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Standpunt

SOCIALE VERKIEZINGEN 2020:
STEM ACV
Stefaan Decock - Algemeen secretaris |

November wordt een
spannende maand! Er is
niet alleen de start van
een nieuwe federale
regering, maar we kijken
ook opnieuw met een bang
hart naar de Amerikaanse
presidentsverkiezingen. En
daar bovenop brengt november
ook nog eens een hoogtepunt
van sociale democratie: de sociale
verkiezingen. Duizenden werknemers
in de privésector kiezen tussen 16 en
29 november hun vertegenwoordigers
in ondernemingsraden en comités voor
preventie en bescherming op het werk.
Het ACV schuift ongeveer 60.000 kandida
ten naar voor, waarvan ruim 17.000 kan
didaten van ACV Puls. Corona zette in het
voorjaar het volledige bedrijfsleven op zijn
kop en verschoof ook de sociale verkiezin
gen van mei naar november. Toch illus
treerde de gezondheidscrisis eens te meer
het cruciale belang van sociaal overleg.
Eerst en vooral om het personeel in veilige
omstandigheden te laten werken, voor
zien van beschermingsmateriaal. Over de
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen is
op verschillende niveaus gediscussieerd.
In de Groep van 10 werd een veiligheids
vademecum uitgewerkt. Dat werd in de
verschillende sectoren van de economie
verder geconcretiseerd. En in honderden
ondernemingen vormde deze handleiding
de leidraad voor uitgewerkte veiligheids
afspraken op maat.
In die oplossingen op maat speelde ACV
Puls een belangrijke rol. De moeizame weg
naar de mondmaskerplicht in winkels is
een verdienste van ACV Puls. Net zoals de
verbeterde loon- en arbeidsvoorwaarden
in de zorgsector, waar ACV Puls met de

Dries Luyten

Witte Woede via coronaveilige
acties 1,2 miljard nieuwe inves
teringen afdwong i.p.v. de
borrelnootjes die eerst op
tafel lagen in de vorm van een
horecacheque. In industriële
sectoren maakten we afspra
ken over veiligheid en tijdelijke
werkloosheid. En voor nog duizen
den andere bedienden sloot het ACV
een algemene cao af die de uitkeringen bij
tijdelijke werkloosheid optrok. Het ACV
timmerde ook aan het corona-tijdskrediet.
Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan met
illustraties van recente vakbondsrealisa
ties waarin het ACV het verschil maakte.
Zoals in die bedrijven waar we in moeilijke
corona-omstandigheden toch nog alles uit
de kast haalden bij reorganisaties of zelfs
bedrijfssluitingen.
Maar de kracht van onze organisatie
begint echter elke 4 jaar opnieuw bij de
sociale verkiezingen. Daar kan jij het ver
trouwen schenken aan de ACV-kandidaten.
Zo kan jij ervoor zorgen dat het ACV in de
bedrijven, in de sectoren én op nationaal
niveau de belangen van werknemers kan
blijven behartigen. Werk jij in een onder
neming of instelling waar sociale verkie
zingen doorgaan? Steun dan onze kandi
daten van ACV Puls op lijst nummer 2.
Het ACV is de vakbond die steeds opnieuw
via overleg aan oplossingen en resulta
ten werkt, in samenwerking met jou en je
collega’s. Niet alleen in coronatijden, maar
elke dag werken wij aan meer veiligheid,
leefbare werkdruk, behoud van tewerk
stelling bescherming en verbetering van
inkomens... Mogen wij deze maand op
jouw medewerking rekenen door deel te
nemen aan de verkiezingen én te kiezen
voor de ACV Puls-kandidaten?
Alvast bedankt voor je stem en je steun!
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ACV Puls over de nieuwe federale regering

VIA SOCIAAL OVERLEG
WERKEN AAN OPLOSSINGEN
632 dagen na de val van de regering over het Marrakeshpact is er opnieuw een volwaardige
regering. Ze zal ons door de coronacrisis moeten leiden en een stevig relancebeleid in de
steigers zetten. Dat ze met nederigheid en niet-polariserende intenties aan de startlijn
komt, is alvast een pluspunt. Maar er is meer dat wij van deze regering verwachten.
Stefaan Decock |

Essentiële sectoren ondersteunen

Het applaus voor de mensen in de
zorg- en welzijnssector is op fede
raal niveau vertaald in een injectie
van 1,2 miljard. Deze broodnodige
investering moet nog vertaald wor
den in concrete akkoorden.
Voor de cultuur- en evenementen
sector en de horeca blijft de ellende
voortduren en blijft ondersteuning
nodig.
Ook in de distributiesector zijn de
problemen groot. De voedingswin
kels deden goede zaken doen maar
de druk en de onveilige werkom
standigheden duurden veel te lang.
En aan veel te lage lonen.

Laagste lonen moeten omhoog

Die omhoog krijgen wordt één van
de uitdagingen van deze regering.
Het federaal regeerakkoord voor
ziet geen afschaffing van de loonwet.
Dat is een probleem, want daardoor
kunnen zwakker betalende sectoren
als de distributie nooit een inhaal
beweging maken. Wij willen af van
het juk van de loonwet. De verschil
lende economische realiteit in de
sectoren vergt vrije onderhandelin
gen voor vakbonden en werkgevers.
Deze regering wil het sociaal overleg
herstellen, zo klinken de intenties.
Dat horen we graag. Hopelijk grijpt
ze onze sinds lang uitgestoken hand
stevig vast.
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Photonews

Duurzaam ondernemen op de
agenda

Het recente FNG-verhaal illustreert
hoe verregaande vrijheid van onder
nemen van België een cowboyland
maakt, met werknemers als voor
naamste slachtoffers. Mag het iets
minder ondoorzichtig, iets minder
risicovol, iets meer gecontroleerd?
Wij pleiten voor duurzaam onderne
men, ketenzorg en transparantie.
Ook het voormalige
Blokkerpersoneel (nu Megaworld)
kan ervan mee spreken. Ten nadele
van RSZ en fiscus worden centen
doorgesluisd naar Monaco. Betere
regelgeving kan dit verhinderen.

Sociaal beleid versterken

Tijdelijke werkloosheid is een essen
tiële hefboom om ontslagen te ver
mijden. Maar het blijft een aanslag
op je inkomen. De sociale uitkerin
gen moeten dus omhoog, tot boven
de armoedegrens. Veel concreets
lezen we daarover niet in het regeer
akkoord.
De veelbesproken verhoging van de
minimumpensioenen naar minstens
1500 € netto – evenals een verhoging
van de andere pensioenen – is voor
ons een absolute must.

Naar een nieuw pensioenbeleid

Deze regering draait de pensioen
leeftijd niet terug naar 65. Een
foute keuze. Maar we zien ook
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lichtpuntjes. Het pensioen met
punten is weg en het doodlopende
straatje van zware beroepen is ver
laten. We hopen in het pensioenbe
leid op een volwaardige rol voor het
sociaal overleg. Het moet gedaan

zijn met mensen opjagen die soms
40 jaar of meer gewerkt hebben, 59
jaar zijn en in de ziekteverzekering
terecht komen omdat werken niet
meer lukt. Zij hebben vooral nood
een stabiel kader om het einde van
hun loopbaan te plannen. Wettelijk
pensioen moet mogelijk zijn vanaf
60 jaar en volledig pensioen op 65.
Langer werken moet kunnen en mag
gehonoreerd worden. Maar ander
zijds moet het ook vanaf 55 jaar
mogelijk zijn om af te bouwen en
moet in sommige omstandigheden
SWT een optie blijven.

Nieuw kader voor nieuwe
werkvormen

Duizenden werknemers werkten
tijdens de coronacrisis van thuis
uit. Thuiswerk kreeg wel een onge
looflijke boost. De beleving bij

personeelsleden is erg verschillend
en het wetgevend kader is onaange
past of onvoldoende. Ook hier kan
sociaal overleg oplossingen bieden.

Een sociaal omkaderd klimaatbeleid
Een klimaatbeleid kan niet zonder
sociale omkadering. Wij willen de
prijs voor het klimaatbeleid niet
afwimpelen op de werknemers, en al
zeker niet op de laagste lonen of de
zwaksten.

De adders onder het gras

Veel staat ook niét in de regeer
verklaring. Wat met de opzeg
termijnen waarvan een gedeelte
dient ingezet voor activering? En
streven naar een tewerkstellings
graad naar 80% is prima, maar hoe
willen we die realiseren? Wordt
return to work voor langdurig
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zieken opnieuw een horrorverhaal of
zal het advies van de sociale part
ners echt ter harte worden geno
men? Wat betekent concreet de
flexibilisering die opnieuw op het
menu staat? Wat zijn de plannen
inzake verdere regionalisering? Wat
met de gezondheidszorg? En vooral:
wat met een rechtvaardige fiscaliteit
en bijdragen van de meest vermo
genden?

Hoopvol, waakzaam en constructief
Ons land heeft nood aan eendracht
en ambitie. Dit kan alleen via sociaal
overleg. Polarisering zet de mensen
alleen maar tegen elkaar op. Deze
veelkleurige regering krijgt de kans
om de politiek opnieuw geloofwaar
dig te maken. Vanuit ACV Puls willen
we daar waakzaam maar construc
tief aan bijdragen.
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Coronaproof stemmen per brief,
elektronisch of in een stemlokaal

STEM 2. STEM ACV!
Tussen 16 en 29 november is het zo ver. Dan kan je - als jouw bedrijf sociale verkiezingen
organiseert - stemmen op kandidaten die jou en je collega’s de komende vier jaar mogen
vertegenwoordigen op de werkvloer. Het belang van de sociale verkiezingen kan niet genoeg
onderstreept worden. Het ACV is niet alleen al jaren de grootste, meest representatieve vakbond.
Het is ook jouw vakbond! Daarom kijk je maar beter naar de kandidaten op lijst nummer 2.
Samen met jou inzetten op goede
loon- en arbeidsvoorwaarden, een
veilige en gezonde werkplek, een
haalbare loopbaan, werkzekerheid,
betere mobiliteit, minder stress,
meer vrije tijd en duurzaam onder
nemen. Dat zijn de thema’s die voor
het ACV absoluut prioritair zijn de
komende vier jaar. Een stem voor
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het ACV, is dus écht een stem die er
toe doet. Maar hoe doe je dat, stem
men?

Je stem uitbrengen

De coronacrisis treft heel wat men
sen. We hopen van harte dat jij en je
familie en vrienden gezond mogen
blijven. Daarom werken we ook voor
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de sociale verkiezingen hard aan een
veilige stemomgeving. De corona
maatregelen zorgden organisato
risch voor heel wat uitdagingen. Er
zal meer elektronisch gestemd wor
den, maar ook de stemlokalen in de
ondernemingen zullen honderd pro
cent coronaproof moeten zijn.

Vinden er in jouw onderneming
sociale verkiezingen plaats? Dan heb
je een oproepingsbrief gekregen, of
valt die eerstdaags in je brievenbus.
Daarin staat alle praktische infor
matie over hoe jij je stem kunt uit
brengen (per brief, elektronisch of
in een stemlokaal) en wanneer je dat
precies kan doen (tussen 16 en 29
november).

Welk bolletje moet je kleuren?

Het groene, natuurlijk.
Stem 2, stem ACV.
Net zoals bij de politieke verkie
zingen, kan je ofwel een lijststem
uitbrengen (dan kleur je het ACVbolletje bovenaan de lijst in), of je
kan op personen stemmen. Je kan

niet op meer personen stemmen dan
er mandaten zijn. Doe je dit wel, dan
wordt jouw stem automatisch een
lijststem. Ook hierover vind je een
leuk en handig filmpje over terug op
www.stemacv.be
Dus: Stem 2. Stem ACV!

Elektronisch stemmen

Kan je elektronisch stemmen? Je
vindt dan alle informatie in je oproe
pingsbrief. Je hoeft je dan misschien
niet te verplaatsen naar een kies
lokaal. Stemmen kan via een bevei
ligde verbinding vanop de werkplek,
thuis of vanop afstand.

Stemmen per brief

Hebben de vakbonden en je werk
gever een akkoord gemaakt over
‘stemmen per brief’? Ook dan hoef
je je niet naar een stemlokaal te
begeven. Neem je oproepingsbrief
erbij, en volg de instructies om er
zeker van te zijn dat je stem geldig
is. Op www.stemacv.be vind je een
zeer handig filmpje dat je hierbij kan
helpen.

Stemmen in het stemlokaal

Moet je je naar een stemlokaal bege
ven? Weet dan dat je werkgever
moet instaan voor de veiligheid in
het stemlokaal, en dus alle corona
maatregelen in acht moet nemen om
elke werknemer veilig zijn stem te
kunnen laten uitbrengen. Zo moe
ten de openingsuren van het stem
lokaal ruim genoeg zijn, is het aantal
kiezers per stemlokaal beperkt en
moet al het materiaal tijdig en gron
dig gereinigd worden. Eigen schrijf
materiaal is verboden. De algemene
richtlijnen, zoals we die al maanden
kennen, blijven ook nu gelden: hou
altijd minstens 1,5 meter afstand,
ontsmet je handen regelmatig en
draag een mondmasker.
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Vakbondswerk in de industriesector

KLAAR VOOR EEN
HERSTRUCTURERINGSGOLF?
Max De Boeck |

Shutterstock

Dat de economie lijdt onder corona weet iedereen. Niet in het minst ook in de industriesector.
Puls Magazine maakte een stand van zaken op met Philippe Bervoets. Als algemeen
coördinator voor de industriesector bij ACV Puls coördineert hij vakbondswerking in sectoren
als de metaalbouw, staal, non-ferro, controleorganismen en de voedingsnijverheid.
Hoe hebben we de coronacrisis
aangepakt?

“Toen duidelijk werd hoe ernstig de
crisis was, hebben we als vakbond
ingezet op enerzijds de sectorale gid
sen die de veiligheid van de werkne
mers moesten garanderen en ander
zijds tijdelijke werkloosheid om
zoveel mogelijk banen te redden.
In de metaalsector hebben we samen
met arbeiders een gezamen
lijke sectorgids opgesteld.
Dat leidde tot een sterke lei
draad op maat van de sec
tor. Voor de voedingssector
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is dat helaas niet
gelukt. Werkgevers
federatie FEVIA en
de arbeiders heb
ben de bedienden
niet betrokken. We
hebben enkel ach
teraf nog details kun
nen toevoegen. De gids is
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daardoor ook minder sterk.
Het systeem van tijde
lijke werkloosheid ken
nen arbeiders al lang.
Bedienden nog niet. Om
vlug te kunnen inspelen
op de crisis, heeft de over
heid tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht mogelijk

gemaakt. Voor arbeiders bestaan
meestal sectorale regelingen die
werkgevers tot een financiële bij
drage verplichten. Daar zijn we over
beginnen onderhandelen. We heb
ben tot hier toe enkel voor bedien
den in de metaalsector eenzelfde
werkgeverstoeslag kunnen beko
men. In de andere sectoren nemen
onze afgevaardigden dat op in hun
bedrijf. Met wisselend succes.”

Het valt op dat de industriesectoren
vrij goed stand houden.
“Er zijn grote verschillen tussen
en binnen de industriesectoren. In
non-ferro, staal en controleorganis
men is de impact beperkt. Sommige
metaalbedrijven floreren als nooit
tevoren. Volvo Cars Gent bijvoor
beeld kan de vraag met moeite
volgen. Ook ondernemingen die
voor de gezondheidssector produ
ceren, hebben de wind in de zeilen.
Andere hebben het erg moeilijk. In
de voedingsnijverheid is het beeld
gemengd. Vooral luxeproducten
zoals pralines verkopen veel minder
en de bestellingen van de horeca zijn
gedaald.

Bijna alle industriebedrijven maken
gretig gebruik van tijdelijke werk
loosheid. Dat betekent minder
personeelskosten. We houden ons
hart al vast voor 2021, wanneer dat
systeem wegvalt. Sommige bedrij
ven kunnen al geen beroep meer
doen op de ‘corona’-werkloosheid en
vallen terug op economische werk
loosheid, dat niet dezelfde mogelijk
heden biedt. Er zijn hier en daar al
herstructureringen aangekondigd.
Gelukkig is er nog weinig sprake van
faillissementen. De ondernemingen
die nu toch failliet gaan, zaten al in
moeilijkheden voor corona. Maar
misschien zullen ook ondernemin
gen die in normale omstandigheden
konden blijven bestaan, de boeken
moeten neerleggen.”

Zijn wij daar als vakbond op
voorbereid?

“Herstructureringen zijn schering
en inslag in de industrie. Maar de
huidige problemen zijn niet te wij
ten aan de normale marktwerking.
Corona is een externe factor die een
zware aanslag pleegt op de econo
mie.
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We hebben daar intern over gedis
cussieerd en zijn van plan om zeer
kritisch te kijken naar de herstruc
tureringsplannen die ons worden
gepresenteerd. Ook al is de situatie
in een kleine KMO met weinig finan
cieel draagvlak anders dan in een
multinational, we zijn vast van plan
ons offensief op te stellen.”

Hoe willen jullie dat doen?

“Bij een herstructurering bestaan
er wettelijke procedures die ons in
staat stellen alternatieve plannen
voor te stellen aan de werkgevers.
We willen daar nog meer op inzet
ten. Na een economisch-financiële
analyse van een bedrijf nagaan,
‘Klopt dat wel, wat de werkgever
hier zegt? Is het probleem zo groot,
dat wij akkoord moeten gaan met
massale ontslagen?’
We zien dat werkgevers bij herstruc
tureringen vaak te diep snijden en
achteraf nieuwe mensen moeten
aanwerven en opleiden. Maar onder
tussen hebben ze wel grote maat
schappelijke schade aangebracht.
Wij willen focussen op alterna
tieve maatregelen, zoals de corona-
arbeidsduurvermindering om de
moeilijke periode te overbruggen.
We zullen de tewerkstelling maxi
maal blijven beschermen.
We gaan niet onderhandelen zon
der de werkvloer te betrekken. De
werknemers regelmatig informeren,
bevragen en laten meebeslissen, is
cruciaal.
Het gevaar bestaat verder dat
men zal proberen aan de loon- en
arbeidsvoorwaarden te sleute
len. Daar hebben wij als vakbond
een duidelijk standpunt over: no
pasarán. Wij sluiten tijdelijke ingre
pen niet uit, maar zullen verworven
arbeidsvoorwaarden niet laten afne
men.”
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Sociale zekerheid zorgt voor minder zorgen

EEN STEUN IN DE RUG
OP BELANGRIJKE MOMENTEN
Jan Deceunynck |

Daniël Rys

Wie verwacht is, wordt maar zelden begroet. Ik moet eerlijk zijn: ik kende de uitdrukking
niet, tot Walter ze tijdens ons gesprek aanhaalde. Maar ze klopt als een bus: al te
vaak vinden we dingen vanzelfsprekend die dat eigenlijk helemaal niet zijn.
Zoals de sociale zekerheid. Je terug
betaling bij de dokter. De kinderbij
slag voor je kinderen. Je pensioen.
Of zoals in het geval van Walter of
Ilke: de uitkering tijdens je tijdelijke
corona-werkloosheid of het ouder
schapsverlof waardoor je je job kan
combineren met wat tijd voor je
kind. Stuk voor stuk dingen die je
leven een stuk aangenamer maken.
En die maar kunnen omdat we er
samen voor kiezen.

Het maakt toch een verschil

Walter werkt al 20 jaar in een call
center. Door de coronacrisis viel het
aantal oproepen op sommige lijnen
volledig of bijna volledig weg. Het
werk werd dus gereorganiseerd,
waardoor hij een tiental dagen tij
delijk werkloos werd. “Enkel in april
en mei. De uitkering in orde bren
gen ging eigenlijk heel vlot. Ik was
nog nooit eerder werkloos geweest.
Maar ik heb online mijn aanvraag

ingediend bij het ACV en het was
meteen in orde. De volgende maand
kreeg ik netjes mijn uitkering.”
Voor zijn werkloosheidsdagen
viel Walter terug op 70% van zijn
gewone loon. “Dat is 5% meer dan
de normale uitkering bij tijdelijke
werkloosheid. Die bedraagt maar
65%,” weet hij. “Voor mij was de uit
kering voor die korte periode geen
onoverkomelijk probleem. Maar ik

Dankzij het ouderschapsverlof is Ilke elke woensdag bij Rune: “Je wil je kind toch niet alleen ’s avonds zien, wanneer het stikkapot is na een lange dag?”
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kan mij heel goed voorstellen dat
het wel een probleem kan zijn voor
wie langer werkloos is. Dan maakt
5% toch wel een verschil naar mijn
mening. 70% zou toch wel het mini
mum moeten zijn.”
Intussen is Walter terug volledig
aan het werk. “Het is zelfs heel druk
nu. Het callcenter waar ik werk
wordt mee ingezet voor de contact
opsporing. Er is dus aardig wat extra
personeel ingeschakeld. We zijn
bijna verdubbeld.”
“Als burger heb je vaak niet door
hoe goed er voor je gezorgd wordt.
Ik ben niet lang tijdelijk werkloos
geweest, maar het was toch fijn dat
ik dan zonder al te veel problemen
of moeite een uitkering kreeg,” legt
hij uit. “Meestal sta je daar niet bij
stil en vind je dat allemaal heel nor
maal. Maar dat is het niet. Ik ben
alleszins blij dat ik hier woon en niet
in Amerika. Want daar heb je zo’n
vangnet niet.”

Tijd voor je kind

Ilke geniet als jonge moeder van
ouderschapsverlof. “Sinds april,”
legt ze uit. “Normaal zou Rune vanaf
dan naar school gegaan zijn. Maar
door corona werd dat september.
Maar ik was dan toch één dagje vrij
om bij haar te zijn.” Hoe ze anders
haar job als beleggingsadviseur bij
ING zou moeten combineren met de
zorg voor haar dochter weet ze niet.
“Mijn partner en ik zouden liever
allebei voltijds werken, maar dan
krijgen we de planning niet rond,”
aldus Ilke. “Ik kan bij ING flexibel
werken, maar ook dat heeft beper
kingen. Je moet dan altijd rekening
houden met de collega’s of er komt
ergens een vergadering tussen. Maar
met zo’n vaste dag ouderschapsver
lof lukt het wél. Daar kan iedereen
rekening mee houden.”
En de nodige tijd voor haar kind vind
ze heel belangrijk. “Je wil je kind
toch niet alleen ’s avonds zien, wan
neer het stikkapot is na een lange
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dag? Nu ben ik er elke woensdag
helemaal voor haar en leer ik Rune
écht kennen.”
Daar heeft ze wel wat centjes voor
over. Al blijkt dat ook wel mee te
vallen. “Bovenop de uitkering, krijg
ik ook van ING nog een premie. Dat
heeft de vakbond hier goed onder
handeld. Zo verlies ik per maand
niet zo heel veel van mijn inkomen.
En dat heb ik er alleszins graag voor
over.”
Binnen ongeveer 20 maanden zit het
ouderschapsverlof erop. Wat dan?
“Ik weet het nog niet echt. Misschien
wil ik dan wel structureel deeltijds
werken. Want de relatie met mijn
kind gaat voor. Maar dan scheelt het
financieel natuurlijk wel wat meer.
Gelukkig moet ik me daar nu nog
geen zorgen over maken dankzij de
sociale zekerheid.”
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Eén algemene regeling zal niet volstaan

THUISWERK MOET
WERK OP MAAT ZIJN
Jan Deceunynck |

AdobeStock

Voor de ene is het al langer heel gewoon, voor de ander relatief nieuw sinds de
coronacrisis. En voor nog anderen is het een piste die in de toekomst wel eens interessant
zou kunnen worden. Hieronder de verhalen van Tom, Nathalie en Nadine.
Voor Tom is thuiswerk niet echt
nieuw. Hij werkt bij Nokia Bell al
bijna 20 jaar geregeld van thuis uit.
“Ons bedrijf was koploper wat de
technologie betreft. Dus konden
we er ook zelf al vroeg gebruik van
maken,” merkt hij op. Hij heeft in
die periode heel wat positieve en
negatieve facetten van thuiswerk
aan den lijve ondervonden. “Heel

belangrijk is het om een balans te
vinden. Op het werk, maar ook op
het thuisfront. Ik heb mijn thuiswerk
een paar jaar geleden wat terugge
schroefd toen ik voelde dat mijn tijd
door de combinatie van werk- en pri
vétaken nog veel meer werd gevuld
dan tijdens
een dag op
het werk.”

Minstens zo belangrijk is dat het
thuiswerk gebaseerd is op vertrou
wen. “Als je het vertrouwen hebt van
je rechtstreekse leidinggevende,
is het veel evidenter om op een
stressloze manier thuis te werken.”
Nathalie werkt bij Telenet, waar
iedereen door de
coronacrisis vol
tijds thuis werkt.

Tom

“Ons management stond
maanden
voor Covid eerder weigerach
gesprekken
tig tegenover meer thuis
over thuiswerk
werk, maar dat is nu omge
op de vakbond
slagen,” lacht ze opgetogen. De
sagenda. “De
meerderheid van haar collega’s
ervaringen uit de
zijn blij met de mogelijk
covid-periode waren
Nathalie
heid. “Qua work-life is het
overwegend positief. Maar de
een positieve evolutie,
sociale contacten met colle
al moet je er ook voor
ga’s zijn ook heel belang
jezelf over waken
rijk.”
dat je je compu
Werk op maat
ter ’s avonds op tijd
Stijn Gryp van het ACV
uitzet,” heeft ze al
wil binnenkort in de
gemerkt. In overleg
Nationale Arbeidsraad
met de vakbonden
het gesprek met de werkge
komt er binnenkort een
vers aangaan over thuiswerk.
cao over thuiswerk in het
“We stellen vast dat het de voor
bedrijf na de crisis. “Centraal
bije periode goed heeft gewerkt. We
daarin staat een 60-40 regeling:
willen nu met de werkge
60% werk je thuis en 40% op
Nadine
vers afspreken om het ook
het werk. Op kwartaalbasis, dus
in de toekomst meer
wekelijks kan je het meer
mogelijk te maken.
flexibel invullen. Er komt
Misschien moeten
ook een thuiswerkpremie
we er gewoon van
van 50 euro per maand
uitgaan dat ieder
en iedereen krijgt een
een kan thuiswer
gsm-abonnement.”
ken, behalve als het
Nadine werkt in de zorg
anders wordt afge
sector, waar thuiswerk
sproken.” Daarnaast
minder voor de hand ligt.
dringen zich volgens hem
Maar toch. “Het zal niet voor
Stijn
ook afspraken op over de werk
iedereen kunnen, maar
tijd en de beschikbaarheid. “Wordt
als zelfs artsen via
die geregistreerd? Of geven
teleconsultatie
werkgevers meer autonomie
kunnen thuis
aan de werknemer? Tijdens
werken, kun
welke periodes moet iemand
nen we ervan
beschikbaar zijn? We wil
uitgaan dat
len dat werkgevers daarover
er nog wel
afspraken maken met hun
wat functies
medewerkers en de délégués.”
of taken zijn
Hij pleit voor regelingen op maat,
die thuis kunnen
want de verwachtingen van werk
gebeuren. Dat is ook
nemers zijn heel verschillend. “De
gebleken tijdens de covid-crisis.
ene wil thuiswerk en privé duidelijk
Denk maar aan de boekhouding,
scheiden, de andere wil het net meer
medisch klinische registratie, infor
vervlechten. We gaan maatwerk
matica, sociale dienst, middenkader
moeten leveren per bedrijf, of zelfs
verpleging, personeelsdienst…,”
binnen een bedrijf. We willen de
legt ze uit. “In grote ziekenhuizen
werkgevers er via nationale afspra
is het al meer ingeburgerd, maar
ken wel toe verplichten om dat
waar ik werk nog helemaal niet.”
maatwerk te leveren.”
Maar ook daar staan er de komende
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Uit de thuiswerk
bevraging
In de vorige editie van Puls
Magazine polsten we naar jouw
ervaring met thuiswerk. Bijna 2.000
lezers lieten hun bedenkingen achter – waarvoor dank. Hier een aantal veel terugkomende vragen…
Vergoeding: de kosten voor thuiswerk lopen op. Elektriciteit,
Inktpatronen, papier, … En binnenkort ook extra verwarmingskosten.
Die kosten worden zeker niet altijd
vergoed. De verplaatsingsvergoedingen zijn weggevallen, maar er is
vaak geen vergoeding voor kosten
thuis tegenover gezet.
Ergonomie en werkcomfort:
bureaustoel, extra scherm, klavier, … zijn belangrijk om gezond te
kunnen werken, maar ook kostelijk.
Verre van alle werkgevers komen
hierin tussen.
Vergaderen: televergaderen heeft
zijn voordelen, maar er worden toch
ook vraagtekens bij geplaatst.
De combinatie werk en gezin wordt
voor veel werknemers verbeterd
door thuiswerk. Maar de combinatie
met kinderopvang blijft lastig.
Kantoor in de keuken: niet alleen de
fysieke vermenging van bureau en
woonruimte is lastig, maar ook het
feit dat de vervaagde grens kan leiden tot permanente veronderstelling van bereikbaarheid.
Arbeidstijdregistratie: eerder uitzondering dan regel. Dit leidt tot
discriminatie tussen werknemers op
kantoor en thuis.
Vertrouwen: stressloos thuiswerken hangt af van de mate waarin de
werkgever vertrouwen heeft in de
thuiswerkers. Ook aangepaste coaching en begrip voor de thuissituatie zijn belangrijk.
Collegiaal contact blijft belangrijk.
Slechts weinigen geven aan voltijds
thuis te willen werken. De reden? De
collega’s…

13

SNAPSHOTS

Amazon bespioneert zijn
werknemers
De Covid-pandemie heeft voor een explo
sieve groei van online verkoop geleid.
Amazon is één van de grote spelers die
hiervan geprofiteerd heeft. UNI Europa,
de Europese dienstenvakbond, wil dat de
Europese Commissie een onderzoek voert
naar mogelijk illegale praktijken van deze
e-commerce gigant ten aanzien van zijn
werknemers. De concrete aanleiding zijn
twee vacatures voor data-analysten die
vlot meertalig zijn en bedreigingen van
vakbonden en anti-Amazon campagnes
moeten opsporen. Na talrijke klachten
verwijderde het bedrijf de vacatures. Het
is niet de eerste keer dat Amazon zich vij
andig opstelt tegenover vakbonden. UNI
Europa heeft talrijke getuigenissen van
werknemers die bang zijn om zich op het
werk uit te spreken alsook van vergeldin
gen tegen vakbondsaanhangers. Hoog tijd
dus dat de Commissie onderzoek voert
naar de wijze waarop Amazon zijn werk
nemers controleert.
www.uni-europa.org
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Gezond werk,
verlicht de last!
Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid
op het werk voert campagne onder de titel “Gezond werk,
verlicht de last!”. Ze willen de aandacht vestigen op de
miljoenen Europese werknemers die lijden aan werk gere
lateerde spier- en skeletaandoeningen. De meest voorko
mende aandoeningen zijn rugpijn en pijn aan de bovenste
ledematen. Risicofactoren zijn repetitieve hand- of arm
bewegingen, langdurig zitten, het heffen of verplaatsen
van personen of zware lasten, tijdsdruk en vermoeiende
of pijnlijke houdingen. Het Europees Vakverbond (EVV)
is blij met de campagne, die moet leiden tot een groter
bewustzijn en opleiding rond dit thema. Er is ook nood
aan een preventieve aanpak van spier- en skeletaandoe
ningen. EVV pleit voor een ambitieus Europees wetgevend
kader, dat de verschillende EU-landen aanzet om deze
aandoeningen op de werkplek te voorkomen.
https://healthy-workplaces.eu
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Nood aan betere arbeidsrechten
voor essentiële werknemers
Op 7 oktober was er de internationale dag voor waar
dig werk. Niet toevallig lanceerde de mondiale diensten
vakbond Uni Global Union op die dag een internationale
campagne voor essentiële rechten voor essentiële werk
nemers. Tijdens de Covid-pandemie hielden onderbe
taalde en ondergewaardeerde werknemers de economie
draaiende. Denk maar aan personeel van winkels, zieken
huizen, ouderenzorg, openbaar vervoer … De crisis heeft
aangetoond hoe onmisbaar deze jobs zijn. De eisen zijn
duidelijk: een waardig loon, een veilige werkplek, betaald
ziekteverlof, collectieve onderhandelingen via vakbon
den en een eenvoudige toegang tot aanvullende voorzie
ningen (kinderopvang, toegang tot tests,…) tijdens een
crisis. Isabel Cortes, schoonmaakster en vakbondslid in
Peru, staat volmondig achter de campagne. “Tijdens de
hele pandemie hebben we ons trots en moedig gevoeld.
We hebben ons als leeuwinnen tegen de ziekte verzet.
Onze buren hebben ons helden genoemd. We hebben in
de frontlinie van deze crisis gestaan. En nu verdienen we
meer.”
www.uniglobalunion.org
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Femma lanceert campagne
voor het nieuwe voltijds
werken
In 2019 testten alle medewerkers van
vrouwenvereniging Femma een jaar lang
het effect van een 30-urenwerkweek als
het nieuwe voltijds werken uit. Uit de
resultaten blijkt dat de combinatie wer
ken, zorgen en vrije tijd evenwichtiger
verliep. De tevredenheid erover verbe
terde, er waren minder conflicten tussen
werk en privé en de algemene werklast
(de optelsom van betaalde arbeid, huis
houdelijke arbeid en zorgarbeid) daalde.
Er kwam meer tijd voor persoonlijke vrije
tijd en ouders gaven aan dat de band met
hun kinderen verbeterde. Kinderen gaven
aan dat de ochtenden en avonden rustiger
verliepen en dat er meer ruimte was om
dingen samen te doen.
Femma vindt dat er over de norm van het
huidige voltijds werken gediscussieerd
moet worden en dat werknemers, werkge
vers en beleidsmakers moeten nadenken
over hoe we werk anders kunnen orga
niseren. “We willen het pad effenen naar
meer evenwicht tussen werken, zorgen
en vrije tijd voor iedereen”, verduidelijkt
adjunct-directeur Riet Ory. Femma lan
ceert daarom de nieuwe campagne ‘Eigen
mix’. “Het nieuwe voltijds werken zorgt
voor meer combinatiegemak en hoe jij
je tijd verdeelt over werk- en privétaken
bepaal je zelf. Met collectieve maatregelen
kunnen we die individuele vrijheid waar
maken.”
www.femma.be
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Daisy combineert job met mantelzorg

PASSEN EN PUZZELEN OM DE
OPVANG ROND TE KRIJGEN
Jan Deceunynck |

Daniël Rys

Al bijna tien jaar combineren Daisy en haar broer Johan de zorg voor
hun moeder met een (bijna) voltijdse job. “Een hele puzzel,” noemt
ze het. Intussen heeft ze de aanvraag tot erkenning als mantelzorger
ingediend, om via dat statuut eventueel ook mantelzorgverlof te kunnen
aanvragen “als mama nog slechter of minder mobiel wordt”.
De mama van Daisy lijdt al bijna 10 jaar
aan Alzheimer. Haar papa is intussen 7
jaar geleden overleden. Sindsdien zorgen
de kinderen de klok rond voor opvang en
zorg. “We kunnen mama echt niet lang
alleen laten. Even snel naar de winkel kan
nog net, maar langer moet het niet duren.
Dag en nacht moet er iemand bij haar
zijn.”

Late shift

Daisy woont nog in het ouderlijke huis. Ze
werkt als verzorgende in een woonzorg
centrum. Daar werkt ze vast in de late shift
op wisselende dagen. Daarnaast werkt ze
ook nog één weekend op de twee. Johan
werkt in de gevangenis en is elke woens
dag vrij om voor zijn moeder te zorgen.
Zo leggen ze de basispuzzel. Die vullen ze
verder op met een paar dagdelen professi
onele thuisoppas en twee dagen dat mama
naar een dagcentrum kan. “Dat geeft dan
wat ruimte om boodschappen te kunnen
doen,” legt Daisy uit.
Maar ze klaagt niet. Ze zorgt met veel
liefde voor haar moeder en houdt zelfs
nog tijd over voor een gevuld sociaal leven
in het oudercomité en het buurtcomité.
“Vergaderingen gebeuren bij mij thuis of
ik neem mama mee naar de vergadering.
Iedereen kent haar en de situatie. Niemand
maakt er een probleem van. Mijn kennis
senkring is ook een belangrijke steun.
Jaarlijks gaan we met vrienden een week
endje maar Limburg. En dan zorgt ieder
een daar voor mama en heb ik tijd om vol
uit van het weekend te genieten.”
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Vooruit plannen

De opvang wordt altijd ruim op voorhand
gepland. Maar soms duiken ook onver
wachte dingen op. “Ik heb het afgelopen
jaar een paar keer in het ziekenhuis gele
gen. De eerste keer was gepland. Maar de
tweede keer niet. Gelukkig had Johan toen
net vakantie en kon hij mama opvangen.
Anders zou het wel een probleem geweest
zijn.” En soms vraagt iemand wel eens
ongepland om mee iets leuks te gaan doen.
“Dat lukt vaak ook hoor, maar ik moet dan
wel eerst de opvang voor mama regelen.”
Mantelzorgverlof wil ze nog even uitstel
len, want het is beperkt in de tijd. “Ik
breng nu alles in orde om het later te kun
nen aanvragen. Maar het verlof spaar nog
op voor wanneer mama verder achteruit
gaat en niet meer naar het dagcentrum
kan, of als ze nog minder mobiel wordt,”
legt Daisy uit. “Dan zal ik meer tijd moeten
kunnen vrijmaken op het werk en is man
telzorgverlof zeker welkom.”
En een woonzorgcentrum? “Dat is voor mij
echt de laatste optie,” vertelt ze. “Ik werk
er zelf, dus ik weet dat er daar ook goed
voor de mensen wordt gezorgd. Maar het
is toch altijd minder dan thuis verzorgd
worden. Zo lang ik dat kan blijven doen,
kies ik daarvoor.”

“Als mama nog slechter wordt
zal ik meer tijd moeten kunnen
vrijmaken. Dan is mantelzorgverlof zeker welkom.”
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Hoe zit het met dat
mantelzorgverlof?
Mantelzorgers zijn familieleden of
zelfs vrienden die zorgen voor een
persoon die erkend is als behoeftige. Tot nog toe zetten ze zich vrijwillig en zonder enige erkenning
in en werden ze op geen enkele
manier vergoed voor hun inzet.
Sinds 1 september 2020 kan je als
werknemer mantelzorgverlof aanvragen. Je kan dan als mantelzorger
afwezig blijven van het werk én een
uitkering via de RVA ontvangen.
Om voor mantelzorgverlof in aanmerking te komen, moet je:
• erkend zijn als mantelzorger
(door de mutualiteit)
• je hoofdverblijf in België hebben
• minstens 50 uur per maand of
600 uur per jaar werken
Werk je voltijds, dan kan je je
arbeidsovereenkomst volledig,
halftijds of voor 1/5 schorsen.
Verspreid over je loopbaan kan
je tot maximaal 6 maanden verlof opnemen. Ook als je deeltijds
werkt, kan je het mantelzorgverlof
opnemen. Tijdens het mantelzorgverlof krijg je geen loon, wel een
forfaitaire uitkering van de RVA.
Praktisch:
• Vraag je erkenning als mantelzorger aan via je mutualiteit.
• Dien je aanvraag voor mantelzorgverlof schriftelijk in bij je
werkgever met het aanvraagformulier dat je op de website van
de RVA vindt. Vul het in en laat
een duplicaat door je werkgever
ondertekenen.
• Je moet de aanvraag minstens
7 dagen voor het begin van het
mantelzorgverlof doen, tenzij de
werkgever akkoord gaat met een
kortere termijn.
• Dien de aanvraag, samen met je
erkenning als mantelzorger in bij
de RVA.
Lees meer over het mantelzorg
verlof via https://bit.ly/34AKdQQ of
onderstaande qr-code.
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Private labo’s verdienen goed aan coronatests

NIET VOOR IEDEREEN
IS DE CORONACRISIS JAMMER
Jan Deceunynck |

Shutterstock

Terwijl België opnieuw kreunt onder de coronacijfers, zien sommige bedrijven hun
winsten fors toenemen door de crisis. De medische labo’s doen gouden zaken. “Zeker
de private labo’s die aardig wat winst maken op de coronatests,” legt Johan Fobelets
uit. Hij volgt als vakbondssecretaris voor ACV Puls de sector op de voet.

Het blijkt tijd voor koopjes in de
sector. “Het Vlaamse labo CMAMedina fuseerde in september met
de Franse Biogroup. Dat leverde de
aandeelhouders van CMA-Medina 1
miljard euro op. Zonder enige belas
ting, want die is er niet op aandeel
transacties.”
Waarom het bedrijf zoveel waard
is? Veel heeft te maken met de forse
winsten die gemaakt worden. “50%
van de omzet is winst,” legt Johan
uit. “Op kosten van de sociale zeker
heid. Want CMA-Medina maakt 50%
winst op wat het Riziv betaalt voor
testen. Dat geldt overigens ook voor
de andere private labo’s. Die heb
ben dezelfde niet te verantwoorden
winstmarges.”
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Niks extra voor personeel

Wat het extra pijnlijk
maakt is dat het personeel
in de private labo’s niet mee
van de winst profiteert. “De lonen in
de klinische labo’s liggen 10 à 15%
onder de ziekenhuisbarema’s,” legt
Johan uit. “Bij Medina zijn er ook
extreem lage vergoedingen voor
onregelmatige prestaties en bij CMA
wordt de eindejaarspremie zelfs
afhankelijk gemaakt van het aan
tal ziektedagen. Er zijn ook nauwe
lijks extra aanwervingen gebeurd op
het moment dat het aantal labo
testen door corona is verdubbeld.
Uurroosters zijn nauwelijks meer
dan een week op voorhand gekend.
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Het is dagelijks op de
planning kijken wan
neer je morgen moet
werken. Ziekte zorgt voor
grote uitval. Maar er is geen
sprake van inspringpremies. En ook
inzake overuren is CMA de slechtste
leerling: niks extra.”
“Tijdens de coronacrisis werden de
personeelsleden in de zorg helden
genoemd. Maar zo worden ze niet
behandeld,” betreurt Johan. “Het
labopersoneel moest tienduizenden
extra coronabloedstalen ophalen en
in sneltempo verwerken. Ze werk
ten zich uit de naad maar het waren
de ceo’s die zich verrijkten op een
ongeziene manier. Dat is niet recht
vaardig.”

Werknemers in actie

OM RESULTAAT TE HALEN
IS SOMS DRUK NODIG
Veerle Verleyen |

Stijn Van de Rijck

Overleg en actie werkt. Dat bleek de voorbije maanden in een aantal bedrijven en
sectoren waar werknemers opkwamen voor betere werkvoorwaarden.

De vooruitgang in de non-profit
sector belichtten we eerder al. De
online actiedag van juni leverde
een structurele verbetering aan
voor de federale gezondheids
sector. In overleg met de werkne
mers trok de overheid één miljard
uit voor betere loon- en arbeids
voorwaarden en meer jobs. Heel
wat meer dan de ‘horecacheque’
waar de regering eerst mee pro
beerde de werknemers te paaien.
Met de Vlaamse regering zijn de
besprekingen nog niet afgerond
en is ACV Puls nog in overleg.
Maar ook elders stonden werk
nemers op hun strepen voor hun
job, veilige werkomstandighe
den, minder werkdruk, meer per
soneel en echt sociaal overleg.
In de winkelsector zorgde het
dringende signaal van werkne
mers voor verplichte mondmas
kers in winkels. De steun van
virologen als Marc Van Ranst
gaf een duwtje in de rug. Bij Aldi
leverde een spontane staking in
30 winkels al afspraken op rond
werkdruk en een verhoging van
de maaltijdcheques. Het overleg
loopt nog verder, dus wellicht
volgt er nog meer.
Ook in de Delhaize-vestiging in
Schoten legde het personeel het
werk neer. “Door personeelste
kort is het moeilijk om bezetting
aan iedere afdeling te garande
ren”, legde vakbondssecretaris

Karin Schaerlaekens uit. Het
personeel wees op structurele
problemen in de arbeidsorgani
satie en de uurroosters. Ook hier
wordt nu aan gesleuteld.
Wanneer bedrijven in moeilijkhe
den komen, betaalt het perso
neel vaak een zware prijs. Ook
dan maakt overleg en zo nodig
actie het verschil. Want vaak
is er druk nodig om tot resul
taat te komen. Het personeel
van Getronics was furieus over
‘wansmakelijke chantage’ door
directie die dreigde met een fail
lissement als er niet 126 man op
straat kon worden gezet. En bij
melkfabrikant Milcobel blokkeer
den werknemers het bedrijf bij
de aangekondigde sluiting. Het
voorgestelde sociaal plan was
een slag in het gezicht van het
personeel. Uiteindelijk bereikte
de vakbond na zes dagen actie
een aanvaardbaar sociaal plan.

Alleen gaat je kreet
verloren, maar
samen staan we
sterk.

Het zijn maar enkele voorbeelden
van hoe sociaal overleg én actie
de voorbije periode het verschil
maakten. Waar verzuchtingen
van de werkvloer worden gene
geerd, loopt de emmer vroeg of
laat over. Acties in allerlei vor
men zijn dan een manier om het
overleg op gang te trekken én
kracht bij te zetten. En te bouwen
aan een resultaat dat ook niet-
actievoerders baat…
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VRIJE TIJD

De oplossing van de vorige prijsvraag
was ‘Samen zorgen we voor elkaar’.
M.H. uit Aartselaar werd door loting
uit de juiste antwoorden getrokken
en wint een boekenbon van 25 euro.
Proficiat!
Stuur je antwoord voor het nieuwe
kruiswoordraadsel naar puzzelpulsmagazine@acv-csc.be, ten laatste
op 20 november 2020. Of stuur een
briefje met de oplossing, naam, adres
en lidnummer naar Puls Magazine,
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
De winnaar ontvangt een boekenbon
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Horizontaal
A Vlaams instituut voor
technologisch onderzoek –
bitterheid
B Engels telwoord – trend –
familielid
C Bloem - meisjesnaam
D Kiezen – Duits persoonlijk
voornaamwoord
E Heilige – zeemacht
F Vrijmetselarij – persoonlijk
voornaamwoord
G Brutaal – Russische rivier –
namaak
H Kloof (Eng.) – zeeschip
I Land in Azië – pasta
J Muzieknoot – gemeente
in Oost-Vlaanderen –
bijvoegsel bij bedrijfsnaam
K zoekmotor – salaris

van Standaard Boekhandel ter
waarde van 25 euro.
We konden ook gratis exemplaren wegschenken van ‘Het ecologisch kompas’,
van Dirk Holemans (Uitgeverij EPO). De
onschuldige hand maakte deze lezers /
lezeressen blij met een exemplaar: G.D.
uit Assebroek, W.T. uit Vilvoorde en S.V. uit
Aalbeke.
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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Verticaal
1 Puls – Facebook
2 Na aftrek van kosten –
dubbele uitroep
3 Hoeveelheid –
privacyreglementering
4 Altijd – Medische ngo
5 Deelteken – … en de rest
kan stikken
6 Onder andere – lastiger –
muziekdrager
7 Frisdrank – prima
8 Bevestiging – land
9 Stem - inkeping
10 Verbond van oliestaten –
politieman
11 Kade – gebrekkig

FILM

De Gutmensch
Scheurkalender 2021
In aanloop naar het nieuwe jaar
belichten we in onze boekenrubriek een buitenbeentje: een
boek waar je het hele jaar plezier
beleeft. De Gutmensch scheurkalender 2021 geeft je elke dag
achtergrond en argumenten
om op feestjes, op het werk, op
café, in de klas het debat over
asiel, migratie, vluchtelingen en
extreemrechts aan te kunnen.
Een hele lijst cabaretiers, schrijvers, onderzoeksjournalisten,
wetenschappers, dichters en
cartoonisten maakten voor de
scheurkalender unieke teksten,
foto’s of tekeningen. Ze steken je
een hart onder de riem met zinnig
advies, goede tegenargumenten,
onthullende statistieken, of een
goede grap, zodat je er die dag
weer tegenaan kan.
De Gutmensch Scheurkalender is
een uitgave van Uitgeverij Jurgen
Maas en Stichting Gutmensch
en wordt verdeeld door Epo
Distributie.
Interesse in de scheurkalender?
Stuur dan je naam en adres naar
topboek@acv-csc.be en laat ons
weten dat je graag kans maakt op
één van de vijf exemplaren die we
gratis kunnen weggeven. E-mail ons
niet later dan 20 november 2020.

DRUNK (DRUK)
Karin Seberechts

Vier leraren bedisselen een alcoholhoudend experiment, met hilarische en dramatische gevolgen.

Onze Deense broeders en zusters kunnen een stevig stukje hijsen.
Dat levert hilarische taferelen op in Drunk, Thomas Vinterbergs
beste film sinds Jagten. En ook een paar minder hilarische…
Vier leraren op een middelbare
school wagen zich aan een dwaas
experiment, gebaseerd op een studie
van een Noorse denker. Die stelde
dat de mens van nature een tekort
van 0,5 promille alcohol in het bloed
heeft. Dat mankement kan geluk
kig goedgemaakt worden, met één
à twee volgehouden volumes wijn
of andere drank. Het experiment
schrijft wel voor dat er alleen over
dag en tijdens de werkweek gedron
ken mag worden. De zaligheden van
alcohol laten zich snel voelen in de
werkethiek en het zelfvertrouwen
van de vier. Vooral de uitgebluste
geschiedenisleraar Martin vindt
zichzelf terug uit en haalt met his
torische rolmodellen annex drank
orgels zoals Churchill, Roosevelt en
Hemingway de klas op zijn hand.
Maar trop is – uiteraard – te veel.
Ligt het aan de drank of gewoon
aan het opzet? Wie weet. Maar met
Drunk maakte Vinterberg misschien
wel zijn meest toegankelijke en
lichtvoetige film ooit. Er valt moei
lijk te weerstaan aan dit zonover
goten relaas, dat mild naar zijn
personages kijkt, en waarin behalve
gedronken ook heerlijk gezongen,
gereflecteerd, geleuterd én gedanst
wordt. Vinterbergs tragikomedie
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hinkelt op twee gedachten: zij
dolt balorig met de geneugten van
het drinken, maar huivert tege
lijk voor de kwalijke kanten van
het misbruik ervan. Het is aan de
kijker om uit te maken op welke
gedachte hij het liefst meehinkelt.
Al dein je vanzelf al soepel mee met
de wankele gemoedstoestand van
Mads Mikkelsens bedrukte Martin.
Mikkelsen, één van de meest mar
kante acteurs van de laatste twin
tig jaar, krijgt hier een vorstelijk
podium aangeboden. De Deense
duizendpoot maakt daar op een
indrukwekkende manier gebruik
van, zonder zijn medespelers van
de kaart te vegen. De opnames voor
Drunk waren een week bezig toen
Vinterbergs dochter Ida op 4 mei
2019 op een Belgische snelweg de
dood vond. De film kreeg daar zon
der meer een tragisch randje door.
Aan de andere kant werd hij er mis
schien ook nog meer een ode aan
het leven door dan eerst voorzien
was.
Omwille van de verstrengde coronamaatregelen is de lancering van deze
film voor onbepaalde tijd uitgesteld, vernamen we net voor het ter perse gaan
van deze editie. Onze excuses.
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WAT ALS JE VORIGE
WERKGEVER
GEEN FRAAI BEELD VAN JE
SCHETST?
Bram Van Goethem |

Shutterstock

Je hebt gesolliciteerd en naar
aanleiding daarvan heeft
de personeelsdienst van die
mogelijk nieuwe werkgever
referenties opgevraagd bij
je voormalige werkgever. Die
heeft niet echt een fraai beeld
van jou geschetst, waardoor je
de nieuwe job aan je neus ziet
voorbijgaan. Kan dit zomaar?
Recht op privacy

VRAAG VAN DE MAAND

Gegevens die je voormalige werkge
ver over jou en je loopbaantraject heeft
bijgehouden, zijn in principe persoons
gegevens. Ze worden dus beschermd
door het recht op privacy.
In toepassing van de privacyregels in
de GDPR mag je vorige werkgever deze
informatie enkel aan anderen bezorgen
met jouw toestemming.
Wanneer je als werknemer je toestem
ming niet hebt gegeven voor het opvra
gen van referenties, dan is het overdra
gen van deze info een onrechtmatige
handeling. Je kan dan eventueel een
schadevergoeding vorderen.

Negatieve referenties

Ook als je wel referenties hebt opge
geven, zal je voormalige werkgever
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moeten handelen als een normaal en
voorzichtig persoon.
Dat betekent niet alleen dat deze een
waarheidsgetrouw beeld van je moet
schetsen, maar ook dat je ex-werkgever
steeds de afweging moet maken of het
echt noodzakelijk is om bepaalde gege
vens over te maken.
Soms zal er sprake zijn van een
onrechtmatige handeling. Dit is o.m.
het geval wanneer onjuistheden over
jou worden gemeld of wanneer informa
tie wordt verstrekt louter en alleen met
als doel om je te schaden. Dit is even
eens het geval wanneer je voormalige
werkgever informatie deelt waarvan
deze weet of geacht wordt te weten dat
het delen ervan je disproportioneel kan
benadelen (met name doordat direct
een negatief beeld van jou wordt opge
hangen).
Ook in die gevallen kan je eventueel een
schadevergoeding vorderen. Je zal dan
natuurlijk wel moeten kunnen aan
tonen dat het missen van de kans op
de nieuwe job veroorzaakt werd door
het foutief handelen van je voormalige
werkgever. Dat is in de praktijk niet
altijd evident.
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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.

Vlaamse Welzijns- en
gezondheidssector
PC 331 (Geestelijke
gezondheidzorg,
Kinderopvang en
Gezondheidspromotie)
In de centra geestelijke gezond
heidszorg, de kinderopvang (uit
gezonderd onthaalouders) en de
Vlaamse centra voor gezondheid &
preventie is er een vakbondspremie
van 86,76 euro voor wie de voltijdse
bijdrage betaalt. Wie een vermin
derde bijdrage betaalt, krijgt een
premie van 43,38 euro. De premie
wordt uitbetaald tussen oktober en
december 2020.
Van de werkgever heb je bij de loon
strook een formulier gekregen dat
dient als attest voor de vakbonds
premie. Dit attest moet je bezorgen

Respect voor oudere
werkzoekenden
S.M. - Via mail
Als werkloze 55-plusser werd ik
vorige week door VDAB opgebeld
voor een opvolgingsgesprek. Dat ik
liever afstand hou wegens covid19, was voor de bemiddelaar geen
argument. Dan moet ik maar andere
betalers vinden, luidde het antwoord. Shockerend.
Ondanks een jaar outplacement in
2017 en tijdelijke jobs in 2018, 2019
en 2020 ondervind ik als 57-jarige
zeer veel problemen om aan een
sollicitatiegesprek te komen. Zo
goed als alle vacatures verlopen
via interimkantoren. Ik ontvang zo
goed als geen antwoord als ik online
solliciteer. Je weet dus gewoon
nooit wat je goed of minder goed
doet, waar je moet bijschaven. Ben
ik te oud, te duur, te onervaren, te

taal-onkundig, te.. ik weet niet meer
wat? Ik heb altijd gewoon gewerkt,
mijn bijdrage geleverd, mij geïnvesteerd, mijn inzet en toewijding uitgedragen.
Het feit dat ik al 25 jaar voor mijn
ouders zorg, en nu ook in de bubbel zit van mijn alleenwonende niet
zorgbehoevende 93-jarige moeder,
betekende dat ik dan maar als mantelzorger verder moest. Want een
werkloosheidsuitkering dient daar
niet voor! Mantelzorg wordt nauwelijks vergoed. Iemand beschermen
wordt gewoon weggelachen.
Ik ben ten einde raad, en weet niet
hoe dit verder moet. Ik wil zo graag
werken, geapprecieerd worden voor
mijn jaren inzet, mijn ervaring en
wat ik nog te bieden heb, met een
daarbij passende verloning. Ik heb
nooit gevraagd om in deze situatie
te belanden. Het is zo frustrerend
om op zo’n manier benaderd te worden, alsof ik een profiteur ben!

UITBETALING
VAKBONDSPREMIE
aan het ACV Puls-secretariaat in
jouw streek.
Om recht te hebben op de vakbonds
premie moet je ten laatste op 1 april
2020 lid zijn geworden van de vak
bond en betalend lid zijn op 1 okto
ber 2020 Je moet ook in het referte
jaar 2020 hebben gewerkt in een
centrum of dienst erkend door de
Vlaamse overheid.

Opvoedings- en
huisvestingsinstellingen
Bij de opvoedings- en huisvestings
instellingen (paritair comité 319)
wordt in de periode van oktober tot
december de vakbondspremie van
86,76 euro uitbetaald aan leden die
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de voltijdse bijdrage betalen. Wie
een verminderde bijdrage betaalt,
krijgt een premie van 43,38 euro.
Van de werkgever heb je bij de loon
strook een formulier gekregen dat
dient als attest voor de vakbonds
premie. Dit attest moet je bezorgen
aan het ACV Puls-secretariaat in
jouw streek.
Om recht te hebben op de vakbonds
premie moet je ten laatste op 1 april
2020 lid geworden zijn van de vak
bond en nog steeds aangesloten
zijn op het moment van betaling.
Je moet ook in het refertejaar 2020
minstens één dag hebben gewerkt
in een opvoedings- en huisvestings
instelling die erkend is door de
Vlaamse overheid.
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ACV PULS: SECRETARIATEN
EN -STEUNPUNTEN

CONTACTEER ONS
Heb je een vraag over je werksituatie?
Dan ben je bij het ACV aan het juiste adres.

Met alle vragen over je arbeidsovereenkomst, loon, tijdkrediet, ziekte,
vakbondspremie, vakantie, ontslag, landingsbaan, kleine verlet,
feestdagen, lidmaatschap, … kan je terecht in de kantoren van ACV
Puls. De contactgegevens per regio vind je hiernaast.
Je kan ons altijd bereiken via telefoon of mail.
En wil je een dossier persoonlijk bespreken, dan zoeken we samen
een manier om dat in de beste omstandigheden te doen.
Ben je werkloos en heb je vragen over je werkloosheidsuitkering?
Dan klop je best aan in je lokale ACV-dienstencentrum.
Het is er omwille van de coronacrisis erg druk.
Mogelijk krijg je dus niet meteen een antwoord.
Maar je dossier is er in goede handen. De contactgegevens van de
ACV-dienstencentra vind je op de contactpagina van www.hetacv.be.

• 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
Steunpunt:
Peter Benoitstraat 13
8800 Roeselare
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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