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STANDPUNT
Een goe’ systeem, meneer!
Stefaan Decock - Algemeen secretaris

Zondagochtend. Ik sta aan
te schuiven in een schijnbaar eindeloze lange rij
die eindigt halverwege de
grote parking. En dat voor
mijn wekelijkse verse portie croissants en pistoletjes.
Met anderhalve meter tussen heb je al gauw een lange
rij maar de zon schijnt en
een praatje slaan gaat ook
op anderhalve meter.
Piet, net voor mij, werkt als
inkoper in een meubelzaak en is al voor de
derde week op rij tijdelijk werkloos. Hij is
papa van twee kindjes, alle twee thuis. En
ook mama is thuis want die werkt als secretariaatsmedewerkster in een school voor
volwassenenonderwijs.
Ik vraag hoe hij het stelt in deze tijden. “Nog
een chance dat wij op tijdelijke werkloosheid kunnen, ge moet eens kijken naar
Amerika, dat is toch een ramp”. Ik knik
instemmend en voeg er gauw aan toe dat dit
nu het verschil is tussen ‘ieder voor zich’ en
ons systeem van sociale zekerheid. ‘Goe’ dat
we dat hebben’, haast hij zich snel de winkel binnen want hij is op drie meter van zijn
rozijnenkoeken.
Marieke, met mondmasker afgezakt tot op
de hals, haast zich in de rij. Zij is van mijn
geboortejaar en thuisverpleegster. Ze haalt
een bestelling op voor één van haar patiënten, die thuis zit met corona. De patiënt mag
niet naar buiten. Marieke, hoe is het? Red
je het nog? Tof dat jullie de mensen blijven
verzorgen, hou je het vol? “Ja ja, nie pleujen”, lacht ze opgewekt terug. Duizenden
mensen worden thuis gelukkig voort verzorgd.

“Ook betaald door het systeem?”, vraagt de man net
achter mij, met een grote
supermarktzak in de hand.
“Het systeem”? vraag ik. “De
sociale zekerheid” bevestig ik met klem. Ja ja, roept
Bertrand, een zelfstandige
vermoed ik, te oordelen
aan zijn bestelwagen met
reclame van een stilgelegde
bloemenzaak, “zelfs wij krijgen nu ook een vergoeding
omdat we dicht moeten blijven”. “Geweldig systeem toch”, roep ik naar
hem. “Wees maar zeker”, gniffelt hij met een
ernstige blik terwijl hij anderhalve meter
vooruit gaat.
’t Is te hopen dat ze het niet te gauw vergeten wanneer corona weer achter de rug
is, sneert Piet, die ondertussen volgeladen
weer zijn fiets op springt. “Wat vergeten?”,
vraag ik. “Awel, de sociale systemen, ze
moeten dat niet afbreken maar versterken.
Wanneer ieder voor zich alles bepaalt, is het
dikke miserie in crisistijden. Kijk maar naar
Donald Trump”.
Twee croissants en twee boterkoeken aub.
“Interessant in de rij?”, lacht mijn bakkerin
me toe. “Zeker”, lach ik vrolijk terug. Amai
nog niet. De mensen lijken slimmer te worden, is mijn indruk. Ons ‘systeem’ maakt
indruk…

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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De coronacrisis heeft niet alleen rechtstreeks slachtoffers gemaakt, maar heeft
ook op het leven en inkomen van werknemers een forse impact gehad. Half
april hadden de werkgevers al voor 1,3 miljoen mensen tijdelijke werkloosheid
aangevraagd. En wie toch aan de slag bleef, moest plots meer of anders werken,
of in omstandigheden die wel enige bijkomende omkadering nodig hadden.
Het ACV heeft tijdens de crisis niet stil gezeten, maar was op alle mogelijke
niveaus in de weer om de belangen te verdedigen van alle werknemers
die plots met een nieuwe realiteit werden geconfronteerd. Als chef van de
ACV-studiedienst was Chris Serroyen nauw betrokken bij die aanpak.

“D

e zwaarste preventiemaatregel was de social distance die de
overheid oplegde”, vertelt Chris. “Maar er
was nogal wat onduidelijkheid. Zomaar
als niet-essentieel bedrijf sluiten en
tijdelijke werkloosheid aanvragen voor
al je werknemers wegens problemen
om de 1,5 meter afstand te garanderen,
kan niet. De werkgever moet aantonen
dat hij al het mogelijke heeft gedaan om
die afstand te realiseren, maar dat dit
echt niet kan. Alleen dan kan tijdelijke
werkloosheid door overmacht worden
ingeroepen. In nogal wat ondernemingen
hebben militanten daarom de tijdelijke
werkloosheid aangevochten. Een
werkgever die te weinig doet om
de social distance in te voeren, mag zijn
werknemers uiteraard vragen om thuis
te blijven, maar hij moet ze dan wel
doorbetalen. En als een bedrijf op de lijst
van essentiële activiteiten staat, dan is dat
geen vrijgeleide om losjes om te springen
met de sociale afstand. Ook dan moeten
bedrijven al het mogelijke blijven doen om
de afstand van 1,5 meter te garanderen”.

Tijdelijke werkloosheid

Dat brengt ons bij de maatregelen rond tijdelijke werkloosheid die
het ACV uit de brand kon slepen. “Nog
voor de algemene lockdown merkten
we dat de overheid gul maatregelen
nam om bedrijven en zelfstandigen te
ondersteunen. Maar dat de werknemers
wat in de kou bleven staan. We drongen
dan aan op een verhoging van de uitkering
van 65% naar 70% van het loon, met daar
bovenop nog een bijkomende vergoeding
van 5,63 euro per dag”, zegt Chris. “Die
70% dwong het Vlaams ACV nadien ook
af voor werklozen met een IBO-contract

(Individuele beroepsopleiding in de
onderneming) en voor wijkwerkers
(de vroegere PWA’ers). Hun vergoeding
bovenop de werkloosheidsuitkering wordt
ook voor 70% doorbetaald.”
“We zagen ook dat nogal wat tijdelijk
werklozen niet in aanmerking kwamen
voor een uitkering omdat ze nog niet lang
genoeg aan de slag waren. Die wachttijd is
dan op ons aandringen ook geschrapt.”

Nog meer sectoren

“Ook in sectoren met veel tijdelijke contracten, zoals de kunstensector, de uitzendsector, de attractieparken dwongen
we bijkomende maatregelen af zodat een
deel van deze werknemers toch beter werd
gecompenseerd voor hun tijdelijke onmogelijkheid om te werken.”
En zo zijn er nog wel wat sectoren waar
het ACV nog trekt en sleurt om het koopkrachtverlies te vrijwaren. Denk maar aan
de jobstudenten, waarvoor geen tijdelijke werkloosheid bestaat. Aan freelancers die aanvankelijk verstoken bleven
van de steunmaatregelen voor zelfstandigen. Of aan personen die werken via de
erkende digitale platformen en die door de
regering in 2018 werden uitgesloten van
om het even welke sociale bescherming..
“Daar hebben we dus nog wel wat werk om
een regeling af te dwingen. Maar we laten
niet los.”

Wil je meer weten over je
werknemersrechten in deze coronatijd?
Je leest er meer over op
www.hetacv.be/coronavirus.
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DE IMPACT VAN CORONA
OP DE WERKVLOER
WAS GIGANTISCH
Werknemersvertegenwoordigers
doen hun verhaal
Tom Van Aken |

Shutterstock

De ‘coronacrisis’ is nu al de jammere hoofdnoot in elk jaaroverzicht. Uiteraard
zijn we triest over de vele duizenden slachtoffers en zieken, en wensen we de
betrokken familieleden en vrienden veel sterkte. Ook economisch zal het Covid-19virus serieuze gevolgen hebben. Niet alleen bij veel bedrijven staat het water aan
de lippen, honderdduizenden werknemers leven bijna dagelijks in angst, omdat
nog al te vaak maatregelen niet worden nageleefd of omdat sommige werkgevers
de veiligheid van hun personeel niet als prioritair zagen. Puls Magazine vroeg aan
een aantal werknemers hoe er in hun bedrijf werd gereageerd op de coronacrisis.
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werd gerespecteerd, braken spontane acties uit”.
“Omdat sommige personeelsleden
ziek werden, zat de angst er bij collega’s flink in. Ook die eerste hamsterweek was onwaarschijnlijk. Er
waren collega’s die wilden stoppen
met werken, als gevolg van de angst
en de onwetendheid. Gelukkig hebben we dat met onze vakbondsploeg
kunnen beperken.”

Schelden naar personeel

“Niet alleen lichamelijk, maar ook
mentaal is de coronacrisis een uitputtingsslag. Wat het personeel in
die eerste weken heeft gezien en
meegemaakt, is niet te vatten. Er
werd gegraaid, ruzie gemaakt, zelfs
gescholden op het personeel. Er was
een totaal gebrek aan respect. De
klantenstroom was zelden gezien,
waardoor van social distancing geen
sprake was. Daarom was er ook de
schrik om zelf ziek te worden. Vanaf
6 april werd dan tijdelijke werkloosheid ingevoerd”.

Eddy Jespers
is productiemedewerker bij Makro Machelen
en al 20 jaar bezig met vakbondswerk. Samen met zijn team
heeft hij er alles aan gedaan om zijn
collega’s maximaal te beschermen.
“Aanvankelijk mocht het personeel
zelfs geen mondmaskers dragen,
want ze werden verkocht aan andere
firma’s”, legt Eddy uit.
“Corona heeft ons in feite in snelheid gepakt. We waren helemaal
niet voorbereid. Pas later werden op
onze vraag ‘coronateams’ per winkel opgericht. Het personeel mag
nu gratis eten in de kantine, en ook
de opgelegde maatregelen worden
strikt toegepast. In beperkte mate
zijn er nu mondmaskers, en ook

handschoenen en handgel zijn beschikbaar.”

Eerst de centen, dan de mensen

“Tijdens die eerste hamsterdagen en
-weken waren veel collega’s fysiek
en mentaal helemaal op. Het sociaal overleg verliep eigenlijk nooit
zoals het hoort. Let op, onze directie heeft wel oog voor de veiligheid
en het welbevinden van het
personeel, hoor. Maar het
werd snel duidelijk dat
het ‘eerst de centen,
dan de mensen’ was.
Omdat gemaakte
afspraken op de
vloer soms anders
werden ingevuld,
waardoor bijvoorbeeld
de social distancing niet
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“Maar de signalen vanuit het personeel zijn niet min. Hoe zal dit
eindigen? Kunnen ze hun werk
behouden? Makro heeft er al twee
herstructureringen op zitten. “De
werknemers zijn bang. Maar, hier
bij Makro leeft iedereen vooral op
hoop!”

Krista Gijbels is consultant bij
Randstad Group. “Hoewel we ons
niet hebben kunnen voorbereiden,
werd wel onmiddellijk actie
ondernomen, en richtten
we meteen een crisiscel
op”, zegt ze.
De epidemie heeft
bij Randstad Group
een enorme impact
op menselijk en economisch vlak. Ook op
de activiteiten, zoals
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uitzendwerk en de sector van de
dienstencheques. “Onze directie
heeft zo gauw mogelijk maatregelen
getroffen, zoals het organiseren van
zoveel mogelijk thuiswerk; we wisten dat deze crisis het hart van het
bedrijf zou raken. Het overleg over
die maatregelen verliep erg vlot,
en ook nu nog krijgen we wekelijks
updates. Uiteraard verliep de communicatie naar de werkvloer minder
vlot omdat heel veel mensen thuis
werken. Samen met de andere vakbonden zorgen we er nu voor dat er
eenduidig gecommuniceerd wordt
via onze online kanalen.”

Lager inkomen

De werknemers beseften wat het
coronavirus kan aanrichten, maar
toch bleken velen niet te willen stoppen met werken. “Sommige diensten van ons bedrijf hebben nu een
pak minder werk. Ook bij ons werd
daarom de tijdelijke werkloosheid
ingevoerd. Wij hadden geen impact
op de collega’s die tijdelijk werkloos werden. Deze collega’s hebben
een tijdlang een kleiner inkomen.
Ook mentaal is het niet makkelijk,
want veel collega’s missen het sociaal contact. Daarom organiseren we
elke vrijdag ‘hangouts’, online videogesprekken met een aantal collega’s.
En we zijn ook een radiostation aan
het creëren voor de werknemers.”

Banenverlies?

Hoelang deze situatie nog zal duren?
Dat is voor iedereen een vraagteken,
ook voor de Randstad-bedienden.
“Die onzekerheid maakt het voor
niemand gemakkelijk. Mensen zijn
ook bang dat er jobs zullen sneuvelen. We zullen zien wat de directie
doet. Zij hebben de intentie uitgesproken om iedereen aan boord te
houden. Of ze daar in zullen slagen,
is nog maar de vraag. De sociale dialoog verloopt in elk geval sereen en
correct.”
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Ronny Liedts
is hoofdafgevaardigde van
ACV Puls bij de
autofabriek
Audi Brussel.
De coronacrisis
leidde tot flink wat
chaos in het bedrijf.
“De directie wilde absoluut blijven produceren op 16 en
17 maart, dus nadat de maatregelen
van kracht waren gegaan”.
“Het was chaos alom”, vertelt
Ronny. Zelfs nadat de vakbonden op
vraag van ongeruste arbeiders de
boel hadden laten stilleggen, moest
en zou de productie blijven draaien.
Die beslissing is als een boomerang in hun gezicht teruggekeerd,
want een paar dagen daarna werden de maatregelen nog verscherpt.
Uiteindelijk moest de directie erkennen dat de vraag van het werkvolk
echt wel terecht was. De bedienden
konden toen vanaf 13 maart telewerken, maar de communicatie hierover naar en tussen de leidinggevenden was erg stroef. Op sommige
diensten kon massaal worden thuis
gewerkt, op andere dan weer niet.”
De communicatie op de werkvloer
kwam vooral van de vakbonden.
“Wij brachten onze mensen iedere
dag op de hoogte van het nieuws, en
ook over de tijdelijke werkloosheid
werden ze gebriefd. We maakten een
berekeningstool en waren permanent bereikbaar voor de collega’s”.

Beperkt financieel verlies

“Heel wat Audi-personeel wilde
stoppen met werken, maar een deel
verkoos om aan de slag te blijven.
Als vakbond hebben we telewerk
echt moeten ‘promoten’ om verdere
besmettingen te voorkomen”.
Dat er loonverlies is in zowat alle
sectoren, is te verwachten. “Maar bij
Audi konden we een goede financiële

compensatie bij werkloosheid door overmacht
regelen. Het verlies blijft
zo enigszins binnen de
perken. Maar uiteraard
is dit ook een mentale
klap voor veel mensen.
Zij zitten nu alleen thuis,
al een hele poos. En een deel
wil dat blijven doen, ook na een
versoepeling van de maatregelen. De
schrik zit er in, maar ze hopen dat
het snel weer voorbij is.”
Ronny vindt het jammer dat de
sociale dialoog aanvankelijk zeer
gespannen verliep. “Het gaat toch
over de gezondheid van mensen!
Pas toen de ernst van het coronaverhaal tot de directie doordrong, werd
het contact wat hersteld. Maar tot
op vandaag loopt de sociale dialoog
lang niet zoals het hoort, en laat de
directie de vakbondsafgevaardigden
is vaak links liggen”.

Ongerustheid

Het Audi-personeel is, net zoals in
honderden andere bedrijven, ongerust over de gezondheid. “Arbeiders
staan niet te springen om met deze
maatregelen aan het werk te gaan,
en ook de bedienden willen zeker
lang genoeg kunnen thuis werken. Het zal niet eenvoudig worden.
Onze directie heeft gelobbyd bij de
regering om de regels te versoepelen voor de autofabrieken, zonder
ons te betrekken. Zoiets helpt niet.
Het sociaal overleg bij Audi Brussel
maakt dus wel een lastige periode
door”.
In de langere versie bij Puls Magazine
digitaal lees je ook de getuigenis van
Bogdan Mihai, die werkt bij ING.

Aziatische textielarbeidsters
zitten flink in de rats
Naar jaarlijkse gewoonte bracht de Schone Kleren
Campagne op 24 april de industriële ramp in de textielfabriek Rhana Plaza in Bangladesh onder de aandacht.
Nog altijd dragen vele families de gevolgen van dit zeven
jaar oude drama. Covid-19 overschaduwt deze herdenking. De hele kledingsector verkeert in crisis. E5 Mode,
Jack&Jones, Gerry Weber, Esprit, het zijn niet de enige
ketens die aangeven in moeilijke financiële papieren te
zitten.

De Schone Kleren Campagne heeft een lijst van eisen op
tafel gelegd bij de grote kledingmerken. Eén van de eisen
is het naleven van de contracten die ze met de producenten hadden afgesloten. Andere eisen zijn het creëren van
noodfondsen om lonen van werknemers in het Zuiden te
garanderen en veilige en gezonde werkomstandigheden.
Via sociale media en een mondiale petitie vragen ze hier
aandacht voor.
www.schoneklerencampagne.be

Vakbondssolidariteit nodig
om de economie opnieuw
op gang te krijgen
Het coronavirus raakt werknemers in de
hele Europese Unie. De impact in elk land
hangt af van de kwaliteit van de gezondheidszorg en de sociale bescherming.
In eerste instantie gingen de nationale
vakbonden in eigen land aan tafel zitten
met werkgeversorganisaties en overheid
om extra garanties voor gezondheid en
inkomen van werknemers te krijgen. In
tal van sectoren formuleerden Europese
vakbonden en werkgeversverenigingen
gemeenschappelijke aanbevelingen aan
de Europese en nationale overheden.
Ook de Europese Commissie schoot in
actie en nam maatregelen om 100 miljard
euro aan leningen te kunnen verstrekken
voor de zwaarst getroffen landen. Zo kunnen werknemers een inkomen ontvangen en kunnen bedrijven hun personeel
in dienst houden. Kortom, nationaal en
Europees vakbondswerk gingen hand in
hand in de zoektocht naar oplossingen.
Voor een herlancering van de economie
op lange termijn blijft dit nodig. Sectoren
en toeleveringsketens van bedrijven kennen geen landsgrenzen. Via het uitwisselen van goede ervaringen, politieke lobbywerk en sociaal overleg werken Europese
en nationale vakbonden samen aan een
positief toekomstverhaal.
Meer info: www.etuc.org
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SNAPSHOTS

Veel textielarbeidsters in Bangladesh voelen de impact.
Ze zijn technisch werkloos of worden ontslagen, zonder
vergoeding of vervanginkomen. Anderen worden gedwongen om te werken zonder deftige bescherming.

“TELEWERKEN
WORDT EEN BLIJVER

IN HET POST-CORONA-TIJDPERK”
Laat het werk sturen door mensen,
adviseert onderzoekster Monique Ramioul

Denis Bouwen |

Belga Image

Eén van de ingrijpendste gevolgen van de coronacrisis was ongetwijfeld de enorme groei van
het aantal werknemers die letterlijk van de ene dag op de andere gingen telewerken. Veel
werknemers zaten dikwijls achter het scherm, in chatsessies, ‘conference calls’, ‘webinars’, online
vergaderingen en online opleidingen. “Telewerken zal een blijver zijn in het post-corona-tijdperk”,
verwacht onderzoekster Monique Ramioul van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA).

B

edrijven en organisaties die op
grotere schaal telewerk willen
invoeren, moeten een leerproces
doormaken. Dat geldt zowel voor de
leidinggevenden als voor de gewone
werknemers.

“Wanneer iedereen op een andere
plek werkt, wordt het ingewikkelder om het werk te coördineren
en erover te communiceren”, zegt
Ramioul. “Je moet dat allemaal zo
simpel mogelijk laten verlopen. Zo

10
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beperk je het risico op storingen en
frustraties”.

Samenhangend takenpakket

De onderzoekster adviseert om
telewerkers een samenhangend en

afgerond takenpakket te geven dat
ze zelfstandig kunnen afwerken. “Zo
zijn ze minimaal afhankelijk van
anderen om hun werk te doen. Als
er te veel onderlinge afhankelijkheid
is, krijg je een hoop e-mails, misverstanden, problemen die lastig op
te lossen zijn. En ook tijdverlies en
achterstand, en uiteindelijk ontevreden werknemers, leidinggevenden
en klanten”.
Betrek leden van teams bij de organisatie en de planning van het werk,
zeggen ze bij het HIVA. “Taken waarvoor overleg met anderen niet nodig
is of die te veel concentratie vergen, kan een teamlid alleen (thuis)
uitvoeren. Taken waarvoor je ook
anderen nodig hebt, kunnen worden
doorgeschoven naar overlegmomenten, fysiek of online. Als het werk
alleen centraal wordt georganiseerd
en aangestuurd, is er te
weinig flexibiliteit om
vlot met onverwachte
problemen om te
gaan. Laat het
werk sturen door
mensen, niet door
technologie”.
Maar technologie
kan je wel slim inzetten. Ramioul: “Besef
alleen dat technologie niet feilloos is en het werk ook ernstig kan
hinderen. Gebruik technologie om
het telewerk te ondersteunen, niet
om elke menselijke coördinatie en
communicatie over te nemen”.

Controleer resultaten

Werknemers veel autonomie geven
in het kader van telewerk wil niet
zeggen dat er geen controle meer
kan zijn. “Bij telewerk kan je perfect de resultaten controleren in
plaats van de inspanningen”, weet
de onderzoekster. “Geef de mensen
duidelijke doelstellingen en zeggenschap over hoe ze die doelstellingen
het best kunnen verwezenlijken.

Met de digitalisering zijn er mogelijkheden om het werk te monitoren.
Maar let wel op: als je telewerkers
te veel controleert, is dat contraproductief en stresserend, zeker wanneer ze hun woning moeten delen
met andere gezinsleden, zoals bij
de coronacrisis. Bij telewerk kan je
beter uitgaan van flexibiliteit en vertrouwen”.
De onderzoekster wijst verder op
het belang van sociale steun van collega’s en leidinggevenden. “Fysiek
contact is dan ideaal. Maar in een
coronacrisis moet dat noodgedwongen worden vervangen door virtuele
omgang met elkaar. Ons onderzoek
bij het HIVA toont aan dat dat werknemers dikwijls zelf contact opnemen met collega’s, zelfs wanneer
ze dat formeel niet mogen doen. De
reden: ze beseffen dat het belangrijk
is om te overleggen en over sommige taken af te stemmen”.

Fysieke aanwezigheid

Monique Ramioul verwacht dat er na
de coronacrisis véél meer telewerk
zal zijn dan ervoor. “Maar we denken
ook dat niemand vijf dagen per week
zal willen telewerken. Het is belangrijk dat werknemers soms ook fysiek
aanwezig zijn in een bedrijf of organisatie. Als alle sociaal contact en
alle onderlinge steun wegvallen, is
niemand daarbij gebaat, de organisatie niet en de werknemers al evenmin”.
Ramioul heeft nog een laatste tip.
“Uit onderzoek weten we dat het
verstandig is om binnen teams min
of meer gelijke mogelijkheden te
voorzien om aan telewerk te doen.
Dat is goed voor het vertrouwen in
het team. En als de sfeer in een team
of op een dienst goed zit, is dat dan
weer gunstig voor de ontwikkeling
van competenties op het werk”.
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“Afspraken kan je
best herbekijken of
aanpassen”
“Telewerk moet je op bedrijfs- of
organisatieniveau regelen, vooral
de praktische kant ervan”, zegt
Monique Ramioul van het HIVA.
“Werkgevers die over telewerk nog
geen akkoord sloten met de vakbonden, hebben nu een uitgelezen
kans, zeker met de ervaringen van
de corona-lockdown in het achterhoofd. Er bestaan al heel wat cao’s
over dit thema op bedrijfs- of sectorniveau. Het is perfect mogelijk
dat de sociale partners deze kwestie bespreken op een hoger niveau”.
“Wanneer meer werknemers aan
telewerk gaan doen en het meer
systematisch wordt gebruikt, kan
het nodig zijn eerdere akkoorden
uitdrukkelijk te evalueren en de
afspraken te herbekijken of aan te
passen. Wie mag wel of niet telewerken? Hoe vaak mag dat? Is er
een compensatie voor internetverbindingen van thuis uit? Krijgen
werknemers goede informatica om
thuis te werken? Wat zijn de afspraken over controle en prestaties?
Je moet dus veel afspreken wat te
maken heeft met de arbeidsvoorwaarden, de werkomstandigheden,
de organisatie van het werk”.
Monique beklemtoont dat het geen
goed idee is om constant en uitsluitend te telewerken. “Dat geldt zowel
voor de werknemers als voor organisaties. Het is beter om het aantal
mogelijke dagen telewerk per week
te beperken, zeker op de langere
termijn”.
“In teams is het belangrijk om billijk en transparant te zijn. Afspraken
over telewerk moeten voor iedereen in het team dezelfde zijn. Als er
toch verschillen zijn, is het belangrijk om goed uit te leggen waarom
dat zo is”.
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KUNNEN WE VEEL LEREN
UIT DE CORONACRISIS?

JAZEKER

Sacha Dierckx (denktank Minerva),
Mark Selleslach (ACV Puls)
en Stefaan Decock (ACV Puls) geven hun visie.
Denis Bouwen |

Photonews

“Een eerste les is het belang
van universele, toegankelijke

gezondheidszorg
en een sterke
sociale zekerheid.
Vergelijk België
maar eens met de VS.
Verder betekent deze
crisis het definitieve einde
van ‘TINA’ (There Is No Alternative).
Opeens worden miljarden euro’s
‘gevonden’, roepen mainstream
economen op tot grote begrotingstekorten en het drukken van nieuw
geld voor de overheid en nationaliseren Spanje en Ierland ziekenhuizen”.
“We hadden trouwens al eerder een

12
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SACHA DIERCKX
Wetenschappelijk medewerker bij
de sociale denktank Minerva:

“Streven naar een
heel ander soort
farmaceutische
industrie”
Wat zijn voor jou de belangrijkste lessen
uit de coronacrisis?

vaccin tegen het coronavirus kunnen hebben.
Daarom moeten we weg
van Big Pharma, gebaseerd op winstbejag en
concurrentie, om te evolueren
naar een farmaceutische sector die
niet streeft naar maximale winsten
maar voorrang geeft aan maatschappelijke prioriteiten en samenwerking”.
Wat moeten we zeker anders doen zodra
deze crisis is bedwongen?

“Laten we eens beginnen met
aan essentiële werknemers

Wat stemt je hoopvol ondanks al het
menselijke leed, in België, Europa, de
wereld door deze crisis?

“Ik haal hoop uit alle solidariteitsacties, de vele vrijwilligers en het
samenhorigheidsgevoel. Verder zullen veel mensen nu hopelijk inzien
dat snelle verandering wel degelijk
kan én noodzakelijk is. Een andere
wereld is mogelijk, maar we moeten
in ‘normale’ tijden ervoor zorgen
dat we de wereld veranderen op een
manier die de levenskwaliteit van de
grote meerderheid ten goede komt”.

MARK SELLESLACH
Algemeen coördinator Non-profit
bij ACV Puls:

“Uit ons kot komen
voor duurzame
oplossingen, ook in
zorg en welzijn”
Zal

– bijvoorbeeld werknemers in
supermarkten, verpleegkundigen,
schoonmakers – te geven waar ze
recht op hebben: goede loon- en
arbeidsvoorwaarden en een lagere
werkdruk”.
“Daarnaast hebben we nog een
andere, grotere crisis te bedwingen: de klimaatcrisis. De economische heropleving na deze pandemie
moet goed zijn voor het klimaat,
met groene overheidsinvesteringen
in hernieuwbare energie, openbaar
vervoer, renovatie en isolatie van
huizen en gebouwen, sociale huisvesting”.

er écht iets veranderen
wanneer we opnieuw
‘uit ons kot’
mogen?

“Het zal dan
zeker corona-analyses
regenen”,
denkt Mark
Selleslach.
“Hopelijk zal
het meer zijn dan
onze wonden likken.
We moeten betere plannen maken,
en die uitvoeren. Of niet”.
“De solidariteit met en de steun aan
het personeel in zorg en welzijn
waren hartverwarmend. De ongeziene crisis liet ons zien en herontdekken wat het verschil maakt, wat
écht telt. Laat het na de crisis meer
dan een herinnering zijn”.
“Elke crisis legt problemen pijnlijk bloot. Wij kenden de problemen al: het jarenlange personeelstekort en de hoge werkdruk. Bijna
iedereen wist ervan. Betere loon- en
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werkvoorwaarden, minder werkdruk, meer personeel: het kwam
er alleen door acties van de Witte
Woede en lange onderhandelingen.
Bewindslieden en werkgevers zochten vaak uitvluchten, ze waren doof
voor de noden van hen die ze vandaag helden noemen”.
Schakelen of kakelen?

‘Snel schakelen, dat werd een modieuze politieke kreet in de coronacrisis: snel schakelen, in aanpak en
beslissingen. Zal dat na de coronacrisis ook gebeuren om te doen
wat voor duurzame zorg en welzijn
nodig is? Of zullen ze zich opnieuw
in bochten wringen om ons aan te
praten dat het, bijvoorbeeld door de
economische oplawaai, opnieuw niet
mogelijk is om te investeren in duurzame zorg en welzijn? Of terugkeren
naar de orde van de dag, de besparingen van voor corona? Of komen
ze met vage beloftes? Wat we nodig
hebben, is dit: structurele hervormingen in snel tempo, stabiele financiering en een meerjarenplanning”.
“De zorgsector bleek ook niet te ontsnappen aan economische dogma’s
zoals ‘just-in-time’ leveren, in plaats
van strategische voorraden aan te
leggen, bijvoorbeeld van beschermingsmateriaal. Just-in-time klinkt
nu opeens toch heel cynisch”.
De wereld: geen dorp

“De te grote afhankelijkheid in een
geglobaliseerde economie, bijvoorbeeld voor medicijnen en apparatuur, bleek een vergiftigd geschenk.
De hele wereld bleek dan toch geen
dorp. Tja, zo klonk het dan, wie had
ooit vermoed dat grenzen kunnen
sluiten, of dat men alleen aan zichzelf zou denken? Plots werden de cijfers van beschikbare zorgcapaciteit
en kostbare gespecialiseerde apparatuur ons dagelijks nieuwsbericht.
De overheid noemde het een geluk
dat er de voorbije jaren niet verder
in was afgebouwd. Maar dat was wel
het opzet”.
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“Een duurzame ‘new deal’ voor zorg
en welzijn komt er na de coronacrisis niet vanzelf. Allemaal samen
moeten we ervoor zorgen dat de
solidariteit met de zorg- en welzijnssector niet vrijblijvend en niet tijdelijk was. Er zal pas echt iets veranderen als we doe-er-iets-aan-mensen
worden. We leggen samen best een
strategische voorraad actieve solidariteit aan. Groot genoeg voor verandering in een lange tijd van kom uit
je kot”.

STEFAAN DECOCK
Algemeen secretaris van ACV Puls:

“Stevig investeren in
sociale bescherming en
voorzieningen!”
Wat zijn voor jou de
belangrijkste lessen
uit de coronacrisis?

“Crisissen zijn
van alle tijden,
of ze nu economisch van aard
zijn of humaan.
Telkens opnieuw
blijkt dat landen,
die investeren in solidaire systemen en voorzieningen, de crisis beter doorworstelen dan landen die dat niet doen.
Ik hoop dat deze Covid-19-pandemie
bij vele mensen het besef doet ontstaan dat centen steken in sociale
voorzieningen geen kostenpost is
maar wel een erg zinnige en levensnoodzakelijke investering”.
“Een regering moet kunnen terugvallen op goede infrastructuur:
ziekenhuizen, thuiszorg, woonzorgcentra, welzijnsvoorzieningen,
opvangcentra. Op een sociale zekerheid die aan enorm veel mensen
een vervangingsinkomen bezorgt.
Op duizenden werkende mensen
in essentiële ondernemingen zoals
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de supermarkten en levensmiddelenwinkels, niet bepaald de best
betaalde werknemers”.
“We leren hieruit dat er een einde
moet komen aan de ‘netto’-politiek.
Als je gaten in de kaas blijft maken,
proef je op den duur géén kaas meer.
Kortzichtige cafetariaplannen, flexijobs, bijklussen, de platformeconomie, bonussen waarop niet wordt
afgedragen: moeten we dat niet
helemaal anders aanpakken?”
“In de toekomst moeten we gewoon
stevig investeren in onze sociale
zekerheid. Wie dat nog altijd niet
erkent, heeft niets geleerd uit de
crisis”.
Wat moeten we zeker anders doen zodra
deze crisis is bedwongen?

“Hopelijk zal de ongeremde vrijemarkteconomie wat gas terugnemen. Zie hoe wanhopig
politici op jacht moesten
naar beschermingsmateriaal, naar mondmaskers,
naar zuurstofapparatuur.
Hoeveel kaartenhuisjes
zijn niet in elkaar gestort
omdat een productketen
zich uitsmeert over continenten en er geen voorraden
meer waren? In vele sectoren liep
de productie vast. Alleen de voedingsindustrie hield stand”.
“Dit illustreert dat de politiek maar
weinig greep heeft op een geglobaliseerde economie. Wereldhandel:
akkoord. Maar kan het ook opnieuw
wat dichter bij huis? Kunnen we
weer meer greep krijgen op de economie? Als het fout loopt, zijn het
overheden en belastingbetalers die
de rekening voorgeschoteld krijgen.
Dan moet privébedrijven plotseling
worden gestut en gesteund”.
“Nooit eerder is de impact op het
milieu zo ingrijpend geweest. Willen
we onze ecologische voetafdruk verkleinen en het klimaat helpen, dan
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moeten we ook op dat punt lessen
trekken. Moeten we écht als gekken
de wereld rondvliegen? We hebben
nu geen files meer, vliegtuigen zie
je nog nauwelijks. We wandelen en
fietsen à volonté, velen kunnen thuis
werken. Post corona moeten we dus
sterk inzetten op een sociaal verantwoorde klimaatstrategie”.
“Ook de regionalisering van bijvoorbeeld zorg en welzijn moet in
vraag worden gesteld. Zonder centrale aanpak blijken de gevolgen op
heel wat punten niet te overzien.
We hebben openbare diensten en
voorzieningen geofferd op het altaar
van de regionalisering, maar dat
is géén succes. ‘Wat we zelf doen,
doen we beter’ is een mythe gebleken. Laten we rustig de structuren in
België bekijken en advies vragen aan
niet-gekleurde wetenschappers en
analisten”.

We zien nu wie de
échte helden zijn
Wat stemt je hoopvol ondanks al het
menselijke leed, in België, Europa, de
wereld door deze crisis?

“We zien nu dat de mens toch
van nature sociaal en solidair is,
zoals wijlen Dirk Van Duppen,
de auteur van het boek ‘De
Supersamenwerker’, onderstreepte
op de startdag van ons jongste
Congres in 2019. De mensen sloven
zich uit, vaak met gevaar voor hun
eigen gezondheid. Dat geeft hoop.
Als we de juiste keuzes maken, is
de wereld opnieuw maakbaarder. In
al deze miserie heeft de samenleving goed gezien wie de échte helden zijn. Het zou dus iets makkelijker moeten worden om te bepalen
waarin we als samenleving moeten
investeren. Rechtvaardige fiscaliteit en een stevige sociale zekerheid:
we geven niet op. Ooit zullen we die
strijd winnen”.

BETAALDE
VAKANTIE
IN 10 VRAGEN
& ANTWOORDEN
Ben Catteau |

Adobestock

De zomermaanden komen in het vizier, en het zal allemaal wat
anders lopen dan voorzien. Misschien maak je toch al of nog plannen
om die maanden in te vullen? Dan komt je vakantiegeld goed van
pas. Hieronder vind je het antwoord op tien vragen die dikwijls
worden gesteld over de betaalde vakantie voor bedienden.
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1

Op hoeveel dagen vakantie heb
ik recht?

Het aantal vakantiedagen waarop
je in 2020 recht hebt, is afhankelijk
van je prestaties in 2019. Heb je
in 2019 een volledig jaar gewerkt,
dan heb je recht op vier weken
betaalde vakantie in 2019. Heb je een
onvolledig jaar gewerkt, dan heb je
maar recht op verlof op basis van de
effectieve prestaties. Een berekening
op maat zal moeten gebeuren.

2

Ik ben vorig jaar een paar
keer afwezig geweest, tellen
die periodes mee als gewerkte
maanden?

De reden van afwezigheid bepaalt
of die afwezigheid wordt gelijkgesteld. De voornaamste gelijkgestelde periodes zijn: de eerste 12
maanden afwezigheid wegens ziekte
of ongeval, afwezigheid wegens
arbeidsongeval of beroepsziekte,
moederschapsrust, economische
werkloosheid, betaalde vakantiedagen, feestdagen, ADV-dagen, klein
verlet, inhaalrust overuren. Was je in
2019 afwezig om een andere reden?
Neem dan zeker contact op met je
vakbond, dan kunnen we de gelijkstelling bepalen.
Voor sommige afwezigheden is geen
gelijkstelling voorzien en bouw je
dus ook geen vakantierechten op.
Dat is het geval voor periodes van
tijdskrediet of thematisch verlof,
verlof om dwingende redenen, onbetaald verlof, periodes gedekt door
een opzegvergoeding.

verhouding tot het aantal werkdagen per week in je huidig systeem.
Voorbeeld: als je in 2019 voltijds hebt
gewerkt, dan heb je in 2020 normaal recht op 20 verlofdagen. Als je
in 2020 overschakelt naar 19 uur per
week week, gespreid over 3 werkdagen, dan heb je nog recht op 12
vakantiedagen.

4

Ben ik dan een deel van mijn
20 opgebouwde dagen gewoon
kwijt?

Nee. De dagen waar je recht op had,
zal je niet meer kunnen opnemen,
maar die ‘verloren’ dagen (in het
voorbeeld 8) worden wel uitbetaald
in de maand december.
Een vermindering van het aantal
werkuren zal uiteraard ook gevolgen
hebben voor de verlofrechten van
volgend jaar.

5

Ik heb geen volledig jaar
gewerkt. Heb ik dan ook recht
op vier weken vakantie?

Als je in heel 2019 voltijds hebt
gewerkt, heb je in 2020 ook recht
op vier weken betaalde vakantie.
Maar je kan nooit meer vakantie
opnemen dan mogelijk volgens je
huidige arbeidsregime in 2020. Het
aantal vakantiedagen waarop je als
deeltijdse werknemer recht hebt,
moet dan ook worden berekend in

Het principe is dat iedereen recht
heeft op 4 weken vakantie. Maar als
je in 2019 niet volledig hebt gewerkt,
kan je geen 4 verlofweken opbouwen. Voor wie geen 4 weken heeft,
werd een aanvullend stelsel ingevoerd. Deze aanvullende vakantie is
een recht, maar je bent niet verplicht om hiervan gebruik te maken.
Wil je er toch gebruik van maken, en
zijn al je wettelijke dagen op, dan
moet je aan een aantal voorwaarden
voldoen:
- Je moet een activiteit als werknemer starten (bijvoorbeeld jongeren die in 2019 afgestudeerd
zijn of bedienden die in 2019 als
ambtenaar of zelfstandige hebben
gewerkt) of hervatten (bijvoorbeeld na werkloosheid, na langdurige ziekte)
- Ook deeltijdse werknemers die
hun arbeidstijd verhogen met minstens 20% of overstappen naar
een voltijds regime, hebben onder
bepaalde voorwaarden recht op
aanvullende vakantie.

16
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3

Ik werkte vorig jaar voltijds
en nu deeltijds. Op hoeveel
vakantiedagen heb ik dan recht?

Je kan bij je werkgever aanvullende
vakantie vragen vanaf het moment
dat je in 2020 minstens 3 maanden werkt. De duur van de aanvullende vakantie wordt berekend in
verhouding tot de periode die je in
dat bedrijf werkt, maar kan nooit
meer zijn dan 4 weken (inclusief de
gewone vakantiedagen). Vanaf de
laatste week van je eerste 3 maanden heb je recht op 1 week vakantie.
De werkgever betaalt dan het normale loon voor deze aanvullende
vakantiedagen, maar dit zal nadien
worden verrekend. Je betaalt deze
vakantie dus eigenlijk zelf!
Andere regelingen (jeugdvakantie
of seniorvakantie) zijn misschien
gunstiger. Ga zeker na of je hieronder valt.

6

Kan ik om het even wanneer
mijn vakantiedagen opnemen?

Neen, dat kan niet. De planning

moet altijd gebeuren na akkoord van
de werkgever, en volgens de regels
die gelden in de onderneming.
In het arbeidsreglement kunnen wat
regels staan over de opname maar
volgende principes gelden altijd:
- een ononderbroken periode van 1
week moet worden gewaarborgd;
- gezinshoofden genieten bij voorkeur van vakantie tijdens de
schoolvakantie;
- een ononderbroken periode van 3
of 2 weken wordt gewaarborgd als
je respectievelijk jonger of ouder
bent dan 18 jaar
- de vakantie mag in principe, met
een paar uitzonderingen, niet in
halve dagen worden genomen
- vakantie moet worden toegekend
vóór 31 december.
Vakantiedagen mag je dus niet overdragen naar een volgend jaar. Als je
de dagen niet kunt opnemen wegens
bijvoorbeeld ziekte, dan moeten ze

door de werkgever worden uitbetaald.

7

Wat als ik ziek word terwijl ik al
vakantie had gepland?

Word je ziek vóór het begin van je
vakantie, dan primeert de ziekte en
kan je je vakantiedagen later opnemen. Word je pas ziek tijdens je
vakantie, dan primeert de vakantie
en ben je die vakantiedagen kwijt.

8

Wat gebeurt er met mijn nietopgenomen vakantiedagen
wanneer ik in 2020 uit dienst treed?
Aan het einde van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever het
vakantiegeld uitbetalen. Dit bestaat
uit twee stukken:
1) saldo vakantiegeld: 15,34% van
het brutoloon van 2019 tenzij je
al vakantiegeld ontving;
2) vervroegd vakantiegeld: 15,34 %
van het brutoloon van 2020 voor
de vakantieperiode van 2021.
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9

Kan ik de rest van mijn
vakantiedagen dan nog
opnemen bij mijn nieuwe
werkgever?

Ja, dat kan. Het saldo aan niet opgenomen dagen kan je bij een nieuwe
werkgever opnemen.

10

Waarom krijg ik bij mijn
nieuwe werkgever dan zo
weinig vakantiegeld?

Omdat je vorige werkgever al vakantiegeld uitbetaalde, zal je nieuwe
werkgever het al betaalde vertrekvakantiegeld (enkel en dubbel) mogen
aftrekken. De huidige werkgever
moet zelf ook vakantiegeld uitbetalen op basis van je huidige loon.

Heb je nog vragen? Neem zeker contact
op met één van de secretariaten van ACV
Puls! Alle info daarover vind je op de
achterpagina van je ledenblad.
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ALLE HENS AAN DEK
BIJ DIENSTENCENTRA
EN OP SECRETARIATEN
Vakbond stak een serieuze tand bij
in kader van de coronacrisis
Jan Deceunynck

De coronacrisis heeft er stevig ingehakt. Meer dan één miljoen Belgische
werknemers werd tijdelijk werkloos. En voor een heel pak anderen werd
het een periode van veel méér werk of anders werken dan gewoonlijk. Geen
wonder dat de vakbond werd overstelpt met vragen van al die mensen
die op één of andere manier getroffen werden door de coronacrisis.
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SABINE

werkt als juridische dienstverlener bij ACV Puls in Oost-Vlaanderen.
Ook daar was het een heksenketel. “Het
was alle hens aan dek”, vertelt ze. “Vooral
de ACV-dienstencentra werden overspoeld, dus werden we gevraagd om –
van thuis uit – mee de contactcenters te
versterken. In een eerste fase kregen we
massaal vragen van leden die hun dossier
voor tijdelijke werkloosheid in orde wilden brengen, of liever: die wilden navragen of het in orde was. Ze hadden het
online geregeld, maar bleven dan toch
met de vraag zitten of ze het juist hadden
gedaan en of het allemaal in orde was.
Meestal was inderdaad alles prima in orde
en konden we hen meteen geruststellen.
Daarna kwamen dan de vragen wanneer
de uitkering zou worden uitbetaald. Dat
konden wij niet altijd zien. En dat was wel
frustrerend. Maar ondertussen lukt dat
wel, en kan ik de mensen al weer zelf een
stapje voort helpen zonder dat ik ze moet
doorverwijzen. Da’s wel fijn.”

Druk, maar een goede ervaring

Voor Sabine was het alleszins wel een
goede ervaring. “Druk, dat wel. Maar de
mensen waren vriendelijk en begrepen
dat dit ook voor ons een speciale situatie
was en dat niet alles meteen kon of dat
er nog onduidelijkheden waren. Maar als
we hen dan konden verzekeren dat hun
dossier in orde was en dat de rest wel
zou volgen, waren ze echt wel tevreden.
Meestal kregen we dezelfde vragen, dus
daar konden we gauw op antwoorden.
Da’s wel eens wat anders in mijn ‘gewone’
job – die natuurlijk ook nog altijd doorloopt. Als medewerker van de juridische
dienst krijg ik meestal veel complexere
dingen op mijn bord. Dus deed het wel
eens deugd om betrekkelijk eenvoudige
vragen te krijgen, maar die voor de leden
wel degelijk heel belangrijk zijn. Want die
werkloosheidsuitkering is natuurlijk echt
wel van belang.”

KAÏN

begon begin dit jaar op de juridische dienst in Mechelen. “Het is hier altijd
druk, maar nu nog meer”, legt hij uit.
“En als je de verhalen van de leden hoort,

die echt wel in de knoei geraken door
hun tijdelijke werkloosheid, dan steek je
graag een tandje bij om hun dossier zo
vlug mogelijk rond te krijgen. Onze leden
apprecieerden dat ook. Ik heb dikwijls
telefoon gekregen van leden die eerst
nogal in paniek waren, of zelfs boos als
gevolg van de coronacrisis. Maar na een
gesprek waren ze meestal wel gerustgesteld. Het zou wel in orde komen. Dat was
fijn om te ervaren. Ook bij mijn collega’s
voelde ik een groot samenhorigheidsgevoel. Zo van, ‘komaan, we staan samen
voor de storm, maar we slaan ons er wel
door’. We moeten onze rol niet overschatten. Wij zijn minder cruciaal dan bijvoorbeeld de werknemers in ziekenhuizen en
woonzorgcentra. Maar we moeten er in
deze tijden wel extra zijn voor onze leden.
Die extra inspanning neem ik er dan
graag bij”.

Misbruiken door werkgevers

Nogal wat vragen die Kaïn kreeg, gingen
over werkgevers die de coronamaatregelen niet goed naleefden. “Soms omdat
er geen rekening werd gehouden met de
‘sociale afstand’, maar nog vaker omdat
werknemers tijdelijk werkloos werden
gemaakt terwijl er werk genoeg was.
Soms kregen ze nadrukkelijk de vraag om
tijdens die werkloosheid toch te blijven
doorwerken. En sommige zieken werden als tijdelijke werklozen opgeschreven omdat dat de werkgever minder kost.
Ik begrijp wel dat het voor nogal wat
bedrijven óók soms wat improviseren is
om deze ongekende noodsituatie aan te
kunnen. Maar dan nog zijn er spelregels
die horen te worden gevolgd. In de grote
ondernemingen valt het nogal mee, maar
in KMO’s wordt soms toch wel misbruik
gemaakt van de situatie. Een bouwbedrijf
waar de arbeiders volop aan het werk blijven maar de bedienden tijdelijk werkloos
worden, terwijl ook zij handenvol werk
hebben, dat lijkt meer op een besparingsoperatie op kap van de maatschappij
dan op effectieve tijdelijke werkloosheid
door overmacht. En dat hebben we helaas
ook vaak gezien in deze crisis”.
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Horizontaal
A De coronacrisis bevestigt dat we veel moeten
investeren in een goede ... ; voor sommigen is ...
spijtig genoeg een afgod
B Vorm van keukengereedschap; vereniging zonder
winstoogmerk; 1/24 van een dag
C Slee; klein middeleeuws stadje in West-Vlaanderen;
eerste noot van de toonladder; geluid van een ezel
D Aanhanger van het dadaïsme
E Eerste vrouw op aarde; alfabet
F Griekse letter; lidwoord; public relations; anno
Domini
G Mannelijke voornaam; inbraakdetectiesysteem
H Ook in coronatijden bewijst de .......... zijn nut voor
vele werknemers
I Zuurtegraad; bazige vrouw; muzieknoot; reeds
J Soort boom; afkorting van familie; grootste vakbond van België
K Etnisch-culturele minderheid; vrouwelijke voornaam
Verticaal
1 Een vakbond moet niet ... maar sterk zijn; verwijst
naar de plaats Epen in Nederland
2 Lichaamsdeel; afkorting van euro; hoger secundair
onderwijs
3 Rooms-katholiek; Deo volente; openbaar vervoer;
des namiddags
4 Deel van een vrachtwagen
5 Oud stuk textiel; men moet altijd het ... van het
koren scheiden
6 Landcode van Kazachstan; Ancienne Belgique;
Ancienne Belgique; pijnkreet
7 Haspel; soort boom
8 Vrouw van de tsaar
9 Europese Unie; tuberculose; de dato; uiting van
verwondering
10 De mens is van nature ... ; jongensnaam; harde
opslag bij tennis
11 Gelijkspel; Spaanse bezetter
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Prijsvraag

VRIJE TIJD

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Kinderen kijken halsreikend uit naar de komst van de Paasklokken’. M.P. uit Willebroek
werd door loting uit de juiste antwoorden getrokken en wint een
boekenbon van 25 euro. Proficiat!
We konden ook gratis exemplaren wegschenken van ‘Zo verliep de
tijd die me toegemeten was’ (Uitgeverij EPO), het laatste boek van
de betreurde arts en politicus Dirk Van Duppen. De onschuldige
hand maakte deze lezers / lezeressen blij met een exemplaar: R.K.
uit Kerkom (Boutersem), N.S. uit Buizingen en M.D. uit Hamme.
Veel leesplezier!
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Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar puzzelpulsmagazine@acv-csc.be, ten laatste op 29 mei 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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“Bedenk iets voor Brussels Airlines, maar
denk ook aan hele sector”

Win een topboek!
In zijn boek ‘Lang leve de vergrijzing’ (Uitgeverij EPO) schetst
demograaf Patrick Deboosere een
verrassend ander perspectief op
de vergrijzing. “In een rijk land
als het onze is het onzinnig om
mensen te dwingen om langer te
werken eens ze de 60 voorbij zijn”,
verklaarde Deboosere in de pers.
De auteur gaat niet mee in het discours dat onze pensioenen onbetaalbaar worden tenzij we met z’n
allen langer werken. “De betrachting van een economie moet toch
zijn om zoveel mogelijk welvaart te
geven aan zijn bevolking, aan mensen. Onze economie wordt altijd

MEI 2020 | ACV PULS MAGAZINE | JAARGANG 124

maar performanter. En een van de
meest belangrijke zaken die we
hebben is tijd, vrije tijd. We hebben maar één tijd in ons leven.”

Interesse in dit 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
29 mei 2020
aub.

Coronavirus leidt tot
‘zwaarste recessie
sinds Grote Depressie’
De wereldeconomie worstelt met
de zwaarste recessie sinds de
Grote Depressie (jaren 1930) en
krimpt in 2020 met 3 procent. Dat
meldde de krant De Tijd, die zich
baseerde op verwachtingen van het
Internationaal Monetair Fonds.
Gita Gopinath, de hoofdeconome
van het IMF, zegt dat voor het eerst
sinds de Grote Depressie zowel de
rijke landen als de groeilanden in
een recessie zitten.
De coronapandemie veroorzaakt
enorme economische schade. “Het
verlies aan economische activiteit
als gevolg van de crisis kan in 2020
en 2021 samen 9.000 miljard dollar
bedragen”, denkt Gopinath. ‘Dat is
meer dan de omvang van de economieën van Japan en Duitsland
samen.’
Het IMF verwacht een grotere
rol van regeringen en centrale
banken in de economie. Ze roept
overheden op om maatregelen te
treffen om een herhaling van de
pandemie te voorkomen. “Er is
meer automatische informatieuitwisseling over infecties nodig en
er moet een wereldwijde voorraad
van beschermingsmateriaal worden
aangelegd”.
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SNAPSHOTS

ACV Puls vindt het erg positief dat er wordt nagedacht over een
oplossing voor de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines maar
onderstreept dat er ook moet worden gekeken naar de rest van
de sector. “Er moeten garanties komen voor de werknemers van
de diverse ondernemingen die actief zijn op Brussels Airport”,
verklaarde vakbondssecretaris Hans Elsen. “Wat als de coronacrisis nog maanden aansleept? Hoe moeten al deze werknemers het
financieel volhouden? En wat met bedrijven die om steun vragen
en dan toch personeel ontslaan?”
Elsen onderstreept dat sommige ondernemingen wel degelijk over
een financiële marge beschikken. “Als privéonderneming maakt
Brussels Airport Company al jaren stevige winsten. BAC heeft een
belangrijke sleutel in handen om tot oplossingen te komen. Het
gaat niet op om veel geld in goede tijden met de noorderzon te
zien verdwijnen, en dan in moeilijke periodes de belastingbetaler
te laten opdraaien voor de verliezen”.

WAT ZIJN DE RICHTLIJNEN
VOOR DE MEDISCHE
CONTROLES TIJDENS
DE COVID-19-PANDEMIE?

Charaz El Madiouni |

VRAAG VAN DE MAAND

Huisartsen mogen momenteel telefonische medische consultaties uitvoeren.
Geldt dit dan ook bijvoorbeeld voor de
controlearts of de arbeidsarts? Kunnen
zij ook een medische controle uitvoeren
of toezicht uitoefenen via een telefonische consultatie?
De specifieke uitzondering, die geldt
voor huisartsen, is niet van toepassing op de controleartsen. Er blijft een
medisch onderzoek nodig om te kunnen vaststellen of de werknemer wel
degelijk arbeidsongeschikt is. De arts,
aangesteld door de werkgever, mag met
andere woorden de werkelijkheid van
de arbeidsongeschiktheid niet betwisten op basis van het geneeskundig
attest, zonder de werknemer daadwerkelijk te hebben onderzocht.
Zeker wanneer de huisarts een ziekteattest heeft afgeleverd op basis van
een telefonische consultatie omdat
er een vermoeden is van besmetting
met het Covid-19-virus, is het logisch
dat de controleartsen de werknemers
niet meer onderzoeken via een direct
contact. In dat geval is het immers
niet mogelijk om de echtheid van de
arbeidsongeschiktheid te controleren.
Sommige onderzoeken kunnen, als ze
worden gevraagd, wel worden gedaan
door de arbeidsarts:
· voorafgaande gezondheidsbeoordeling;
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Belga Image

· onderzoeken bij werkhervatting
(eventueel bezoeken voorafgaand aan
de werkhervatting);
· spontane raadplegingen;
· onderzoeken in het kader van moederschapsbescherming (aangepast of
ander werk, werkverwijdering);
· vervallen van rijgeschiktheidsattest;
· aanvragen tot opstart van een re-integratietraject en lopende re-integratietrajecten behoren niet tot de prioriteit zolang de pandemie in België
niet onder controle is. In overleg met
de betrokken partijen zullen aanvragen voor nieuwe re-integratietrajecten worden uitgesteld worden; en de
lopende re-integratietrajecten zullen
worden opgeschort; de termijnen
voorzien voor de lopende trajecten
mogen eventueel worden overschreden.
Beslissen over de arbeidsgeschiktheid of
-ongeschiktheid op basis van alleen een
telefonische consultatie moet worden
vermeden. Dit kan alleen als de werknemer vooraf fysiek gezien is door de arts.
Sommige onderzoeken worden opgeschort tot de pandemie onder controle
is in België:
· periodieke gezondheidsbeoordelingen;
· aanvullende medische handelingen.
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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.

Bedenkingen
over corona
F.V. - Bouwel
Ik kreeg het maart-aprilnummer van Puls Magazine in de bus.
‘Coronavirus, samen sterk. De vakbond is er voor jullie’. Het eerste wat
ik altijd doe, is het kruiswoordraadsel invullen. Nu met een iets specialer gevoel, het zuur brak mij op.
Plotseling moest ik denken aan al
die berichten uit de kranten...
Sommige beroepstakken krijgen
4.000 euro steun per maand als
ze door de coronacrisis de deuren
moesten sluiten, en bovendien nog
een extra bedrag per dag. Of zie
ik dat verkeerd? Alle mensen die
technisch werkloos werden, krijgen een werkloosheidsuitkering.
Volledig akkoord in deze situatie.
Maar ook nog 200 euro om hun

Er zijn vakbondspremies in ‘Nonferro’ en ‘Internationale handel,
vervoer en logistiek’
Lees er meer over bij Puls Magazine
digitaal (mei 2020).

energierekening te betalen?
De vakbonden roerden zich en vroegen om de werknemers in de supermarkten te ontzien wegens de stresserende toestanden. Ze vroegere
kortere werktijden zonder loonverlies, premies, recuperatiedagen. Dit
om een boodschappenkar te vullen
en de prijs in te tikken? Lidl heeft
blijkbaar al onderhandeld met de
vakbonden in die zin. Met Delhaize
is er al een overeenkomst: 500 euro
premie en 5 recuperatiedagen.
Ook de vuilnisophalers in sommige
gemeenten beginnen zich te roeren.
Die kunnen natuurlijk ook lezen.
Mijn bedenking is dan: hoe moet
het verplegend personeel uit de
zorgsector zich voelen wanneer zij
dit lezen? Mensen die vooral nu op
de barricade staan en hun eigen
gezondheid in gevaar brengen? We
kunnen gerust zeggen dat deze mensen hard werken en dat de stress nu
hoe dan ook groter is in een ziekenhuis of woonzorgcentrum dan in
eender welke andere job. Waarmee
ik niet de situatie in andere sectoren
wil minimaliseren! In de zorg wordt
het personeel naar mijn mening niet
genoeg betaald. Geen wonder dat er
te weinig mensen zijn die interesse
hebben om bijvoorbeeld voor verpleegkundige te studeren.
Mijn vrouw is zo’n verpleegster. Toen
de coronacrisis uitbrak, kreeg het

personeel een boodschap: wie is er
vrijwilliger om op de corona-afdeling te werken? Sommigen hadden
meteen argumenten om vooral niet
naar de corona-afdeling te gaan.
Anderen kwamen met ziektebriefjes. En dan waren er diegenen die
het hun plicht vonden om te gaan:
zij kwamen op de corona-afdeling,
met als enige doel te zorgen voor de
onfortuinlijke patiënten.
In de tv-journaals zagen we beelden van verplegend personeel met
plexi-maskers, handschoenen, speciale pakken. Bij mijn vrouw waren
de werknemers op de corona-afdeling heel wat minder beschermd!
Opmerkingen daarover bij leidinggevenden werden weggewuifd: ‘Niet
overdrijven, wat wij hier doen, is
genoeg’. Mijn vrouw en vier van
haar collega’s zijn ondertussen
zwaar ziek en in behandeling.

INDEXAANPASSINGEN APRIL 2020
PC 2019 Technische controle en gelijkvormigheid
PC 304
Podiumkunsten
PC 318.02 Gezinszorg
PC 319.01 Opvoedingsinstellingen
		
PC 327.01 Sociale Werkplaatsen
PC 329.01 Socio-culturele sector
PC 331
Kinderopvang (trap 2A; 2B; IBO)
PC 337
Aanvullend non-profit

Vorige lonen x 1,0091(1)
Vorige lonen x 1,02(1)
Vorige lonen x 1,02(1)
Vorige lonen x 1,02
of basislonen x 1,3728(2)
Vorige lonen x 1,02(1)
Vorige lonen x 1,02(1)
Vorige lonen x 1,02(1)
Vorige lonen x 1,02(1)

(1) Aanpassing voor baremalonen en reële lonen
(2) Aanpassing enkel voor baremalonen
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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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