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STANDPUNT
Corona: samen komen we hierdoor!
Stefaan Decock - Algemeen secretaris

Nooit eerder
meegemaakt dat onze
Belgische samenleving zo
op de proef wordt gesteld.
Het maakt niet meer uit
wat je rang of stand is
of wat je roots zijn. Hier
moeten we samen door
want we worden allemaal
samen getroffen. Deze
crisis creëert ook een
soort harmonie. Met z’n
allen tegen corona.
De maatschappelijke schade is enorm.
Ouderen geïsoleerd, scholen met beperkte
opvang en een gezondheidszorg die kreunt
onder de druk van een virus waarbij werknemers en patiënten balanceren tussen
veiligheid, verantwoordelijkheid en solidariteit.
Veel werknemers worden tijdelijk werkloos om economische redenen of wegens
overmacht. Dit weegt op de inkomens van
duizenden werknemers. In de horeca, in de
luchtvaart, in de hele logistiek erom heen.
De distributie wordt ook getroffen, maar
dan anders. Voedingswinkels noteren pieken en daar moet het personeel draaien
als gekken alsof er geen bescherming
nodig is voor deze werknemers. Je kan
natuurlijk de winkels niet dichtsmijten
want dat zou het (volkomen overbodige)
hamstergedrag pas echt aanwakkeren.
Non-foodbedrijven kijken dan weer aan
tegen sluitingen van hun winkels.
In de gezondheidszorg moeten de werknemers paraat blijven om hun belangrijke werk te doen, terwijl veiligheid en
bescherming ook voor hen een issue zijn.
De genomen maatregelen moeten ervoor
zorgen dat onze zorginstellingen de toevloed van patiënten aan kunnen.

In de industrie ontstaan
toeleveringsproblemen.
Moeten bedrijven hun activiteiten blijven spreiden
over continenten? Zijn er
geen lessen te trekken?
Hoe dit virus klein krijgen?
Ons land heeft alvast één
énorme troef: onze sociale zekerheid die werklozen, zieken en mensen
met arbeidsongeschiktheid beschermt. Ook voor
diegenen die onze sociale zekerheid niet
genegen zijn, zou nu moeten duidelijk
zijn dat we dit systeem absoluut moeten
behouden en beter moeten financieren.
Het ondermijnen of laten kapot gaan is
géén optie.
Nu eerst het slagveld onder controle krijgen. Deze crisis leidt niet alleen tot ellende
maar biedt ook kansen.
Als vakbonden verzekeren we nu mee dat
de ondersteunende maatregelen voor de
bevolking billijk worden georganiseerd.
Onze dienstverlening doet haar uiterste
best. Chapeau voor de duizenden militanten van ACV Puls die in hun bedrijf of
instelling mee knokken.
In elke sector en elk bedrijf is overleg
nodig. Met of zonder coronacrisis, werknemersrechten dienen altijd verdedigd.
Overleg is op zijn plaats, en dat is ons handelsmerk. Hou je gezond en blijf solidair
en verantwoordelijk. Helemaal Puls dus.

Het ACV heeft ook een antwoord op vele
vragen van werknemers rond het coronavirus. Surf naar www.hetacv.be/coronavirus
en kijk bij de rubriek FAQ. We blijven bereikbaar via e-mail en telefoon.
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MEER CENTEN

KUNNEN KWALITEIT
OUDERENZORG OPKRIKKEN
Personeelstekort blijft achilleshiel
Denis Bouwen |

Adobe Stock

De woonzorgcentra kampen met een imagoprobleem. Bijna iedereen die het kan vermijden,
blijft er liever zo lang mogelijk weg. “Een deel van de ouderenzorg kampt met een
imagoprobleem maar dat is vooral te wijten aan het personeelstekort en ook aan bepaalde
praktijken in commerciële woonzorgcentra”, vindt Olivier Remy, secretaris van ACV Puls.

“U

iteraard blijven mensen
graag zo lang mogelijk thuis
wonen. Maar soms lukt dat gewoon
niet meer omdat hun gezondheid
te zwak wordt of omdat mantelzorg
niet langer volstaat. Vele werknemers in de ouderenzorg zetten zich
met hart en ziel in. De kwaliteit van
de zorg is wel een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemers,
werkgevers en overheid”.

kan zeker niet overal
van bandwerk spreken maar
in veel woonzorgcentra ontbreekt het aan genoeg tijd en

4

6.000 mensen extra nodig zijn in de
ouderenzorg; niet alleen verpleegkundigen maar nog meer zorgkundigen, maatschappelijk assistenten,
psychologen en logistieke medewerkers”.

PULS MAGAZINE: Bijna de helft van het

Zorginspectie

personeel vindt de werkdruk te hoog. 1
op de 2 werknemers vindt de job emotioneel belastend.

PULS MAGAZINE: Welke rol speelt de

OLIVIER: “Klopt.

PULS MAGAZINE: De zorg is op vele plaatsen bandwerk geworden. Een erg kwalijke ontwikkeling?
OLIVIER: “Je

personeel. De jongste editie van de
‘Werkbaarheidsmonitor’ bevestigde
dat er te weinig personeel is en dat
er sprake is van te veel werkdruk en
een hoge fysieke en psychosociale
belasting voor de werknemers”.

Sinds de jaren
1980 zijn de personeelsnormen
niet wezenlijk verbeterd. Terwijl
de situatie wel is veranderd. Een
verpleegkundige zei het met een
boutade: vroeger wandelden ouderen het rusthuis binnen, nu rollen ze binnen. Wij schatten dat er

zorginspectie?
OLIVIER: “De

zorginspectie levert op
zich prima werk. Zij kijkt na of een
woonzorgcentrum aan de criteria
voldoet. Soms wordt een woonzorgcentrum bewust onder verhoogd
toezicht gesteld, wat iets in beweging kan brengen. Immers, geen
enkele instelling wordt graag als
slechterik afgeschilderd. De vakbond
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De kwaliteit van de zorg is een gedeelde verantwoordelijkheid
van werknemers, werkgevers en overheid.

“Overheid moet
bijsturen”
De hele non-profit kwam op donderdag 5 maart in actie om veel meer
middelen te eisen voor zorg, welzijn
en cultuur. De actie draaide rond de
besparingen, het gebrek aan centen
voor de ouderenzorg, de te lange
wachtlijsten in de gehandicaptenzorg en de ontoereikende middelen
voor de gezinszorg. Veel werknemers
zijn boos, en willen dat de Vlaamse
overheid bijstuurt.

vraagt een scherper financieel
toezicht op commerciële woonzorgcentra en de internationale
groepen waartoe zij behoren. De
financiële stromen in die groepen
worden veel te weinig onderzocht,
en er is een gebrek aan regels”.
PULS MAGAZINE: De commerciële spe-

lers vergroten hun marktaandeel, maar
de vakbond is daar niet gelukkig mee?
OLIVIER: “Wij

vinden de overheid
en vzw’s beter geschikt om zorg
te organiseren. De commercialisering jaagt een stuk van de ouderenzorg in de armen van Big Business.
Commerciële spelers handelen
uiteraard niet uit menslievendheid,
winst maken staat voorop, net
zoals bij andere bedrijven”.

Hoge dagprijzen
PULS MAGAZINE: De mens in de straat

ergert zich terecht aan de hoge dagprijzen in de rusthuizen. Hoe evolueert die
dagprijs? Wat is het standpunt van de
vakbond?
OLIVIER: “Er

is controle op de prijzen, maar de dagprijs stijgt zeer
zeker. We ijveren onder andere
voor een hoger minimumpensioen,
maar zelfs een bedrag van pakweg
1.500 euro volstaat in veel gevallen
niet om het woonzorgcentrum te
betalen. De betaalbaarheid wordt
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een reëel probleem, naast de werkdruk. Betere pensioenen en een
maximumfactuur kunnen middelen zijn om dat probleem terug te
dringen. Maar de overheid moet
vooral meer centen willen investeren in de ouderenzorg: door meer
personeel in te zetten, de financiering te versterken en de prijzen in
te tomen kan de werkdruk zakken
en kan de betaalbaarheid worden
gegarandeerd. Van waar de extra
centen moeten komen? Dat is een
langer debat maar een rechtvaardige fiscaliteit is de enige uitweg.
Veel bekende economen gaan daar
ook van uit.”
PULS MAGAZINE: Hoe belangrijk is vakbondswerk in de ouderenzorg?
OLIVIER: “ACV

Puls is nu al actief in
bijna 400 instellingen uit de ouderenzorg. We zien er ons aantal
leden en vakbondsafgevaardigden
groeien. Door ons vakbondswerk
kunnen we inspelen op problemen
rond uurroosters, werkdruk en
personeelstekort. We helpen om
de jobs aangenamer en werkbaarder te maken. De sociale verkiezingen bieden een uitgelezen kans om
de verdediging van de rechten van
de werknemers in de ouderenzorg
voort te versterken”.

Hilde Du Bois is militante van ACV
Puls bij Borgerstein, een grote vzw
die gehandicaptenzorg , ouderenzorg en tewerkstelling
in een maatwerkbedrijf
organiseert.
“De besparingen treffen
het personeel én de mensen voor wie we zorgen”, legt
Hilde uit. “In de gehandicaptenzorg
wordt er al jaren op de personeelskosten bezuinigd. De overheid verplicht ons sinds 2017 om steeds meer
en intensiever de zorg te garanderen
met 10% structureel personeelstekort. Nu krimpen de subsidies voor
logistieke en administratieve krachten met bijna 25%. We zijn bang voor
ontslagen. We merken dat de ‘persoonsvolgende budgetten’ in wezen
zelden worden aangepast aan een
grotere zorgbehoefte. De bejubelde
zorg-op-maat-formule wordt zo feitelijk uitgehold en de werknemers
worden overvraagd”.
“We hebben méér personeel en méér
werkingsmiddelen nodig, in de ouderenzorg én in de gehandicaptenzorg.
Het beleid moet begrijpen dat er in
de zorg mensen voor mensen werken. Almaar sneller en efficiënter
werken is niet haalbaar én niet wenselijk. Straks schiet er van een kwaliteitsvolle zorg niet veel meer over.”
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‘MOBILITEITSBUDGET’
IS NOG WEINIG BEKEND
BIJ WERKNEMERS

Regeling ‘cash for cars’ wordt stilaan opgedoekt
Het Grondwettelijk Hof heeft in januari het systeem van de mobiliteitsvergoeding, beter bekend als de
‘cash for cars’-regeling, vernietigd. De rechters oordeelden dat er qua loon sprake was van discriminatie
op het vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit. Deze regeling, die overigens weinig succes oogstte,
leidde ook niet tot minder lange verkeersfiles. En juist dat wilde de regering-Michel bereiken.
Frans Geerts |

K

rijg je nu al een mobiliteitsvergoeding? Dan zal dit systeem
uitdoven tegen 31 december 2020.
Tot die datum blijft het gunstig
sociaal en fiscaal statuut behouden.
Maar vanaf januari 2021 is het definitief gedaan. Of er iets nieuws in de
plaats zal komen, zal afhangen van
de federale regering.
Wat kan een alternatief zijn voor je
mobiliteitsvergoeding? Opnieuw
een bedrijfswagen nemen. Of werken met een andere regeling, die van
het federale mobiliteitsbudget. Een
andere optie: overschakelen naar
een bruto premie ter compensatie.
Opvallend is dus dat maar weinig
werknemers kozen voor ‘cash for
cars’. Minister van Sociale Zaken
Maggie De Block had het over 0,175%
van de werknemers.

Wat doe je met een budget?

Bij een mobiliteitsbudget kan je de
totale kosten van een bedrijfswagen
– we hebben het niet over dienstwagens – omzetten in een budget. Deze
centen moeten dan worden gebruikt

Belga Image

om verplaatsingen op een alternatieve manier te organiseren. Wie in
dit systeem kiest voor een alternatieve auto, moet ervoor zorgen dat die
in ieder geval milieuvriendelijker is.
Momenteel is iets meer dan 0,01%
van de werknemers overgeschakeld
naar het mobiliteitsbudget, dat pas
in 2019 werd mogelijk gemaakt. Het
systeem is nog niet echt bekend,
werknemers bieden het ondanks hun
oorspronkelijk enthousiasme nog
niet veel aan, alternatieven zoals
elektrische auto’s zijn vaak te duur.
Wat speelt nog mee? Het vergt veel
administratie voor de werkgever, en
bij langlopende leasingcontracten is
er een boete wanneer het contract
vroegtijdig wordt stopgezet. Op dit
ogenblik zijn 9 op de 10 werknemers
nog niet bereid om hun bedrijfswagen in te ruilen.

Fileleed

Het is dus afwachten hoe het gebruik
van het mobiliteitsbudget in de
komende jaren zal evolueren. Ook

op dit systeem is er kritiek te horen.
Zolang werknemers kunnen kiezen
voor een alternatieve auto, zullen
de files niet krimpen. Het Federaal
Planbureau berekende dat een salariswagen 6.000 tot 12.000 kilometers
meer rijdt dan een privéwagen en
verwees naar de eraan gekoppelde
tankkaart. Die maakt volgens hen de
wagen het aantrekkelijkste vervoermiddel. In een recente doctoraatsstudie van Toon Zijlstra (Universiteit
Antwerpen) staat dat er een maximaal effect op de files zal zijn van 1%.
Zoeken naar alternatieven om de
mobiliteit te verbeteren blijft dus de
boodschap. ACV Puls pleit voor beter
openbaar vervoer, betere verbindingen en meer afspraken over thuiswerk om te komen tot duurzame
oplossingen. Er is ook nood aan een
breder debat over mobiliteit dat tegemoet komt aan de noden van mensen
en rekening houdt met het milieu.
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SNAPSHOTS

Oostenrijkse vakbonden
vragen 35-urenwerkweek
voor zorgsector
De Oostenrijkse vakbonden GPA-djp en
Vida schoven eind november 2019 met
de werkgevers van de zorgsector rond de
tafel om tot een collectieve arbeidsovereenkomst te komen. Sindsdien organiseerden de vakbonden tal van waarschuwingsacties om hun eis kracht bij
te zetten. Die is duidelijk: de invoering
van een 35-urige werkweek met volledig behoud van loon en personeelsaantallen. Dat moet een oplossing bieden
voor het lichamelijk en emotioneel zware
werk in de zorg. Volgens een studie heeft
Oostenrijk tegen 2030 circa 76.000 verpleegkundigen extra nodig. Nu al geven
sommigen gefrustreerd op en ontbreekt
het aan een nieuwe generatie zorgverleners die klaar staan. Op 2 maart vond een
zoveelste onderhandelingsronde plaats.
De werkgevers waren voor het eerst
bereid om over de eis te praten. Na twaalf
uur onderhandelen boekten de sociale
partners geen vooruitgang en zetten ze
het overleg stop. De vakbonden roepen
nu op tot stakingen in heel Oostenrijk om
zo met een duidelijk signaal aan tafel te
komen voor de volgende onderhandelingen.

8

Akkoord betekent vooruitgang voor
uitzendkrachten
Een sociaal akkoord voor uitzendkrachten is binnen
handbereik, na lange onderhandelingen. Het gaat om een
akkoord dat belangrijk is voor 460.000 uitzendkrachten
én 260.000 jobstudenten die werken als uitzendkracht.
“Voor heel wat arbeidsvoorwaarden, lonen bijvoorbeeld,
volgen uitzendkrachten de afspraken die onze onderhandelaars al maakten voor de ondernemingen waar ze
tewerkgesteld worden. Maar met deze onderhandelingen konden we stappen zetten naar een algemene sociale vooruitgang voor alle uitzendkrachten”, zegt ACVonderhandelaar Piet Van den Bergh.
Zoals aanbevolen in het Interprofessioneel Akkoord (IPA)
zouden alle uitzendkrachten recht krijgen op een fietsvergoeding. Voor uitzendkrachten in een sector of bedrijf
zonder fietsvergoeding voor de vaste werknemers zou
die vergoeding 0,24 euro bedragen. Tot nu toe hebben
uitzendkrachten geen recht op een fietsvergoeding, tenzij ze werken in een sector of onderneming waar ook de
vaste werknemers recht hebben op een fietsvergoeding.
Aangezien heel wat uitzendkrachten dicht bij huis werken, zou de veralgemening van het recht op een fietsvergoeding een grote vooruitgang zijn.
Er is ook sprake van een mogelijke versoepeling van de
regeling bij ziekte. Tot nu toe moeten sommige uitzendkrachten binnen de 24 uur een ziektebriefje bezorgen.
Bedoeling is om dit gelijk te schakelen met de rest van de
privésector. Uitzendkrachten krijgen dan 48 uur de tijd
om een medisch attest te bezorgen aan de gebruikende
onderneming en het uitzendkantoor.
Tot slot wordt er ook gemikt op een hogere vakbondspremie voor uitzendkrachten.
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Acties bij Lidl in Roemenië,
Nederland én België
Racisme normaliseren?
Niet met de vakbond!
Het ACV steunde de nationale betoging tegen racisme die
normaal op 21 maart had moeten plaatsvinden in Brussel.
Maar de strijd tegen het coronavirus strooide roet in het
eten zodat er op een andere manier actie werd gevoerd.
Met spandoeken, posters, boodschappen op de sociale
media. Aan ramen, op balkons, waar het veilig kon.
Aan de kant blijven staan is geen optie voor de vakbond.
“Wij moeten duidelijk maken dat racisme niet kan”, zegt
het ACV.
Racisme gaat niet alleen over de dagelijkse vernedering van mensen met een andere huidskleur of met een
migratie-achtergrond. De normalisering van racisme
leidt steeds vaker tot nog meer racisme, het is een soort
sneeuwbaleffect.
De Vlaamse regering heeft vreemdelingen al geviseerd
door rechten voorwaardelijk te maken. Gevreesd wordt
dat een federale regering dezelfde toer zal opgaan.
Het middenveld wordt afgebroken, ook organisaties die
het opnemen voor etnisch-culturele minderheden. De
Vlaamse overheid wil zich terugtrekken uit het gelijkekansencentrum Unia. Onder staatssecretaris Theo
Francken (N-VA) werd doelbewust zwaar bespaard op het
asielsysteem, om chaos te creëren. Er was sprake van een
doelbewuste verrottingsstrategie.
Ook de situatie op de arbeidsmarkt blijft een ernstig probleem. Nergens is de kloof tussen autochtonen en mensen met een migratieachtergrond zo groot als in ons land.
Extreemrechts misbruikt de politieke impasse om
kiezers te winnen en speelt in op onvrede en frustraties.
Vreemdelingen krijgen vaak de schuld van alle problemen.
En wie pleit voor solidariteit en menselijkheid, wordt als
naïeveling weggezet. Onjuist, en onterecht.
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De Roemeense arbeidsmarkt heeft een
lage werkloosheid. In deze context
kondigde de Duitse warenhuizenketen
Lidl aan om 1.000 extra jobs te creëren.
Ongetwijfeld was dit ook de aanleiding
om een loonsverhoging toe te kennen aan
hun werknemers. Per 1 maart 2020 werd
het bruto maandloon van een voltijdse
werknemer opgetrokken van 730 naar 84o
euro. Lidl zal ook bijkomende voordelen
geven aan alle werknemers, bijvoorbeeld
een extra dag verlof op de verjaardag en
een extra dag verlof per 5 jaar dienst.
In Nederland willen Lidl-werknemers ook
een beter loon en minder werkdruk. Om
de werkgever te doen luisteren, organiseerde de Nederlandse vakbond FNV
begin dit jaar een symbolische actie voor
het hoofdkantoor. Vooral de werkdruk is
erg verontrustend. Onderzoek van FNV
toont aan dat de werkdruk veel hoger
ligt dan bij andere ketens met gelijkaardige werksituaties. Onbetaalde overuren komen vaker voor. Lidl groeit in
Nederland maar de werknemers zijn er
overwerkt. Via een collectief akkoord wil
FNV betere lonen regelen en extra werknemers doen aanwerven.
Ook in België waren er acties bij Lidl. Zo
werd de winkel in Kontich een aantal uren
gesloten uit protest tegen de hoge werkdruk en de plannen om de filiaalhoudster
zonder overleg over te plaatsen. De overplaatsing werd voorlopig uitgesteld. In
de vestiging in Deurne werd ook gestaakt
uit protest tegen de gebrekkige inrichting
en organisatie van de winkel en tegen het
tekort aan personeel.
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WIE STEMT,

KAN ÉCHT MEE
HET VERSCHIL MAKEN”
Gebruik je stem bij sociale verkiezingen!
Gebruik je stem. Maak het verschil. Sociale verkiezingen zijn er later dit jaar. Het is dé kans om je
stem uit te brengen voor collega’s die jou in de komende jaren vertegenwoordigen in het sociaal
overleg. Maar het is meer dan alleen maar ‘een bolletje kleuren’. Yasmine en Volker onderstrepen
met plezier het belang van een sterke ACV-vertegenwoordiging in hun onderneming. “
Tom Van Aken & Sandra Vercammen |

Yasmine is 23, en werkt
als zorgkundige in een
woonzorgcentrum.

PULS MAGAZINE:

Waarom vind je het
belangrijk om te
stemmen in mei?
YASMINE: “Mijn

PULS MAGAZINE: Wat

betekenen de sociale
verkiezingen voor jou?
YASMINE: “Het

is
cruciaal om te kunnen kiezen voor
vakbondsmensen die
100% gaan voor de zorg
van de bewoners en ‘werkbaar werk’. Door de hoge werkdruk moeten we elke taak veel te
snel afhaspelen. Dat moet dringend
worden aangepakt”.

Adobe Stock

stem zorgt
er mee voor
dat er mensen worden
gekozen die de
juiste doelstellingen vooropstellen
en die het personeel
enthousiast vertegenwoordigen in het bedrijf. Thema’s
die echt belangrijk zijn, kan ik zo
onrechtstreeks mee op de agenda
zetten”.

PULS MAGAZINE: Hoe voel je de aanwe-

zigheid van ACV Puls in jouw organisatie?
YASMINE: “Je

kan aan hen alles vragen. Maar ik zou liever alles zelf
oplossen. Daarom wil ik me in de
toekomst wel engageren voor de
vakbondswerking”.
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een degelijke zorg. Het kan niet dat
we besparen op de kap van mensen.
Meer helpende handen zijn nodig!”.
PULS MAGAZINE: Waarom zou iedereen

zijn stem moeten uitbrengen?
YASMINE: “Wie

stemt, kan echt mee
het verschil maken. Hoe meer stemmers, des te meer impact we hebben
in de sociale dialoog. De kracht van
de vakbond zit hem in de omvang en
de kwaliteit van de vakbondsploeg”.

Volker is 59, en werkt als
relatiebeheerder ‘beleggen’ bij
Belfius Bank
PULS MAGAZINE: Wat betekenen sociale

verkiezingen voor jou?
PULS MAGAZINE: Welk

thema wil jij
dan bovenaan de agenda zetten?
YASMINE: “Er moet meer worden
geïnvesteerd in het personeel én in
de bewoners. Het gaat over mensen
die een serieuze som betalen voor

VOLKER: “Door

de jaren heen heb ik
gezien dat de positie van de werknemer serieus wordt uitgehold. Veel
verworvenheden worden ondermijnd. De macht en kracht van
werknemers worden stelselmatig

ACV STAAT OOK KLAAR
VOOR ALLE KADERLEDEN!

verzwakt. Daarom is het
noodzakelijk om te stemmen. Want het werkvolk
heeft ook iets te zeggen”.

ACV Kader roept kaderleden in bedrijven met sociale verkiezingen nadrukkelijk op om in mei hun
stem uit te brengen. En dat liefst van al op een
ACV-kandidaat. Wie stemt, geeft het signaal echt
betrokken te willen zijn bij overleg en onderhandelingen over relevante thema’s.

PULS MAGAZINE: Waarom

vind jij vakbondswerk echt
belangrijk?
VOLKER: “Door

de vele
acties en stakingen uit
het verleden zijn we er, in
grote mate dankzij de vakbond, in geslaagd om onze
positie als werknemer nog
enigszins te verdedigen.
Maar ik zie onze maatschappij veranderen. Veel
jongeren stellen zich geen
vragen bij de verworvenheden die er door de vakbond
zijn gekomen. Ze beschouwen die als normaal.
Stemmen voor de vakbond
is belangrijk om verworvenheden te vrijwaren. Een
goeie vakbond is echt wel
noodzakelijk”.

PULS MAGAZINE: Dus, stem-

men op het ACV?
VOLKER: “Natuurlijk!

Ik
vind dat het ACV veel vaker
kiest voor een constructieve dialoog dan anderen. Het ACV is voor mij
de vakbond bij uitstek die
realisme predikt, en die
ook met alternatieve voorstellen komt indien nodig.
Als je als werknemer een
geloofwaardige stem wil

Belang van stemmen

hebben in de dialoog met
de werkgever, moet je
absoluut je stem uitbrengen”.
PULS MAGAZINE: Welk thema

moet voor jou bovenaan de
vakbondsagenda staan?
VOLKER: “Het

werk moet
‘werkbaar’ blijven voor
de mensen. We moeten
almaar meer presteren met
minder mensen. Velen vallen uit met een burn-out,
zijn langdurig ziek. Da’s
geen toeval meer. Volgens
mij zijn we de grens van
het toelaatbare net voorbij”.
De sociale verkiezingen in
België worden uitgesteld
wegens het coronavirus.
Wellicht zullen ze pas na
de zomer plaatsvinden.

In tal van bedrijven raken kaderleden niet betrokken bij de sociale dialoog. Vaak krijgen ze zelfs
geen plaats aan de onderhandelingstafel. Toch is
het belangrijk om ook kaderleden te integreren in
het sociaal overleg. Door de historische kloof tussen
arbeiders en de hiërarchie is het voor werkgevers vaak
moeilijk om een werknemersvertegenwoordiging voor
kaderleden te accepteren.

Interesse genoeg

Professionals, teamleaders en kaderpersoneel hebben
nood aan een helder gesprek over hun werksituatie,
werkbaar werk en arbeidsvoorwaarden. Uit enquêtes, gesprekken en contacten weten we dat nogal wat
kaderleden erg graag willen mee zoeken naar oplossingen.

Sociale dialoog werkt

Iedereen wordt beter van een dialoog die leidt tot
meer transparante en eerlijke loonvoorwaarden en
een beter evenwicht tussen werk en privétijd. Ook
kaderleden krijgen via georganiseerd overleg en
geloofwaardige spreekbuis.

Engagement van ACV

ACV Kader zal de verkozen vertegenwoordigers van
het kaderpersoneel ook in de komende vier jaar bijstaan. Op basis van de opgebouwde expertise en de
inbreng van de leden. We willen ook veel interactie
met de achterban. Wil je meer weten over ons kiesprogramma? Mail ons via kader@acv-csc.be!

Kijk ook op www.stemacv.be
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ACV Puls heeft een klein leger van vakbondsmilitanten die puik werk doen
op het terrein. Twee prachtige voorbeelden zijn de teams bij IBM België
en het verdeelcentrum van C&A in
Boom. Koen Mees en Jan Conaert lichten een tip van de sluier op en vertellen over hun noeste vakbondswerk.

Denis Bouwen |

Adobe Stock

“NIET OPGEVEN
EN DOSSIERKENNIS
OPBOUWEN,
DAT WERKT”
ACV Puls pakt te hoge werkdruk
bij verdeelcentrum C&A aan
“Volhouden en blijven praten.
Dossierkennis opbouwen. De
directie om de oren slaan met
haar eigen cijfers. En desnoods
dreigen om het werk neer te
leggen om meer druk uit te
oefenen”. Dat is het advies
van Jan Conaert aan andere
vakbondsmilitanten. Jan is de
hoofdafgevaardigde van ACV
Puls bij het verdeelcentrum van
de kledingketen C&A in Boom.

H

et verdeelcentrum in Boom
levert kleren aan de winkels
van C&A in België en Luxemburg.
Er werken nu een kleine 190 mensen, en de werkdruk is er vaak hoog.
Jan lag in 2008 mee aan de basis van
de vakbondswerking in de vestiging. “In de distributie krijgen velen
een tijdelijk contract dat om de zes
maanden moet worden verlengd. Zo
hou je werknemers in onzekerheid.
Voor C&A komt het wel goed uit. Wij
vragen al lang om nieuwkomers na
één jaar een vast contract te gunnen
maar de directie weigert”.
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In juni 2019 besliste C&A om in
Boom bijna geen tijdelijke contracten meer te verlengen. Maar
het werkvolume begon pas te zakken tegen eind 2019. “De werkdruk
bleef hoog, en dus hoorden we de
schreeuw om de boel plat te leggen”,
vertelt Jan.
Pieken tracht C&A in Boom deels op
te vangen door interimmers. “Maar
die dagen niet altijd op. En ze trekken liever naar werkgevers waar ze
meer kans maken op een vaste job,
logisch. Ons vast personeel wordt
het ook beu om altijd nieuwe collega’s te zien die je moet opleiden”.

Dreigen met een staking

De vakbondsmilitanten kaartten
geregeld de hoge werkdruk aan,
tevergeefs. Toen het thema op de
vakbondsafvaardiging werd besproken, kwam de personeelsmanager
gewoon even ‘luisteren’. Dreigen
met een staking werd zo onvermijdelijk. Begin januari was er een
verzoeningspoging. “We kregen de
opdracht om onderling een compromis te vinden. Uiteindelijk lukte
dat. De directie aanvaardde om een

aantal tijdelijken vast te
maken en een tijdelijk contract te geven aan sommige
interimmers. We vonden
gehoor met onze klacht dat
er te weinig assistant teamleaders waren. Er zal extra
aandacht naar sleutelfuncties gaan. Drie collega’s extra worden opgeleid om met een vorkheftruck te kunnen rijden. En de lonen
zullen structureel worden doorgelicht. We onderhandelen nog over de
minimale personeelsbezetting die
er moet zijn. Erg belangrijk is dat
we op elke vakbondsafvaardiging de
situatie zullen evalueren”.
Al bij al is ACV Puls best te spreken over de resultaten. “We hebben
doorgebeten, sterke argumenten
uitgespeeld én gezwaaid met cijfers
die afkomstig waren uit mededelingen van de directie. En zo stonden
we sterk in onze schoenen”.
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KOEN MEES: “SOLIDARITEIT TUSSEN
WERKNEMERS IS ZO BELANGRIJK”
Nieuwe leden werven lukt zelfs bij een IT-bedrijf als IBM
De vakbondsploeg van ACV Puls
bij het IT-bedrijf IBM België levert
prima werk, en steeds meer
werknemers krijgen dat daar
in de gaten. “Het besef groeit
dat solidariteit belangrijk is
om weerwerk te bieden aan het
ongebreidelde neoliberalisme”,
vertelt Koen Mees, één van
de drijvende krachten.

T

zegt de vakbondsman. “De werknemersvertegenwoordigers zijn voor
de collega’s een eerste aanspreekpunt waar ze terecht kunnen met
hun angst en bezorgdheid. Na verloop van tijd worden mensen gelaten: ze trachten zo goed mogelijk te
overleven”.

oen Koen in 2000 aan de
slag ging bij IBM België,
werkten daar nog zo’n 3.000
mensen. In 20 jaar tijd werd
dat bestand ingekrompen
naar een goede 1.000. “De
neerwaartse trend houdt aan”,

In de afgelopen 20 jaar was er maar
één keer een collectief ontslag. De
werkgever is erg inventief om de
regels rond collectief ontslag te kunnen omzeilen. Meer dan eens krijgt
personeel de kans om ‘vrijwillig’ te
vertrekken. “Maar de directie kiest
zelf wie ze wel of niet laat gaan”,
aldus Koen. “Wie mag gaan, moet
vertrekken in onderling akkoord,
met als gevolg dat je 12 maanden
lang geen werkloosheidsgeld dreigt te krijgen.
En toch zijn er
collega’s die
dat erbij
nemen”.

Groene vakbondskern

Sinds het collectief ontslag in 2016
houden ACV Puls en CNE elke maand
een ‘groene vakbondskern’. Ook
niet verkozenen zijn daar steevast
welkom. “Per kwartaal verspreiden
we ons e-zine onder de naam ‘You’ll
never work alone’. En ieder kwartaal
is er ook een personeelsvergadering
met alle vakbonden”.
De vakbond kon interessante
bedrijfscao’s regelen die de IBM’ers
belonen voor hun grote flexibiliteit. “Een premie van 250 euro bruto
konden we omzetten in een premie
van 332 euro netto, wat gunstig is
voor het personeel. De tussenkomsten van het hospitalisatieplan werden versoepeld. En plug-in hybride
auto’s kunnen nu ook bij IBM, een
stapje naar een klimaatvriendelijker
bedrijfsbeleid. We bereiken nogal
wat, maar werknemers vinden dingen al snel vanzelfsprekend”.
Bij IBM slagen de vakbondsmilitanten erin om heel wat nieuwe vakbondsleden te werven. Dit jaar mikken ze op minstens 50 nieuwe leden.
“In de IT is zoiets niet vanzelfsprekend maar toch lukt het. Wij maken
een plan en overtuigen collega’s om
aan te sluiten. We communiceren
helder over de resultaten die we
boeken en stellen ook gewoon
de vraag om lid te worden.
Als dat lukt in een
Amerikaanse
IT-multinational,
kan het overal”.
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KRITIEK OP TE HOGE LONEN

VOOR 50-PLUSSERS
IS ZWAAR OVERDREVEN
Beter verdienende bedienden blijven langer actief

Met de regelmaat van een klok wordt in de media uit gebazuind dat ‘de ervaringsbarema’s
moeten worden afgeschaft’. Want die leiden tot een te grote loonspanning tussen jongere en
oudere werknemers, is het verhaal. En ze hebben tot gevolg dat oudere werknemers moeilijk aan
de bak komen op de arbeidsmarkt. Klopt die bewering? Of zit het toch anders in elkaar?
Diane Pardon |

B

ert is 54 jaar en werkt al meer
dan 25 jaar als uitvoeringstekenaar in een metaalbedrijf. Hij heeft
een bruto maandloon van 3.200
euro. Door een reorganisatie verliest
hij zijn job en moet hij op zoek gaan
naar ander werk. Bert klopt aan bij
ACV Puls met de vraag wat een rechtvaardig loon is voor een 54 jarige
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tekenaar.
Volgens de barema’s in de sector zou
Bert recht hebben op een minimumloon van 2.304,86 euro per maand.
Als we kijken naar de ‘marktwaarde’
van zijn functie – de reële lonen
die anno 2020 werkelijk worden
betaald door de Belgische bedrijven
– verdient een 54 jarige tekenaar

gemiddeld 4.020 euro per maand.
In 25% van de bedrijven betalen ze
voor die job minder dan 3.430 euro.
Maar 25% van de bedrijven betaalt
meer dan 4.448 euro. De mediaanwaarde van de markt – 50% van
de bedrijven betaalt minder, 50%
betaalt meer – is 3.993 euro. Het
reële loon dat Bert verdiende (3.200
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De loonspanning bij bedienden moet sterk worden gerelativeerd.

euro) is dus in vergelijking met de
markt zeker niet te hoog. Hij kan dit
zeker als vertrekbasis gebruiken om
te onderhandelen met een nieuwe
werkgever.

Schieten op ervaringsbarema’s
is verkeerd

Als we de tewerkstellingsgraad
van oudere arbeiders en bedienden
bekijken, stellen we vast dat arbeiders vroeger de arbeidsmarkt verlaten, terwijl er net voor die groep
werknemers geen anciënniteitsverhogingen bestaan. Andere elementen zoals de zwaarte van het werk,
de combinatie werk en gezin, de
mogelijkheid om in een landingsbaan te stappen of tijdskrediet op
te nemen, en de beperkte toegang
tot opleiding voor oudere werknemers spelen hier een rol. Een studie
bij Nederlandse werkgevers toont
ook aan dat vooral perceptieproblemen – de manier waarop ze worden
‘gezien’ – de oudere werknemers
parten spelen.

Tijd om uit te
waaien? ACV wil
meer tijd voor
gelijkheid!

en methodes, het kennisnetwerk dat
is opgebouwd in de onderneming en
de sector.
In de praktijk zien we ook dat de
automatische baremieke verhogingen op sector- en/of bedrijfsvlak
meestal beperkt blijven tot 20 of 22
jaar anciënniteit. Over het algemeen
zal een werknemer van 50 jaar of
ouder dus geen jaarlijkse baremieke
verhogingen meer krijgen. Nochtans
zien we dat ook die oudere werknemers op de arbeidsmarkt vaak nog
een loonsverhoging krijgen, net
omdat zij andere competenties in
de weegschaal leggen: hun ervaring,
kennis en expertise, hun potentieel
om collega’s te coachen, hun relationele vaardigheden.

Bij bedienden is de loonspanning
tussen begin- en eindloon inderdaad groter dan bij arbeiders. Maar
bedienden werken dikwijls langer
dan arbeiders. Vooral de hoogopgeleide, beter verdienende bedienden
blijven langer actief op de arbeidsmarkt. Bovendien is het gemiddeld
loon van een arbeider aan het begin
van de loopbaan vaak hoger dan
dat van een bediende. Dat blijkt uit
eerder onderzoek van de Hoge Raad
voor Werkgelegenheid.

Vaardigheden: gemengd beeld

Er zijn weinig studies die de link
tussen productiviteit en leeftijd op
individueel niveau in kaart brengen.
Sommige vaardigheden of competenties verminderen zeker met de
leeftijd (bijvoorbeeld de snelheid en
fysieke kracht), maar andere nemen
dan weer toe: de ervaring, de routine
bij het uitvoeren van taken, de kennis die is opgebouwd over producten

De loonspanning bij bedienden moet
met andere woorden dus sterk worden gerelativeerd, en dat geldt ook
voor de stelling dat de loonspanning
nadelig zou zijn voor de werkgelegenheidsgraad van oudere werknemers. Integendeel, het ‘recht’ op een
hoger loon zal voor oudere werknemers juist een stimulans zijn om
langer op de arbeidsmarkt actief te
blijven.
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Als het om tijd gaat, zijn we
helemaal niet gelijk.
• Vrouwen verrichten nog
altijd 2/3 van het huishoudelijk werk
• Vrouwen hebben minder
vrije tijd dan mannen: ongeveer 25 vrije uren per week
voor vrouwen en 30 voor
mannen
• 43,5% van de vrouwen werkt
deeltijds, tegenover maar
11% van de mannelijke werknemers
• Slechts 63% van de vrouwen
heeft een volledige loopbaan, tegenover 70% van de
mannen
• Deze ongelijkheden leiden er
mee toe dat er nog altijd een
loonkloof is van 21% en een
pensioenkloof van 28% tussen vrouwen en mannen.
Om al die redenen voeren het
ACV en ACV Puls in de maand
maart opnieuw actie voor
gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Op 8 maart
nam de vakbond deel aan de
Internationale Vrouwenmars in
Brussels en het Women’s Strike
Festival in Antwerpen.
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BRUSSELS AIRLINES
MOET REORGANISATIE
SOCIALER AANPAKKEN
Huidige voorstellen volstaan niet
Het ACV wilde in januari het ‘Reboot’-plan bij de
luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines niet ondertekenen.
En daar waren gegronde redenen voor.
Paul Buekenhout |

L

ufthansa werd in 2017 de enige eigenaar van Brussels Airlines en wilde het
bedrijf onderbrengen bij de lagekostenmaatschappij Eurowings. Toen dat op niks
uitliep, zeiden de Duitsers dat Brussels
Airlines een eigen koers mocht varen maar
wel 8% rendement moest nastreven. De
directie bedacht het ‘Reboot’-plan om
te bezuinigen en de winst op te krikken.
Grondpersoneel zou ‘vrijwillig’ kunnen
vertrekken met een aanmoedigingspremie. Zo zou de Wet Renault kunnen worden omzeild.
Brussels Airlines wil nu dus werknemers
‘vrijwillig’ laten vertrekken zonder echte
ontslagvergoeding. Dat kan problemen
geven als deze mensen een werkloosheidsuitkering willen aanvragen. De RVA zou
dan dwars kunnen liggen en heeft zich
schriftelijk nog altijd niet akkoord verklaard met de operatie. Zonder akkoord
van de RVA kan het ACV niet instemmen
met de plannen. Als werknemers een boete
krijgen, zou de werkgever die betalen: een
precedent in de sociale geschiedenis. Kan
niet voor het ACV, ook al denken andere
vakbonden daar anders over.
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Wat vraagt ACV Puls?

Als Lufthansa wil dat Brussels Airlines
winstgevender wordt, moet het ook de
nodige centen op tafel leggen om de
gevraagde reorganisatie te financieren.
Er moet een sociaal plan komen voor de
werknemers die hun job verliezen. Een
plan voor vrijwillig vertrek, gekoppeld aan
een ‘herindeling’, is niet genoeg. Als we dit
slikken, dreigt dit nadien te worden herhaald voor het vliegend personeel.
De werknemers verdienen een sociaal
plan mét een ontslagvergoeding. Er is
nood aan meer details over de toekomst
van Brussels Airlines en aan garanties
voor de blijvers. Echte vrijwilligers moeten in de beginfase kunnen genieten van
de gevraagde voorwaarden, zoals ook het
geval is bij een economische herstructurering. In het ‘Reboot’-plan staan voorstellen voor de 57-plussers, en die zijn wel een
goede basis voor verdere gesprekken.
Als gevolg van het coronavirus zag
Brussels Airlines zich gedwongen om alle
vluchten te annuleren tussen 21 maart en
19 april 2020. Een bijkomende uitdaging
voor deze maatschappij.
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VAKBOND HAALT
ONDERSTE UIT DE KAN
VOOR WERKNEMERS
CG POWER SYSTEMS
Onderhandelingen over mogelijke doorstart
Denis Bouwen |
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CG Power Systems, de fabrikant van grote transformatoren die vroeger Pauwels
Trafo heette, is begin februari failliet verklaard. “Dat was voor niemand een
verrassing”, zegt Peggy Schuermans, secretaris bij ACV Puls. “ Als vakbond
haalden we het onderste uit de kan om de werknemers zo goed mogelijk op
te vangen. En dat lukte ook. Onze vele leden reageerden erg tevreden”.

H

et Indiase moederbedrijf kwam in
opspraak door fraude met de boekhouding. Peggy: “Uit India kwam er geen
geld meer, en de Belgische banken werden
erg wantrouwig. Toen het faillissement
werd uitgesproken, was dat in zekere zin
een verlossing voor het personeel”.
De curatoren onderhandelen nu met
diverse kandidaat-overnemers over een
mogelijke doorstart. Peggy acht de kans
reëel dat dit zal slagen.

aantal werkgevers toont gelukkig veel
interesse voor de mensen van CG Power.
“In Mechelen en Charleroi zijn er 520
werknemers. Meer dan 120 van hen hebben al ander werk. Anderen zijn ziek of
maken kans op SWT. Meer dan 320 personen komen in aanmerking voor outplacement. Trouwens, in Ierland en Indonesië
zijn er ook fabrieken, en die draaien nog
altijd; een positief punt voor het dossier
van de doorstart”.

Stevige infosessie

Een hectische
operatie
maar na enkele
weken was
alles rond.

“Erg veel werknemers van het bedrijf zijn
aangesloten bij het ACV”, vertelt de secretaris. “Als gevolg van de miserie sloten
nog meer mensen zich bij ons aan. Nog
voor het faillissement gaven wij diverse
keren tekst en uitleg. Kort na het faillissement was er een grote infosessie in
Elewijt met onze vakbond, de VDAB, het
outplacementbureau en de provinciale
loopbaanfondsen. We stelden de schuldvorderingen op voor de werknemers en
hielpen de werkloosheidsdossiers in orde
te brengen. Een hectische operatie maar
na enkele weken was alles rond”.
Een deel van de werknemers moest zich
inschrijven als werkzoekende en is ook
verplicht om outplacement te volgen. Een

ACV Puls hoopt dat de doorstart er zal
komen. Maar Peggy heeft ook een kritische bedenking: “Sinds de gedeeltelijke
eenmaking van het statuut voor arbeiders
en bedienden is niet alles erop verbeterd
voor de bedienden. Die laatsten zijn bij
een faillissement slechter af dan vroeger.
Een probleem dat we op de tafel van de
politiek zouden moeten gooien”.
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TE VEEL WERKSTRESS?
EVEN NAAR DE MASSEUR!

Uitgeverij Plantyn haalde idee uit personeelsenquêtes
Jan Deceunynck |

Daniël Rys

Uitgeverij Plantyn is een fijne werkgever. Dat vindt ook Dirk Verheyen die er,
namens ACV Puls, al een jaar of tien meedraait in de vakbondsploeg. Een florissant
bedrijf dat oog heeft voor de noden van het personeel, oordeelt hij. “Plantyn
vraagt veel van zijn personeel, maar zorgt ook voor een prettige werksfeer”.

V

oor de duidelijkheid: het is niet
alle dagen feest bij Plantyn. De
werkdruk ligt er hoog. Strakke deadlines in een concurrentiële markt
gaan gepaard met werk op onregelmatige uren, avondwerk, weekendwerk. “Als iedereen hier gewoon zijn
uren zou doen, zouden we er niet
komen”, bedenkt Dirk. “Iedereen
doet hier wel wat meer dan strikt
contractueel afgesproken is. Maar
daar staat ook veel flexibiliteit op
maat van het personeel tegenover.
Je kan thuiswerken, je kan beginnen
en stoppen wanneer het je uitkomt.
Als je naar de dokter moet of onverwacht de kinderen moet ophalen
omdat ze ziek op school zitten, hoef
je daar geen verlof voor te nemen.
Zolang je ervoor zorgt dat je werk
gebeurt, zal niemand raar opkijken
als je eens een keertje om drie uur
stopt of pas tegen elf uur arriveert.
Niemand loopt er de kantjes af, want
er is een sterk groepsgevoel. Je werk
laten liggen brengt je collega’s in de
problemen.”

Werkbaar werk

Omdat de werkdruk in de periodieke
personeelsbevragingen steevast als
werkpunt naar voor komt, zoekt ook
de werkgever mee naar oplossingen
De werkdruk is hoog bij Plantyn. De
masseerbeurten vallen dan ook in de smaak bij
het personeel.

om het allemaal werkbaar te houden. En uit die zoektocht kwam
enkele jaren geleden het idee van
bedrijfsmassages naar boven. Drie
dagen per week komt een masseur
langs bij Plantyn. En al wie daar zin
in heeft, kan tijdens de werkuren
een massage krijgen.
“Een sessie duurt 25 minuten,” legt
actief gebruiker Dirk uit. “En het
doet echt wel deugd. De masseurs
focussen vooral op nek, rug en
schouders. Niet onbelangrijk, met
ons zittend computerwerk. Als ik na
een sessie opnieuw aan mijn bureau
ga zitten, voel ik me echt weer opgeladen. Zo’n massage geeft me echt
wel energie. En typen gaat daarna
altijd een beetje vlotter.”
In principe is voor iedereen één
sessie per 14 dagen voorzien , maar
daar wordt flexibel mee omgesprongen. Er wordt hier nogal veel vergaderd, dus soms past een massage
niet in je agenda. Maar als het dan
op een ander moment een keertje
extra past, en er is nog een gaatje
in de agenda van de masseur, dan
maakt niemand daar een probleem
van. Zolang iedereen maar de kans
krijgt om er gebruik van te maken.”

Ziekteverzuim

“Of de massages het ziekteverzuim
doen zakken of de kans op een burnout verminderen, weet ik niet echt”,
bekent Dirk. “Maar we merken wel

dat het verzuim alleszins daalt. Of dat
aan de massages te danken is, is niet
zeker. Hoe dan ook, het aanbod wordt
geapprecieerd door de werknemers.
Zowat 80% van de personeelsleden
maakt er graag gebruik van”.
Masseren is niet het enige initiatief
dat de directie nam om de werksfeer
te bevorderen. Zo was er ook nog
een frietjesdag omdat 90% van het
personeel had meegewerkt aan een
bevraging. En iedere maand is er ook
een spelletjesavond. “Die wordt niet
door de werkgever georganiseerd,
maar past wel mooi in het plaatje.
Het initiatief gaat niet altijd uit van
de directie. Soms zijn het ook de collega’s zelf die een idee in de groep
gooien. Zo organiseerde een aantal
collega’s vorig jaar een pingpongtornooi. In plaats van tijdens de pauze
een koffietje te drinken, speelden ze
geregeld een partijtje pingpong. En
dat mondde uit in een heus tornooi.”
Dirk vertrekt dit jaar met pensioen.
“Dat is uiteraard een leuk vooruitzicht”, lacht hij. “Ik kon eigenlijk
een jaar geleden al met pensioen.
Maar ik heb het toen niet gedaan
wegens de flexibiliteit van het
bedrijf. In die context kon ik nog wel
even voort. En nu ik er zo vlak voor
sta, vraag ik me soms nog af of ik de
juiste keuze heb gemaakt. Nu ja, ik
heb geen spijt van mijn keuze. Maar
ik denk toch ook dat ik het hier af en
toe zal missen.”
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Prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Donald Trump heeft
weinig verstand van diplomatie’. J.P. uit Stabroek werd door loting
uit de juiste antwoorden getrokken en wint een boekenbon van
25 euro. Proficiat! We konden ook gratis exemplaren wegschenken van ‘Een kleine geschiedenis van de alledaagse dingen’, een
boek van Harry Stalknecht (Uitgeverij Houtekiet). De onschuldige
hand maakte deze lezers / lezeressen blij met een exemplaar:
W.D. uit Lint, F.V. uit Sint-Michiels, L.V.B. uit Essen, L.V.P. uit Aalter
(Lotenhulle) en B.T. uit Antwerpen.

Horizontaal
A Managers krijgen vaak een ... ; je moet mensen
geen ... aannaaien
B mogelijke afkorting voor Nederland; in samenwerking met; muzieknoot
C op Bern betrekking hebbend; de kapitein van het
schip staat op het ...
D soort boom; nihil; boordsel
E niet elders genoemd; deugdzaam
F zonder ... kan je geen goed werk afleveren
G deel van een golfbaan; bestrijdingsmiddel
H vrouwelijke voornaam; grote stad in Brazilië; product van een kip
I teken van de regisseur; Afrikaanse keizer
J hectogram; voorzetsel; begroeide vlakte
K lichaamsdeel; een ... pensioen van 1.500 euro is
nog altijd geen vetpot
Verticaal
1 Japanse munt; Puls Magazine heette tot eind vorig
jaar nog Ons ...
2 tegenovergestelde van ‘off’; Bijbelse figuur; insect
3 spitse bek van een vogel; spelintelligentie, met
name bij het voetballen
4 plaats in de Nederlandse provincie NoordBrabant; baan voor balspel; slee
5 botsing; landencode van Namibië
6 veel regeringen laten de burgers ...
7 open source software; behoorlijk
8 openbaar ministerie; ijzeren mondstuk voor een
paard; oneerbiedige term voor vader
9 digitale identiteit (afk.); aantal dingen die bij
elkaar horen
10 vrouwelijk hert; gehucht van Haaltert in de
Denderstreek; informatietechnologie
11 geslacht; zachte klap

Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar puzzelpulsmagazine@acv-csc.be, ten laatste op 13 april 2020. Of
stuur een briefje met de oplossing, naam, adres en lidnummer
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
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FILM

WIN EEN
TOPBOEK!
‘Zo verliep de tijd die me toegemeten was’, uitgegeven bij
EPO, is het laatste boek van
Dirk Van Duppen. Deze arts van
Geneeskunde voor het Volk was
actief in België (Deurne) maar
ook in Libanon. Hij bedacht het
Belgische Kiwi-model, engageerde
zich als milieuactivist en schreef
diverse boeken. In augustus 2019
kreeg Dirk te horen dat bij hem
een terminale pancreaskanker
was vastgesteld. Hij besloot door
Thomas Blommaert (EPO) te laten
optekenen hoe de tijd is verlopen
die hem werd toegemeten. Die tijd
werd een consequent engagement
voor het volk.
In dit boek is de dood niet ver
weg. Toch zindert het van het
leven. En van de hoop. Het gaat
over engagement en solidariteit.
Over de liefde die je vindt in de
strijd maar ook over hoe je in de
strijd geliefd wordt.
Interesse in dit bijzondere boek?
Stuur dan je naam en adres naar
communicatiedienst.acv-puls@
acv-csc.be en laat ons weten dat
je graag kans maakt op één van
de drie exemplaren die we gratis
kunnen weggeven. E-mail ons niet
later dan 17 april 2020 aub.

MRS. LOWRY & SON
Karin Seberechts

Moeder en zoon: huiselijke sfeer à la Lowry
(Vanessa Redgrave en Timothy Spall).

Het leven van grote kunstenaars
gaat vaak niet over rozen. Dat hebt
u wellicht zelf al mogen merken
in films die zich over de besognes
van deze of gene artiest buigen.
Regisseur Adrian Noble doorploegt
in ‘Mrs. Lowry & Son’ op zijn beurt
een beroerde episode uit het leven
van schilder LS Lowry (1887-1976).
Hier echter geen creatieve worsteling, drank of één of andere soa als
kwelgeest van dienst, maar een bedlegerige moeder.
De vandaag de dag gevierde modernist loopt al tegen de vijftig aan
wanneer we in 1933 zijn ouderlijk huis in een arbeiderswijk in
Lancashire binnenvallen. Of beter:
de ouderlijke slaapkamer. Het van
bloemenbehang, kanten lapjes en
snuisterijen allerhande wemelend
vertrek doet in niets denken aan een
kunstenaarsoord.
Elizabeth Lowry heeft dan ook lak
aan de werken van haar zoon, die
“schildert wat hij ziet”: fabrieksgebouwen, arbeiders en armoezaaiers. De gewezen pianiste acht zich
ver verheven boven de armetierige omgeving waarin zij, door een
gebrek aan ambitie van haar man,
haar leven moet slijten. Haar jarenlang vergaarde frustraties over dit
euvel zijn samengekoekt tot één
onophoudelijke sneer, die ze hoofdzakelijk inzet om haar zoon en zijn
‘hobby’ de grond in te boren…

Het is altijd een beetje riskant om
een hoorspel en later toneelstuk
zonder veel cinematografische pretenties om te turnen tot een film.
‘Mrs. Lowry & Son’ doet op het eerste gezicht dan ook wat stoffig aan,
bijna zoals moeder Lowry’s bedstee
in het gehate Pendlebury. De theateroorsprong ligt altijd op de loer.
En toch is het stil genieten van dit
precisiewerkje, dat treffend inzoomt
op de deerniswekkende relatie tussen een gedesillusioneerde moeder
en haar inschikkelijke zoon. Twee
ongelijk gestemde zielen, die hoe
dan ook op mekaar zijn aangewezen.
Vanessa Redgrave en Timothy Spalls
hebben voldoende brede schouders
om dit even onooglijke als intimistische duet te dragen, al valt
de fel vermagerde Spall bijna uit
zijn impermeabel. Maar dé ster van
dit Britishness wasemende drama
zijn de dialogen, die ondanks een
bloemlezing aan venijn een breed
register van toonaarden bestrijken.
“Heb je het nu al verbrand?”, vraagt
Elizabeth wanneer haar zoon zijn
werk in een vlaag van onmacht door
het zolderraam heeft gekeild. Zijn
antwoord: “Nee, ik wilde de buurvrouw haar wasgoed niet smerig
maken”. Een beetje zwarte humor
nog aan toe.
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‘Mrs. Lowry & Son’ wordt verwacht in de
Belgische cinema’s.
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KAN JE WERKGEVER
ZOMAAR CAMERA’S
HANGEN IN HET BEDRIJF?
Je werkgever heeft op de werkvloer
Camera’s laten hangen. Mag dat zomaar?
Bram Van Goethem |

Het recht op privacy staat in de
Grondwet en in mensenrechtenverdragen. Je werkgever moet ook op de
werkvloer je persoonlijke levenssfeer
respecteren.
Maar dit recht is niet absoluut. Het staat
tegenover de gerechtvaardigde belangen van de werkgever: de goede werking
van het bedrijf. Soms is het dus mogelijk om camera’s te installeren. De sociale partners regelden dit in cao nr. 68.
Wie camera’s wil hangen, moet dit doen
met een legitiem doel. Dat kan alleen
gaan over:
• veiligheid en gezondheid;
• bescherming van goederen van de
onderneming;
• controle van het productieproces
(machines & werknemers)
• controle van het werk van de werknemer.

VRAAG VAN DE MAAND

De werkgever moet de doelstelling(en) van de camerabewaking helder
omschrijven. Als camera’s dienen om
het werk te controleren, is dit alleen tijdelijk toegestaan.
De camera’s mogen niet worden
gebruikt op een manier die onverenigbaar is met de omschreven doelstellingen. De ‘bewaking’ mag niet overmatig
zijn en niet leiden tot een inmenging
in de persoonlijke levenssfeer. Hoe dan
ook moet de inmenging minimaal zijn.
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Shutterstock

De ondernemingsraad moet worden
ingelicht over alle aspecten van de
camerabewaking. Als er geen ondernemingsraad is, moet het preventiecomité
(CPBW) worden geïnformeerd. Is er geen
comité, dan is het iets voor de vakbondsafvaardiging. En als er geen afvaardiging
is, dan moet de informatie gaan naar de
werknemers. De regels rond camerabewaking moeten ook in het arbeidsreglement worden opgenomen.
Kan de bewaking gevolgen hebben voor
de persoonlijke levenssfeer van één of
meer werknemers? Dan onderzoekt het
bevoegde orgaan welke maatregelen
nodig zijn om de inmenging in de persoonlijke levenssfeer te minimaliseren.
Wil de werkgever beelden een tijdlang
bewaren? Dan moet hij de spelregels
volgen rond de verwerking van persoonsgegevens (GDPR). De werknemer
heeft onder andere het recht om die
beelden te bekijken.
Soms gebruikt een werkgever beelden
tegen een werknemer, bijvoorbeeld bij
een ontslag om dringende reden. Als de
beelden zijn gemaakt zonder de regels
na te leven, zijn ze onrechtmatig verkregen bewijs. Almaar vaker aanvaarden rechters toch om beelden in zo’n
geval te laten gebruiken.
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UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

Internationale handel,
vervoer en logistiek
Ben je tussen 1 januari 2020 en 30
juni 2020 aangesloten bij ACV Puls
en ben je tijdens deze periode ook
minstens 1 dag tewerkgesteld in
een onderneming die valt onder
paritair comité 226 (internationale
handel, vervoer en logistiek)? Dan
heb je recht op een vakbondspremie van 145 euro.
De premie aanvragen is heel eenvoudig. Het vereiste attest wordt
naar je thuisadres opgestuurd.
Kijk even na of je gegevens op het
attest, zoals adres en naam van de
werkgever, nog kloppen. Pas de
gegevens aan als er iets is veranderd. Controleer ook of je rekeningnummer juist wordt vermeld.
Teken dan het attest en bezorg
het aan een vakbondsmilitant(e)
in jouw onderneming. Is er geen
militant beschikbaar? Stuur het
attest dan op naar het ACV Pulssecretariaat in je streek.
Had je eind februari nog geen
attest voor de vakbondspremie
ontvangen? Laat dit dan even
weten aan jouw vakbond ACV Puls.
De betaalperiode loopt van 1 maart
tot 31 oktober 2020.

Metaalsector
In de metaalsector (paritair comité
209) wordt dit jaar een vakbonds
premie van 110 euro uitbetaald. De
uitbetalingsperiode loopt van 15

april tot 15 juli.
De premie wordt betaald aan
de gesyndiceerde bedienden en
kaderleden die in 2019 werkten in
de metaalsector. Onder PC 209 vallen alle metaalbedrijven met een
productieactiviteit in België en de
studiebureaus die voor die ondernemingen werken. Het gaat niet
om garages, carrosseriebedrijven,
de metaalhandel of de controleorganismen.
Om recht te hebben op de premie
moet je in 2019 ten minste één
maand in dienst geweest zijn van
een metaalbedrijf en ten laatste op
1 oktober 2019 aangesloten zijn bij
het ACV. Ook moet je in orde zijn
met de bijdrage op het moment
van de betaling.
Werkloze bedienden, gepensioneerden en bruggepensioneerden
hebben nog recht op deze vakbondspremie wanneer zij in 2019
minstens één maand in dienst
geweest zijn van een metaalbedrijf
(en aan de voorwaarden qua lidmaatschap voldoen).
Bedienden en kaderleden in de
metaalsector, aangesloten bij de
ACV Puls, krijgen een formulier.
Dat formulier moet je ingevuld
terugbezorgen aan je vakbondsafgevaardigde of aan het gewestelijke ACV Puls-secretariaat van je
woonplaats. Kreeg je geen formulier, neem dan contact op met het
regionale ACV Puls-secretariaat.
Het premiebedrag wordt overgeschreven naar je individuele bankrekening.

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

Flexi-jobs

F.S. – per e-mail
Het is ver gekomen met de flexijobs. We stellen nu vast dat sommige
mensen 4/5 gaan werken omdat het
voor hen meer oplevert als ze één
dag in de week als flexi-jobber actief
zijn. Laten we stoppen met deze
komedie, of ook flexi-jobs normaal
belasten, met uitzondering dan voor
gepensioneerden.
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De activiteitenkalender en de
indexaanpassingen vind je op
www.pulsmagazine.be
(kijk bij editie maart-april 2020)
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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

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 democratische 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 strijdbare macht zijn.
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