-
trekkenden 
horen te 
worden 
behandeld.
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INDEXAANPASSINGEN
FEBRUARI 2020
202.00 Kleinhandel in voedingswaren      
 Vorige lonen x 1,01 (1)  
(1) Aanpassing voor baremalonen en reële lonen

UITZENDKRACHTEN
Een uitzendkracht die recht heeft 
op een eindejaarspremie en lid is 
van een vakbond, krijgt ook een 
vakbondspremie. Die bedraagt nu 
104 euro per jaar. De vakbonds-
premie wordt samen met de ein-
dejaarspremie uitbetaald (einde 
van het jaar).

SOCIO-CULTURELE SECTOR
In de socio-culturele sector (PC 
329) krijgen de gesyndiceerde 
werknemers een vakbondspre-
mie van 86,76 euro uitbetaald als 
ze de volledige vakbondsbijdrage 
betalen. Wie de bijdrage voor 
deeltijdse werknemers betaalt, 
krijgt een premie van 43,38 euro.   
Om recht te hebben op de pre-
mie moet je ten laatste op 1 april 
2019 bij de vakbond aangesloten 
zijn. Je moet ook minstens één 
dag in de sector gewerkt hebben 
tussen 1 januari en 31 decem-
ber 2019. Uiteraard moet je ook in 
orde zijn met de betaling van de 
vakbondsbijdrage op het ogenblik 
van de uitbetaling.   
De tewerkstellingsattesten die 
recht geven op de premie, moeten 
ingevuld en ondertekend worden 
terugbezorgd aan uw plaatselijke 
ACV-Puls-secretariaat. De uitbe-
taalperiode  loopt tot 31 maart 
2020.

Ryanair en CityJet
B.V. – per e-mail

Ik vind het geweldig dat de vak-
bond de werknemers van Ryanair 
in België heeft kunnen helpen met 
de strijd tegen het systeem van 
sociale dumping waarin zij werden 
gegijzeld. Tegelijkertijd wil ik graag 
opmerken dat een ander Iers bedrijf, 
CityJet, precies hetzelfde doet. Hun 
‘modus operandi’ is juist dezelfde, 
maar zij verschuilen zich achter de 
vlag van een grote luchtvaartmaat-
schappij.
 
CityJet werd in Frankrijk veroor-
deeld, samen met de luchtvaart-
maatschappij waarvoor zij vluchten 
uitvoerden, Air France. Op internet 
zijn veel berichten te vinden over die 
zaak.
 
In ons land was CityJet betrokken 
bij de teloorgang van VLM. Ze heb-
ben hier ook gevlogen voor Brussels 
Airlines, mogelijk doen ze dat nog 

altijd. Bij Brussels Airlines weten ze 
maar al te goed wat er allemaal aan 
de hand is met CityJet. Managers 
van CityJet gebruiken of gebruikten 
zelfs kantoren in de gebouwen van 
Brussels Airlines.

Ondertussen is Air Antwerp opge-
richt, een initiatief dat sterk doet 
denken aan het verdwenen VLM. Er 
werden bemanningsleden aangewor-
ven via de firma Nobox, een bedrijf 
dat is gelinkt aan één van de eige-
naars van CityJet. Nobox behandelt 
de aangeworven personeelsleden 
verre van fraai, en dat is zachtjes 
uitgedrukt. In Frankrijk heeft de vak-
bond CGT zelfs weet van verhalen 
waarbij CityJet gewezen werknemers 
blijft achtervolgen met slechte refe-
renties, waardoor deze mensen niet 
meer aan de bak komen in de lucht-
vaartsector.

Het zou fijn zijn als het ACV dit dos-
sier grondig zou onderzoeken om 
deze praktijken aan te pakken.

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw leden-
blad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? 
Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publi-
ceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe ver-

melden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk 
verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten 
zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet 

automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen: 
Redactie Puls Magazine, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. 

E-mailen kan uiteraard ook: 
communicatiedienst.acv-puls@acv-csc.be.

LEZERSBRIEVEN UITBETALING
VAKBONDSPREMIE
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Missie van acv Puls
ACV Puls is een vakbond die als deel van het 
Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) opkomt 
voor meer en sterkere rechten voor werknemers 
(m/v). ACV Puls is een onafhankelijke demo-
cratische organisatie met leden en militanten, 
die streeft naar solidariteit onder werknemers. 
Nationale en internationale solidariteit is een 
belangrijk doel en bindmiddel. ACV Puls staat voor 
een democratische kijk op de samenleving. Samen 
met gelijkgezinde bewegingen wil ze een strijd-
bare macht zijn.

ACV PULS: SECRETARIATEN
EN -STEUNPUNTEN

• ACV PULS AALST

Hopmarkt 45

9300 Aalst

T + 32 9 265 43 00

acv-puls.oost-vlaanderen@acv-csc.be 

• ACV PULS ANTWERPEN

Nationalestraat 111

2000 Antwerpen

T + 32 3 222 70 00

acv-puls.antwerpen@acv-csc.be 

• ACV PULS BRUGGE-OOSTENDE

Kan. Dr. L. Colensstraat 7

8400 Oostende

Steunpunt:

Koning Albert I laan 132

8200 Brugge

T + 32 56 23 55 61

acv-puls.west-vlaanderen@acv-csc.be 

• ACV PULS BRUSSEL

Pletinckxstraat 19

1000 Brussel

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brabant@acv-csc.be

• ACV PULS GENT

Poel 7

9000 Gent

T + 32 9 265 43 00

acv-puls.oost-vlaanderen@acv-csc.be 

• ACV PULS HALLE

Vanden Eeckhoudtstraat 11

1500 Halle

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brabant@acv-csc.be

• ACV PULS HASSELT

Mgr. Broekxplein 6

3500 Hasselt

T+ 32 11 29 09 61

acv-puls.limburg@acv-csc.be 

• ACV PULS KEMPEN

Korte Begijnenstraat 20

2300 Turnhout

T + 32 14 44 61 55

acv-puls.kempen@acv-csc.be

• ACV PULS KORTRIJK-ROESELARE-IEPER

President Kennedypark 16D

8500 Kortrijk

Steunpunten:

Peter Benoitstraat 13

8800 Roeselare

Sint-Jacobsstraat 34

8900 Ieper

T + 32 56 23 55 61

acv-puls.west-vlaanderen@acv-csc.be 

• ACV PULS LEUVEN

Martelarenlaan 8

3010 Kessel-Lo

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brabant@acv-csc.be

• ACV PULS MECHELEN-RUPEL

Onder Den Toren 5

2800 Mechelen

T + 32 15 71 85 00

acv-puls.mechelen@acv-csc.be 

• ACV PULS VILVOORDE

Toekomststraat 17

1800 Vilvoorde

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brabant@acv-csc.be

• ACV PULS WAAS & DENDER

H. Heymanplein 7

9100 Sint-Niklaas

T + 32 9 265 43 00

acv-puls.oost-vlaanderen@acv-csc.be 

ALGEMEEN SECRETARIAAT

ACV PULS
Sudermanstraat 5
B-2000 Antwerpen
www.acv-puls.be – T + 32 3 220 87 11
F + 32 3 220 89 83 – acv-puls@acv-csc.be 


