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VOORTSCHRIJDEND INZICHT
IS EEN GOEDE GIDS!
Stefaan Decock - Algemeen secretaris |

De eerste echo’s over een
ontspoorde begroting
duiken op en ze klinken
helaas als vanouds:
we moeten langer
blijven werken en de
zieken moeten aan
de slag. De pleisters
waarmee deze
regering in het zadel
werd gekleefd, kleven
helaas niet op de
onderlinge relaties tussen
vakbonden en werkgevers.
Hoe vaak het regeerakkoord
ook “sociaal overleg” vermeldt, het
instrumentarium om dat ook mogelijk
te maken staat er niet in. Integendeel,
de loonwet die dat overleg in de weg
zit, blijft onveranderd overeind.
Met genoegen stellen we vast dat steeds
meer academici als Ive Marx, Paul De
Grauwe, Gert Peersman en anderen, toch
geen verdachte syndicalisten, de loonwet
van 1996, maar vooral zijn aanpassingen
van de regering Michel I, naar de prullenmand verwijzen als voorbijgestreefd, inefficiënt en waardeloos. Dat dit voortschrijdend inzicht zich niet ontwikkelt op de
werkgeversbanken is jammer. Het is meer
dan het geschikte moment om de handen
in elkaar te slaan en samen de basis te leggen voor wat na corona op ons wacht.
De toekomst gaat over meer dan loongroei. De uitdaging is de klimaattransitie
en hoe we hierin ondernemingen en goeie
jobs kunnen verankeren. We willen een
debat over een gezonde economie, waarin
wereldwijd georganiseerde ondernemingen naar draagkracht hun verantwoordelijkheid dragen. Wij willen een reële
economie, die goedbetaalde jobs ziet als
bron van groei en die stabiliteit en welzijn

Dries Luyten

voortbrengt. Wij geloven dat een
consensus in dat bredere
debat mogelijk is.
In de gehele transitie
is ook loonontwikkeling een factor. De
lonen moeten omhoog.
Bruto, om ook de sociale zekerheid en de
openbare dienstverlening overeind te houden.
Goede lonen zijn een motor
voor de economie, net zoals
onderzoek en ontwikkeling, vorming en opleiding.
En wat baat het mensen tegen wil en dank
na een loopbaan van 40 jaar aan het werk
te houden, als ze met meer dan een half
miljoen strompelend in de ziekteverzekering terechtkomen? Laat ons toch in alle
redelijkheid oplossingen onderhandelen
over leefbare loopbanen en stabiele eindeloopbaanregelingen. Pensioen op 67? Zoek
maar eens een werkgever die je nog na je
65 jaar laat werken. Hypocrisie ten top dus.
We reiken de hand naar werkgevers en
politici voor een ernstig en breed debat.
Dat is de inzet. Het gaat echt niet alleen
over 0,4 %, al is het schandelijk dat mensen die met vervangingsinkomens of
lage lonen moeten rondkomen, in de kou
gelaten worden door de werkgevers én de
politiek. Laat ons dus afspraken maken
over hogere lonen en uitkeringen. Op een
moment dat bedrijven het hoofd boven
water houden dankzij de steun van de
overheid, laten we ook de uitkeringstrekkers niet los. Ook zij verdienen alle steun.
Om al deze redenen gaan we nu in
actie-modus. Ook na 29 maart blijven we
op de nagel kloppen.
Steun onze acties en teken onze petitie op
www.wemakenhetbeter.be.
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Waarom ook jij best de petitie van ‘No Profit on Pandemic’ tekent

PATENTEN OP CORONAVACCINS
BRENGEN BELGISCHE
VOLKSGEZONDHEID IN GEVAAR
Max De Boeck |

Belga Image

De hele wereld juichte
het nieuws van de
eerste coronavaccins
toe. Internationaal
struikelden politici
over elkaar heen in
een goednieuwsshow.
Haperingen in de
productieketens en
dubieuze berichtgeving
over de neveneffecten
van sommige vaccins
gaven het optimisme
echter grote klappen.

“Gooi de patenten
open en zorg dat
andere bedrijven
ook vaccins kunnen
produceren. Dat zal de
prijs aanzienlijk doen
zakken.”

Europees burgerinitiatief ‘No Profit
on Pandemic’ lanceerde recent een
petitie om de Europese Commissie
te vragen de patenten op corona
vaccins op te heffen. Zo wil het
de productie aanzwengelen en de
farmaceutische industrie tot grotere transparantie over haar praktijken dwingen. Initiatiefneemster
en dokter Anne Delespaul van
Geneeskunde voor het Volk legt het
ons uit.
Wat is het grote probleem?
ANNE DELESPAUL: Een handvol farmaceutische bedrijven met beperkte
productiecapaciteiten heeft de
patentrechten in handen van vrijwel
alle coronavaccins. Daardoor blijft
de productie achterophinken bij
wat de wereldbevolking nodig heeft
en duurt de wereldwijde gezondheidscrisis langer. Momenteel wordt
amper 43% van de wereldwijde
productiecapaciteit voor coronavaccins effectief gebruikt. Dat is hallucinant. Het selecte groepje farmaceutische bedrijven kan dankzij die
patentrechten ook astronomische
winsten boeken.
Waarom is er zo’n lage vaccinproductie
in crisistijden?
ANNE DELESPAUL: De werknemers
doen hun best, maar de productie
zou wereldwijd enorm kunnen opgeschaald worden. Landen als India,
Brazilië, Zuid-Korea en Zuid-Afrika
zouden gemakkelijk productieketens kunnen uitbreiden of opzetten.
Persagentschap Associated Press
concludeerde recent dat op veel
plekken in de wereld quasi meteen
met de aanmaak van de revolutionaire mRNA-vaccins begonnen zou
kunnen worden. Maar dat mag dus
niet, door die patenten.
Een klein bedrijf als BioNtech, dat
samenwerkt met het grotere Pfizer,
had tot voor kort amper ervaring
met de grootschalige productie van
vaccins. Op amper vier maanden
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heeft BioNtech een grote productie
capaciteit kunnen opzetten. Als
kleine bedrijven dat kunnen, kunnen
grote landen dat zeker. Wij willen
met ons burgerinitiatief de taart niet
herverdelen; we willen een grotere
taart maken.
Het zijn de drie machtsblokken waar
de grote vaccinproducenten gevestigd zijn, die tegen de opheffing van
de patenten zijn. De VS, de EU en
Canada. De farmaceutische bedrijven hebben veel invloed op de politici van die blokken. Wij willen met
onze petitie de EU van koers doen
wijzigen. Dan zullen de twee andere
moeten volgen. De EU is een zwaargewicht.
Zullen farmaceutische bedrijven nog
nieuwe vaccins willen ontwikkelen als
de patenten opgeheven worden?
ANNE DELESPAUL: De media creëren
het beeld van een farmaceutische
industrie die massaal investeert
in de ontwikkeling en productie
van coronavaccins, maar dat klopt
niet. De sector is één van de meest
winstgevende ter wereld, maar de
grootste opbrengsten dienen om de
eigen aandelen op te kopen en zo de
beurskoers de hoogte in te stuwen,
of om dividenden uit te keren.
De farmaceutische industrie is
zelfs niet echt geïnteresseerd in de
productie van geneesmiddelen als
vaccins en antibiotica. Vrij recent
lekte een rapport uit van investeringsbank Goldman Sachs waarin
het enkele farmaceutische bedrijven
afraadde in zo’n producten te investeren, want dat zou geen ‘duurzaam
businessmodel’ zijn. Mensen hebben
het product na genezing namelijk
niet meer nodig.
Conclusie: er vloeit in de sector relatief weinig geld naar onderzoek om
de volksgezondheid veilig te stellen.
Als je big pharma vrij spel geeft, kiezen ze niet voor toekomstgerichte
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Er is wél meer mogelijk dan 0,4%

Enkele weetjes

antibiotica en vaccins, maar voor
blockbusters, bestaande medicijnen
die ze een kleine update meegeven
en vervolgens rebranden.
De sector produceert nu toch miljoenen
vaccins?
ANNE DELESPAUL: Nogmaals, het gaat
maar om enkele bedrijven. En dat
is omdat iederéén momenteel een
vaccin wil. De farmaceutische bedrijven hebben de huidige patenten en
bijhorende technologieën enkel kunnen realiseren dankzij massale overheidsinvesteringen. Sommige politici tweeten dat we dankzij de vrije
markt vaccins hebben, maar het is
net omdat de markt buiten spel is
gezet dat het vlug is kunnen gaan.
De overheid dekt de investerings
risico’s en doet vooraankopen.
De patenten zorgen voor heel hoge
prijzen en geen enkel bedrijf slaagt
erin voldoende te produceren voor
de hele wereldbevolking. Daarom:
gooi die open en zorg dat andere
bedrijven ook vaccins kunnen produceren. Dat zal de prijs aanzienlijk
doen zakken. Laten we niet de geldkranen nog extra opendraaien voor
de aandeelhouders, nadat we allemaal al collectief hebben betaald.
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Hoezo, al hebben betaald?
ANNE DELESPAUL: Welja, die inves-

teringen werden gefinancierd met
publieke fondsen. Dat is dus geld van
jij en ik, de belastingbetaler. Geld
bestemd voor de volksgezondheid,
dat we gebruiken voor de aanwerving
van zorgpersoneel, kinesisten, psychologen, enzovoort. Elke euro die
we de in de farmaceutische industrie
steken, kunnen we bijvoorbeeld niet
meer in ziekenhuizen investeren.
Het is hallucinant dat het publiek
miljoenen in de ontwikkeling van
vaccins steekt, om vervolgens ook
de uitbreiding van de productie
capaciteit mee te financieren.
Waarna ze miljoenen moet uitgeven
aan de aankoop van diezelfde vaccins.

De bedrijven passeren drie keer aan de
kassa.
ANNE DELESPAUL: Exact. Het is dan
toch niet meer dan logisch dat we
als maatschappij de controle nemen
over die vaccins? Hef die patenten
dus op: publiek geld, publieke controle. En bovendien zullen de prijzen
ook dalen. Je ziet trouwens dat de
farmaceutische industrie ondanks de
recordwinsten geen enkele schroom
heeft om jobs naar het buitenland te
outsourcen. Pfizer besliste ondanks
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• Maar 43% van de wereldwijde
productiecapaciteit wordt
momenteel ingezet voor de productie van coronavaccins.
• De geroemde mRNA-techniek werd grotendeels ontwikkeld aan de Universiteiten van
Cambridge en Pennsylvania.
• Het Britse AstraZeneca-vaccin
is een samenwerking met de
Universiteit van Oxford.
• Het Amerikaanse Modernavaccin werd voor 99% met
publieke middelen gefinancierd.
• Ook BioNTech kreeg 375 miljoen
euro van de Duitse overheid en
vraagt 400 miljoen extra voor
het opdrijven van productie
capaciteit.

Jan Deceunynck |

Op 29 maart voerden de vakbonden actie voor een sterk interprofessioneel
akkoord. Ook ACV Puls nam deel aan de acties. En wel hierom…
Loon

een zéér goed kwartaal toch veertig
Belgische jobs aan een Roemeense
onderaannemer uit te besteden.
De bedrijven houden zich ook niet
aan hun contracten. Kijk maar
naar AstraZeneca, dat het Verenigd
Koninkrijk prioriteit geeft. Sommige
politici zeggen dan, “We hadden
meer moeten betalen”, maar dat
hebben we dus al gedaan. Zo’n redenering legt ook een bom onder onze
sociale zekerheid. Als de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt, is dat
niet omdat we allemaal meer medicijnen slikken, maar vooral omdat
de prijzen van de medicijnen steeds
meer opslaan. Het zou veel logischer
zijn de patenten op te heffen.
Meer info:
https://noprofitonpandemic.eu/nl/

Belga Image

De werkgevers en de overheid houden vast
aan de loonwet die een maximale loongroei toestaat van 0,4%. Op een loon van
2.000 euro betekent dit 8 euro! Zo’n aalmoes is niet ernstig. In een aantal sectoren is meer dan dat niet haalbaar. Daar
hebben we alle begrip voor. Maar lineair
beslissen dat er nergens méér ruimte is,
doet de waarheid geweld aan. In sectoren en bedrijven die het goed doen, willen
we voluit onderhandelen over een grotere
loonstijging. En ook in sectoren met lage
lonen willen we grotere stappen zetten.
Wij willen vrije loononderhandelingen.
De loonwet die dat verhindert, moet weg!

Telewerk

Thuiswerk is een blijver. Daarom willen we
met de werkgevers goede afspraken maken
over een vergoeding van de kosten en de
grenzen van de beschikbaarheid. Kosten
om je werk naar behoren te kunnen uitvoeren, moeten betaald worden door de
werkgever. Ook als dat werk steeds meer
thuis gebeurt. En door de vervaging tussen werk- en privétijd, wordt arbeidsduur
voor veel werknemers een relatief begrip.
Nochtans is het noodzakelijk om tijdig de
op stopknop kunnen duwen.

Werk-privé

We werken om te leven en niet andersom.
Om werk en privé in evenwicht te houden willen we collectieve afspraken over
loopbaanregelingen die bovendien jobs
redden. Arbeidsduurvermindering is daarvan een voorbeeld. Maar in overleg willen
we ook zoeken naar andere oplossingen
voor een betere balans.

Loopbaanbeleid

Oudere werknemers willen leefbare jobs
om hun hectische loopbaan uit te houden
tot de pensioenleeftijd. Jongeren willen
volwaardige jobs en kwalitatieve contracten. Een goed loopbaanbeleid brengt die
verzuchtingen samen en creëert kansen
voor iedereen. Daarover willen wij afspraken maken.

Bescherming

Herstructureringen en bedrijfssluitingen zijn aan de orde van de dag. Getroffen
werknemers verdienen betere bescherming wanneer ze hun job verliezen.
Levenslange opleidingskansen zijn hierin
een belangrijke sleutel.
Steun onze actie en onderteken onze petitie op www.wemakenhetbeter.be.
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Flashmob voor hogere lonen

Ook jongeren worden beter van sterk sociaal akkoord

WINKELPERSONEEL
KRIJGT EXTRA AANDACHT
TIJDENS INTERNATIONALE
VROUWENDAG

“WERKGEVERS VRAGEN ERVARING,
MAAR HET IS MOEILIJK OM
EEN EERSTE KANS TE KRIJGEN”

Frederik Vermeulen |

Actie

Redenen genoeg om de internationale vrouwendag aan te
grijpen om problemen in de
sector in de kijker te zetten. Wie

8

het wilde, kon daarom ook staken. “De
minimumlonen moeten écht wel omhoog
voor iedereen in de sector. Daar gaan we
de komende tijd op blijven focussen. Een
hoger minimumloon én minder deeltijdsen, daar willen we als vakbond op inzetten,” stelt Kristel.

Flashmob

Wie een sterk, maar corona
proof signaal wilde geven, kon in
Antwerpen deelnemen aan een
flashmob, oftewel een flitsende
samenkomst om je eisen kracht bij
te zetten. Kristel Van Damme blikt
er tevreden op terug. “De flashmob bracht het thema onder de
aandacht. We zijn blij dat we
op die manier de actie kleur
hebben gegeven. Er waren
trouwens niet enkel
vrouwen, maar ook
sympathieke mannen
die overtuigd meedansten. Dat appreciëren we ten zeerste!”
Intussen is duidelijk
dat de verschillende
vakbonden zullen
blijven actie voeren
om meer dan 0,4%
loonsopslag te bekomen. Wordt dus vervolgd!

Belga Image

Een goed interprofessioneel akkoord (IPA) is van belang voor iedereen. Niet in het minst
ook voor jongeren. Nog altijd is het voor jongeren vaak moeilijk om een stabiel of voltijds
contract te krijgen. “Jongeren krijgen te weinig kansen op de arbeidsmarkt. Werkgevers vragen
ervaring, maar het is moeilijk om die allereerste kans te krijgen,” legt Michiel uit.

Daniël Rys

Op 8 maart was er de internationale vrouwendag. Die ging in de distributiesector
niet ongemerkt voorbij. “Meer dan 70% van het winkelpersoneel zijn vrouwen.
Logisch dus dat we hun bekommernissen nog eens in de kijker willen zetten,”
vertelt Kristel Van Damme als sectorverantwoordelijke voor ACV Puls.
“In de voedingswinkels is het winkelpersoneel gedurende de hele coronacrisis
in de vuurlinie blijven staan, met gevaar
voor de eigen gezondheid. In de non-food
hebben de verplichte winkelsluitingen een
fors economisch verlies betekend voor het
personeel’’, weet van Damme. Een gemiddelde uitkering
bedraagt immers
slechts 70% van
het nettoloon. En
in de winkelbedrijven zijn de lonen
sowieso al heel laag. 70% van
zo’n laag loon wordt dan al
snel peanuts. “Reken daar
nog bij dat je in de winkelsector vooral veel deeltijdsen en interimwerknemers met dagcontracten hebt. Dan
weet je: dit komt niet
goed. Je kan dat negeren, maar uiteindelijk
komen deze mensen dan
bij het OCMW terecht voor
bijstand. Zo betalen we als
maatschappij eigenlijk wat de
werkgever tekort doet. Dat is
niet ok.”

Sofie Van Der Vreken |

Respect

Michiel (27) werkt voor een grote
supermarktketen. Voor hem was
afgelopen jaar een enorme rollercoaster. “We krijgen een maximale
loonsverhoging van 0,4% voorgeschoteld. Tegelijkertijd verwacht
de werkgever van ons een enorme
flexibiliteit. Ik en mijn collega’s zijn
een heel jaar tot het uiterste gegaan
– heel wat van mijn collega’s hebben het mentaal moeilijk gehad. Het
was enorm druk in onze winkels. In
onze sector zijn er monsterwinsten
geboekt. Respect, waardering en
dankbaarheid is dan toch niet te veel
gevraagd? We willen de mogelijkheid om vrij te kunnen onderhandelen over onze lonen. Ook een hoger
minimumloon is niet meer dan
logisch. Dat kan wellicht niet overal,
maar hier verdient onze inzet meer
dan kruimels.”
Michiel wil dat jongeren serieus
worden genomen. “Onze frisse kijk
kan een echte meerwaarde zijn binnen een bedrijf. Maar vaak wordt er
niet geluisterd naar wat wij te bieden hebben. Jonge werknemers zijn
vaak niet op de hoogte van hun rechten en blijven daardoor stil. Dat is
jammer.” En daarom wil Michiel zijn
stem laten weerklinken in een goed
onderhandeld Interprofessioneel
akkoord.

Onzekerheid

Ook Nathan (28), software-developer staat volledig achter de vakbondseis voor een sterk en onderhandeld IPA. “Ik weet dat ik in een
bevoorrechte sector werk. Met veel
problemen waar jongeren mee te
maken krijgen, kom ik niet echt in
aanraking. Maar het is gewoon een
kwestie van solidair zijn. Ik heb
het afgelopen jaar kunnen blijven
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werken en de sfeer in ons bedrijf zit
goed. Maar ik ken veel vrienden en
leeftijdsgenoten voor wie dat niet zo
vanzelfsprekend was. Hun contracten werden niet verlengd, ze vonden
geen nieuwe kansen of moesten lang
zoeken naar een nieuwe job. Dat
zorgt in mijn omgeving voor onzekere situaties. Ik vind dat ook onze
stem moet gehoord worden. Onze
mening telt,” besluit Nathan.
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Thuiswerk tijdens de schoolvakantie

“TWEE WEKEN VAKANTIE NEMEN
IS ECHT GEEN OPTIE!”
Jan Deceunynck |

Adobestock + Shutterstuck

Door de paaspauze werd de paasvakantie al een weekje vervroegd. En dat de scholen op 19
april terug ‘gewoon’ zullen opengaan, klinkt ook minder zeker dan een poosje geleden. Voor
veel ouders begint een nieuwe periode van puzzelen en combineren. Want sinds het fors
uitgebreide thuiswerk lopen kinderopvang en werk voor steeds meer ouders samen.
Bart is papa van de achtjarige
Charlotte. Op het moment dat we
hem spreken zijn hij en zijn vriendin
volop aan het puzzelen. “We hebben lang getwijfeld of we Charlotte
terug zouden inschrijven in een
kampje om toch alvast 1 week goed
te kunnen doorwerken. Maar omdat
Charlotte echt wel moe is, en omdat
we haar ook in de krokusvakantie
al een week op sportkamp stuurden, gaan we dat deze keer niet
doen. We gaan deze keer samen een
weekje verlof nemen om een paar
daguitstapjes te maken. Daar ben ik
zelf ook wel wat aan toen. Voor de
andere week proberen we af te spreken met ouders van klasgenootjes of
scoutsvriendjes. Op die manier hebben de kinderen toch nog een extra
paar leuke dagen.”

uren’ naar school breng. En ’s avonds werk ik
wat langer door omdat ik even weg was om ze
op te halen.”
Met oudere kinderen nemen de combinatieproblemen wat af. Valerie is mama van twee tieners.
Haar zoon zit in de eerste graad en gaat voltijds
naar school. Haar dochter uit de derde graad
volgt halftijds thuis les. “Tijdens de schoolperiodes is er geen probleem. Dan is iedereen bezig.
Ik voor het werk, zijn voor school. Maar in de
vakanties is het soms lastiger. Want je wil wel
dat je kind iets zinvols om handen heeft en niet
zomaar hele dagen aan de PlayStation hangt.
Maar omdat je aan het werk bent, heb je ook
geen tijd om de hele tijd mee invulling te geven
aan hun dag – zelfs al ben je thuis. Ik ga natuurlijk wel wat vakantie nemen, maar kan dat niet
de hele paasvakantie. Gelukkig kunnen ze ook
bij hun papa terecht. Helaas worden de contactbubbels nu terug verkleind. Dat maakt het weer
wat moeilijker om met vrienden af te spreken.”
Ook voor Raf is de vakantie geen onoverkomelijk probleem. Zijn zoon van 20 studeert aan
de universiteit. “Voor mij alleen voordelen! We
zitten allebei in onze eigen werkkamer, maar ’s
middags eten we gezellig samen. Dat het voor
ouders met jongen kinderen niet zo makkelijk
is, geloof ik wel. Maar zelf vind ik het alleen
maar positief.” En de paasvakantie? “Dat zal
ook wel los lopen. Het weer wordt beter dus kan
iedereen terug wat meer naar buiten. Over die
vakantie maak ik me dus niet te veel zorgen.”

ACV Puls wil overleg over thuiswerk
De combinatie van thuiswerk en schoolvakanties is niet evident, weet ook Elke Maes van ACV Puls. “Het is nooit makkelijk
om een job te combineren met schoolvakanties. Maar thuis
aan de slag zijn terwijl je kind vakantie heeft, maakt het vaak
nog lastiger. Veel hangt natuurlijk af van de leeftijd van je
kind. Maar ook met oudere kinderen is het niet altijd makkelijk. Wanneer je klein woont, is het echt niet mogelijk om in
een aparte ruimte ongestoord te werken.”
“Daarom willen we dat thuiswerk altijd vrijwillig blijft,” verduidelijkt Elke. “Als het voor jou thuis niet kan, moet je op
kantoor terecht kunnen. Dat is nu wegens corona niet mogelijk, maar in de toekomst is dat voor ons echt wel belangrijk.”
En omdat in nogal wat bedrijven het aantal thuiswerkdagen
wordt opgedreven wil ACV Puls werken met ‘gemiddelde’ thuiswerktijd die je dan zelf kan inplannen. “Want soms komt het
niet uit om thuis te werken, en op andere momenten net wél.
Daarom is het best om ‘gemiddeld’ een aantal dagen per week
thuis te werken, zonder elke week vastgepind te worden op
vaste dagen.”
Nog belangrijk vind Elke dat er een vorm van registratie van
de werktijd is. “Het is een beetje een verbrand woord,” weet
Elke. “Het doet te veel terugdenken aan de prikklok, waar veel
werknemers van willen loskomen. Maar het blijft belangrijk om
voor jezelf te weten wanneer je ‘genoeg’ gewerkt hebt. En dat
ook te kunnen aantonen, als er discussie over is. We moeten
op zoek naar moderne manieren om dat te doen, die je toch
autonomie om in je dagindeling en werk en privé te kunnen
combineren.”
Lees meer op
www.hetacv.be/telewerk

Twee weken vakantie nemen is echt geen optie, legt
Bart uit. “Sinds het verplichte thuiswerk kunnen
we geen glijtijd meer opsparen. Dat scheelt toch 12
dagen verlof op jaarbasis. Pijnlijk, want door het
thuiswerk werk ik eigenlijk nog meer uren dan voorheen. Ik begin ’s morgens vroeger te werken omdat
ik me wat schuldig voel dat ik Charlotte ‘tijdens mijn
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Terugkijken op een jaar
corona

Covid legt ongelijkheid in de EU nog
meer bloot

SNAPSHOTS

Metro maakt
vakbondswerk in Pakistan
onmogelijk

Begin maart kondigde de Europese Commissie een actieplan aan voor een sterk sociaal Europa. De ‘Europese Sociale
Pijler’ bevat concrete doelen voor werkgelegenheid, vaardigheden en sociale bescherming tegen 2030. Terecht, want
de covidcrisis heeft blootgelegd dat Europa gebouwd is op
onzekere arbeid, lage lonen en slecht gefinancierde overheidsdiensten. 35-55% van de werknemers in de privésector
waren tijdelijk werkloos. Voor werknemers met een laag
inkomen en/of precair contract had dit een grote impact.
Sommige contracten maakten bovendien toegang tot een
werkloosheidsuitkering onmogelijk. De vrees leeft dat ook na
de crisis verder zal worden ingezet op loonmatiging. De vakbonden hopen dat het Europese actieplan komaf maakt met
onzekere arbeidsstatuten en afdwingbare, verbeterde informatie-, consultatie- en participatierechten voor werknemersafgevaardigden oplevert.
Meer info op www.etuc.org.

Metro is een Duitse supermarktketen die in
België beter bekend is als Makro. De mondiale vakbond UNI Commerce is zeer bezorgd
over de situatie bij Metro in Pakistan.
Hoofdafgevaardigde Tahir Mehmood is
er begin februari ontslagen. De officiële
reden was een afwezigheid in 2017, maar
in Pakistan was zijn vakbond al enige tijd
vruchteloos aan het onderhandelen met
de lokale directie, die niet wilde tegemoet
komen aan de vragen van het personeel.
De lokale directie voerde gerichte acties
om vakbondswerk onmogelijk te maken.
Niet alleen Tahir werd ontslagen, maar ook
andere afgevaardigden werden via negatieve
evaluaties onder druk gezet en riskeren hun
job te verliezen. ACV Puls roept samen met
Uni Commerce op om deze intimidaties stop
te zetten. Tahir moet terug in dienst komen
en het personeel verdient eerlijke onderhandelingen over een collectief akkoord.
Je kan de petitie tekenen op
www.labourstartcampaigns.net.
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De coronamaatregelen hebben veel invloed
gehad op ons leven, en ook op de zorg. Veel
zorg werd uitgesteld of opgeschort, ook die
voor psychische problemen. Hiervoor was
er een alternatief: consultatie op afstand
via telefoon of beeldbellen. Maar was dat
nu een goed alternatief? Onderzoekers van
de VUB willen het graag vernemen van de
zorggebruikers zelf. Daarom hebben ze een
vragenlijst gemaakt, gebaseerd op wat patiënten reeds meedeelden. Wil je de onderzoekers vooruit helpen? Vul dan graag de
vragenlijst in. Het kost maximum vijftien
minuten.

Miljardenbedrijf FedEx-TNT ontslaat
6.000 Europese werknemers
De werknemers van pakjesbedrijf FedEx-TNT zijn geschokt
nadat het miljardenbedrijf in januari bekend maakte 6000
Europese werknemers te willen ontslaan. Werknemers als
deze hielden de wereld draaiend tijdens de pandemie en bleven pakjes bezorgen aan consumenten, bedrijven, ziekenhuizen… Het bedrijf rechtvaardigt deze beslissing als onderdeel
van de integratie van FedEx in het TNT-netwerk maar hun
argumenten houden geen steek. “Sinds november 2020 is
de hoeveelheid werk aanzienlijk toegenomen. Het is gek dat
dan in die periode ontslagen worden aangekondigd,” aldus
een TNT-werknemer in Italië. Het laatste jaar is bovendien
de nettowinst van het bedrijf verdrievoudigd. De Europese
transportvakbond is verontwaardigd en lanceerde een petitie. Ze roepen het management op om over de herstructurering in gesprek te gaan met werknemersvertegenwoordigers.
Teken de petitie op www.labourstartcampaigns.net.
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Met sociaal overleg slimmer onderweg

ACV voert actie tegen racisme op de werkvloer

“MOBILITEIT BETEKENT VOOR ELKE
WERKNEMER WAT ANDERS”

DURF TE REAGEREN!

2026. Het jaar waarin elke bedrijfswagen elektrisch moet zijn. Dat is het uitdagende
voornemen van de overheid. Ook ACV Puls zegt volmondig ja tegen die omslag naar
een groenere mobiliteit. Maar de rekening mag niet doorgeschoven worden naar de
werknemers. Sociaal overleg over de vergroening van de mobiliteit is cruciaal.
Dat weet ook Els Henderieckx,
accountmanager bij DPG Media
en vakbondsvertegenwoordiger voor ACV Puls. “Mobiliteit is
voor elke werknemer anders, het
is heel persoonlijk,” zegt Els. “Bij
DPG Media werden er, naar aanleiding van de verhuis van Vilvoorde
en Kobbegem naar Antwerpen
vorig jaar, fulltime HR-collega’s
aangesteld om met werknemers in
gesprek te gaan over hun persoonlijk mobiliteitsvraagstuk.”
Was die verhuis naar Antwerpen zo
ingrijpend?
ELS HENDERIECKX: Het gaat over honderden werknemers, van wie er veel
hun leven rond de werkplek hadden
opgebouwd. Die verandering raakte
hen rechtstreeks in hun portefeuille,
terwijl het voor andere financieel
wel een meevaller was. Van in het
begin zijn we in gesprek gegaan met
de personeelsdienst over de noden
van onze collega’s en hun potentieel inkomensverlies. Van daaruit
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werden door de
personeelsdienst
oplossingen aangereikt en besproken met elke individuele werknemer.
Zo kwamen we tot een
breed, toekomstgericht
mobiliteitsplan met veel flexibiliteit.
Wat houdt het plan in?
ELS HENDERIECKX: Werknemers krijgen verschillende opties. Ze kunnen hun bedrijfswagen inruilen voor
andere voordelen, zoals een fiets of
openbaar vervoer, én verder aanvullen met bruto loon. Ze kunnen ook
hun wagen houden, maar dat combineren met een abonnement voor het
openbaar vervoer, als ze daar minimum 40% van de tijd van gebruik
maken. Een bedrijfswagen sluit het
openbaar vervoer dus niet uit. Er
werd ook een proefperiode ingelast.
Zo kon iedere werknemer zijn ‘pakket’ grondig testen, en nadien eventueel aanpassen.
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Wat betekent de coronacrisis op vlak
van mobiliteit ?
ELS HENDERIECKX: Uiteraard zal alles
weer grondig onder de loep zal
gehouden worden als corona de verhouding tussen kantoor- en thuiswerk door elkaar schudt. Flexibiliteit
blijkt ook hier een onvermijdbare
realiteit. Maar niet ten koste van het
loon van onze collega’s. Daar blijven
we angstvallig over waken.

Zet zelf
de eerste stap!
Wil je zelf mobiliteit op de
agenda van het sociaal overleg zetten? Spreek je ACV Pulsvertegenwoordiger aan, en zet
mee de eerste stap naar een
groenere mobiliteit, waarvan
zowel het klimaat als werknemers
beter worden.
www.metsociaaloverleg
slimmeronderweg.be

Jan Deceunynck

Wat doe je als je geconfronteerd wordt met racisme? Er tegen ingaan is niet
altijd de makkelijkste weg. Maar wel de juiste. Racisme en discriminatie
zijn niet goed te praten. Daarom roept het ACV op om niet weg te kijken
als je racistische uitspraken hoort op de werkvloer. Durf te reageren!
Voorbeelden van racisme op de werkvloer
zijn er helaas veel. Yüksel Kalaz is technicus bij afvalverwerkingsbedrijf Ivago
in Gent. “Het gebeurt vaak dat ik aangesproken wordt over criminele feiten die op
straat gebeuren. Ik krijg dan te horen dat
het altijd ‘mijn soort’ is die criminele feiten pleegt. Als dat gebeurt door collega’s
waar ik al 20 jaar mee werk, dan kwetst
mij dat heel erg.”
Ook Abdenasser Ahadouch was slachtoffer van racisme. Hij werkt sinds drie jaar
bij DHL Aviation Brucargo: “De eerste week
dat ik bij DHL begon te werken, kwam er
een collega langs die zei dat ik hier niet
hoorde, maar in de dierentuin. Daar voelde
ik mij heel slecht bij. Ik dacht dat ik geen
steun ging vinden, maar die heb ik toch
gevonden bij de ACV-delegatie en ook bij de
leidinggevende en de werkgever.”

Op 21 maart was er de internationale dag
tegen racisme. Ook in tal van Belgische
steden werden acties opgezet om het
thema in de kijker te zetten. Het ACV
zette mee de schouders onder acties in
o.a. Brussel, Antwerpen, Gent, Oostende
en Leuven.

Steun van collega’s is belangrijk. Je
hoeft geen rechtstreeks slachtoffer van
racisme te zijn om je mond open te trekken. Lut Cromphout is verpleegkundige
en vakbondsvertegenwoordiger in AZ
Jan Portaels: “Een tijd geleden hadden we
nogal wat problemen met bezoekers die
zich niet aan het bezoekuur hielden of met
te veel toekwamen. Op de werkvloer waren
er reacties als ‘het zijn altijd dezelfde die
de regels mogen overtreden, als Belg moet
je dat toch niet doen.’ Anderzijds spraken
ook patiënten mij soms aan met ‘wil jij mij
straks wassen, want dat zwarteke, dat heb
ik niet graag.’ Veel collega’s vonden dat een
probleem, maar wat doe je eraan?” Samen
met de directie en de diversiteitsconsulent van het ACV werd in het ziekenhuis
een affichecampagne opgezet met daarop
sterke slogans en praktische tips. De
belangrijkste tip van Lut? “Als je het hoort,
spreek erover met je collega’s. Je zal zien
dat je niet alleen staat. En als je dan nog het
ACV erbij betrekt, kan je de bal aan het rollen krijgen en kan je het verschil maken.”
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Lees meer op
www.hetacv.be/durftereageren.
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ACHTER DE SCHERMEN

Tijd om op te
staan! Met 2 kleine
kindjes verloopt het
eerste uur van de dag
nogal hectisch …
7:00.

Mijn kroost is de
deur uit. Ik kan aan
mijn werkdag beginnen. In mijn mailbox
zit een aanvraag voor
loopbaanbegeleiding.
Het inschrijfdocument vertelt wanneer
de deelnemer beschikbaar is. Handig! Zo kan
ik meteen een voorstel
doen voor de gesprekken.

8:00.

VACCINATIE EN JE WERK:
WAT MAG, WAT MOET?
Bram Van Goethem |

Shutterstock

De coronacrisis bepaalt ons
leven nu al meer dan één jaar.
Mensen snakken naar vrijheid,
maar de strikte maatregelen
kunnen enkel versoepeld worden
als de besmettingscijfers en de
hospitalisaties gunstig evolueren.
Het vaccineren van het gros van de
populatie is wellicht dé weg naar
het herwinnen van onze vrijheid.
De vaccinatiecampagne roept echter ook heel wat vragen op, niet in het
minst op de werkvloer.

Mag je afwezig blijven om gevaccineerd
te worden?

VRAAG VAN DE MAAND

De federale regering heeft de bedoeling
om een vaccinatieverlof in te voeren.
Dat verlof zou betekenen dat je je als
werknemer kunt laten vaccineren tijdens de werkuren en dat zonder loonverlies.
Wel zal je je afwezigheid aan je werkgever moeten laten weten. Indien
je werkgever er expliciet om vraagt,
zal je tevens je afwezigheid moeten staven met de bevestiging van de
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afspraak door het vaccinatiecentrum.
Het vaccinatieverlof is echter nog geen
feit. Wellicht zal het wetsontwerp pas
in de loop van april 2021 in werking
treden. Voor werknemers die nu reeds
uitgenodigd worden om zich te laten
vaccineren, zullen afspraken moeten
gemaakt worden met de werkgever.

Mag je werkgever je verplichten om
gevaccineerd te worden?

Momenteel is het zo dat je werkgever je
niet kan verplichten om gevaccineerd
te worden. Dat zou immers een inbreuk
zijn op je lichamelijke integriteit. De
vaccinatie tegen covid-19 gebeurt in
België op vrijwillige basis. Als werknemer kies je er dus zelf voor of je al dan
niet gevaccineerd wenst te worden.
Je werkgever mag je ook niet vragen of
je reeds gevaccineerd bent, dan wel of je
van plan bent dat te doen. Je werkgever
mag ook geen lijst bijhouden van werknemers die niet gevaccineerd zijn.
Wel kan je werkgever perfect jou en je
collega’s informeren en sensibiliseren
over het belang van vaccinatie en de
voordelen ervan.
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9:00. Mijn eerste loopbaangesprek van de
dag. Ik heb met de man
al 2 gesprekken achter
de rug. Vandaag zoomen
we in op zijn competenties. Hij is de vijftig al voorbij en heeft
al heel wat watertjes
doorzwommen. We
vullen samen zijn
competentielijst
in. Een belangrijke stap in zijn
loopbaantraject.

De medewerkers van ACV Puls
zetten hun beste beentje
voor om je te helpen. In
Puls Magazine laten we je
even meekijken achter de
schermen van een dagje
vakbondswerk. Deze maand
maak je kennis met Annelies
Dousy, loopbaancoach
in West-Vlaanderen.

“HET DOET
DEUGD OM
TE ZIEN DAT
MENSEN
DOOR ONZE
GESPREKKEN
ZELFVERTROUWEN
WINNEN!”

binnenkort terug wandelend of op kantoor
doen. Dat is toch persoonlijker. Ik merk dat
de deelnemer al heel
wat heeft gedaan sinds
ons vorige gesprek. Hij
heeft in overleg met zijn
leidinggevende een aantal veranderingen kunnen aanbrengen in zijn
takenpakket. Het doet
deugd om te zien dat hij
door onze gesprekken
zelfvertrouwen heeft
gevonden.
Een lid vraagt wat
hulp bij haar cv. Ik geef
aan de telefoon wat tips
en stel voor dat ze haar
cv even doorstuurt.
Later op de dag vind ik
hem in mijn mailbox. Ik
heb weinig opmerkingen. Hier kan ze zeker
mee aan de slag!
15:15.

Ik kijk nog even
naar de afspraken in
onze online afsprakenkalender.
Iedereen kan via
www.loopbaanontwikkeling.
be een online
gesprek van een
half uur boeken. Morgen is het
mijn beurt voor die
gesprekken. Daarna
werk ik nog aan een idee
voor een videootje over ons
aanbod voor jongeren.
16:00.

10:30. Volgende
week start een
online loopbaantraject in groep. Dat is
toch weer wat anders
dan fysieke bijeenkomsten, dus neem ik even de
tijd om het programma wat bij te
sturen. Ik bel ook even de bijblijfconsulent
van het ACV, met wie ik de sessies geef.

Mijn man komt thuis en we eten
samen. Door het thuiswerk, is er wat meer
tijd voor gezinsmomenten als deze.

12:15.

13:30. Klaar voor het volgende online loopbaangesprek. Hopelijk kunnen we dit

Oei, nog maar 3790 stappen op mijn
stappenteller. Snel mijn sportschoenen aan
en wat kilometers lopen! Na een ganse dag
op mijn oncomfortabele keukenstoel, doet
dit echt wel deugd. Na het avondeten stop
ik de kindjes in bed. Tijd voor dat spannend
boek dat ik aan het lezen ben!

18:00.
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‘Een jaar in lockdown’

VERHALEN UIT HET
WOONZORGCENTRUM
Jan Deceunynck |

Adobestock

Wie wil weten hoe het er tijdens de lockdown aan toe ging in een woonzorgcentrum, vindt
sterke verhalen van bewoners, familieleden en personeel in het boek ‘Een jaar in lockdown’
van Bart Schoovaerts en Lies Kortleven van Megafoon vzw. Een vzw waarmee ze mensen
die weinig of geen stem krijgen in onze samenleving een stem willen geven.
Na de eerste lockdown vorig
jaar in juni stapten de
auteurs woonzorgcentrum Vogelzang
binnen. “Het aanvankelijke plan was
om iets te doen met
raamportretten en
postkaarten met
citaten,” herinnert
Bart zich. “Maar al snel
stelden we vast dat de verhalen die we hoorden veel te
groot waren om in een citaat op een
kaart weer te geven.” En zo werd het
uiteindelijk een boek van 180 pagina’s, vol authentieke verhalen van
mensen die aan den lijve voelden
wat corona betekende in de woonzorgcentra.

18

Herkenbaar

De emoties in de verhalen zijn heel herkenbaar. Uit de verhalen
van de bewoners
blijft Bart vooral
het plotse gebrek
aan vrijheid bij.
“Dat kwam vaak
terug in de verhalen.
Iedereen moest plots
binnen de muren van zijn
of haar kamer blijven. Alles
speelde zich dààr af. Dat kwam hard
aan. Een bewoner die nog een eigen
autootje had waarmee hij nog dagelijks uitstapjes maakte, moest plots
op zijn kamer blijven. Contact met
de familie werd voor alle bewoners
plots herleid tot een telefoontje of
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in het beste geval een gesprek via
de tablet. Een groepje van zeven
bewoners die altijd in de cafetaria
afspraken, konden mekaar plots niet
meer zien. ‘Om te vermijden dat we
sterven, wordt het ons verboden om
te leven,’ vat een bewoner het in het
boek samen.”
Maar toch de hebben alle getuigen in
het boek begrip voor de situatie. Het
moet nu eenmaal. Sommigen zien
zelfs voordelen in de isolatie. “Een
vrouw die besmet was maar weinig of geen symptomen vertoonde
werd samen met andere zieken in
de cohortafdeling opgenomen. Ze
zat daar nog goed, vond ze. Want zij
zat tenminste niet helemaal alleen,
maar samen met een tiental anderen

in een leefgemeenschap, met een
vaste ploeg personeel.”

Gedrevenheid

Bij het personeel merkte Bart een
enorme gedrevenheid. Zeker tijdens
de eerste golf. Bij een hernieuwd
bezoek tijdens de tweede golf zag hij
vooral de vermoeidheid. “Er was nog
altijd een grote drive om het beste
van zichzelf te geven, hoor. Maar
corona had er stevig ingehakt. Veel
collega’s waren uitgevallen, anderen
hadden lange periodes extra moeten werken of alleen de zorg dragen
voor afdelingen waar ze normaal
met twee stonden. Ze waren bang
voor een nieuwe opflakkering of om
zelf ziek te worden. Ze hadden als
plaatsvervanger aan het bed gezeten
van stervende bewoners die geen
bezoek mochten ontvangen. Het was
hard geweest. Ze waren ‘op’ maar
moesten verder, voor ‘hun mensen’.”
Bart is blij dat ze een brede personeelsgroep aan het woord hebben
gelaten. “Niet alleen de verpleegkundigen, maar ook alle andere
personeelsgroepen bleken ongelooflijk geëngageerd. Het onderhoudspersoneel had zelf mondmaskers gemaakt. En om zoveel
mogelijk menselijkheid in hun job

te leggen, hadden ze voor
zichzelf grappige maskers
gemaakt met vriendelijke
gezichtjes. Ook zij spraken heel liefdevol over
de bewoners. En ook zij
hebben ongelooflijke
prestaties geleverd. Elke
schakel is belangrijk
en verdient respect.
Tijdens de lockdown
hebben alle medewerkers heel hard genoten van het applaus
voor de zorg, van de
bakker die lekkernijen bezorgde, van
de boer die asperges
bracht. Ze hopen
vooral dat er ook
na corona iets van
die waardering
overblijft.”
Het boek heeft de ambitie meer te
zijn dan een verzameling verhalen,
stellen de auteurs in hun voorwoord.
“We hopen dat dit boek een tijds
document kan zijn, een houvast, een
megafoon voor verhalen die gehoord
moeten worden. Inspirerende verhalen om van te leren en na te denken
over hoe we in de samenleving met
ouderen omgaan.”
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Interesse in dit boek? Stuur dan je naam
en adres vóór 23 april naar
topboek@acv-csc.be en laat ons weten
dat je graag kans maakt op één van de
drie exemplaren die we gratis kunnen
weggeven.
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Horizontaal
A Zonder werk – knock out
B Papegaai – verwijderd
C Computerfreak – namaak
D Afvoer
E En andere – auto die door
meerderen gebruikt wordt
F Stichting Vlaams Erfgoed
G Rekbare stof – persoonlijk
voornaamwoord
H Meisjesnaam
I Tijdmaat – Portugees
levenslied
J Gekrijs – onbewerkt
K Ontkennend voorvoegsel –
dulden
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Verticaal
1 Kuieren –
Gemeenschapsonderwijs
2 Deugdzaamheid – bestaan
3 Vreemde – dansfeest
4 Gaat dicht
5 Langspeelplaat –
Kempense gemeente
6 Meisjesnaam
7 Stierf – lengtemaat
8 Artistieke techniek
9 Antiek – deel
10 Stuk – twee (It.)
11 Voegwoord – noodvergrendeling
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Prijsvraag

De oplossing van de vorige prijsvraag was
‘Samen maken we het beter’. S.N. uit Stevoort
werd door loting uit de juiste antwoorden
getrokken en wint een boekenbon van 25 euro.
Proficiat!

VRIJE TIJD

Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar puzzelpulsmagazine@acv-csc.be,
ten laatste op 23 april 2021. 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.
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Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement. Dit reglement vind je hier online
https://www.pulsmagazine.be/wp-content/
uploads/2019/09/Wedstrijdreglement-OnsRecht.pdf
We konden ook gratis exemplaren wegschenken van het boek ‘Zo was Moria’ van Marie
Doutrepont. De onschuldige hand maakte deze
lezers / lezeressen blij met een exemplaar: E.T.
uit Zonhoven, B.D.W. uit Antwerpen en J.D.C. uit
Appelterre.
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MONOCULTURE
EEN RECENT
VERHAAL
De tentoonstelling ‘MONOCULTURE
– Een recent verhaal’ wil het
begrip monocultuur met een
open blik benaderen en streeft
naar een analyse van wat monocultuur is. De tentoonstelling wil
een beeld schetsen hoe monocultuur in kunst en propaganda
wordt weerspiegeld, met als doel
tot enkele conclusies te komen
die relevant kunnen zijn voor de
maatschappij en de cultuur in het
algemeen.
De tentoonstelling stelt vragen.
Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire
of nationalistische monocultuurbewegingen? Kan een cultureel
homogene maatschappij ook
inclusief en transformeerbaar zijn?
Hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen
zien?
Eén van de meest opvallende historische voorbeelden van ideologische monocultuur was de beruchte
Entartete Kunst-tentoonstelling in
nazi-Duitsland. Het nazisme stelde
de modernistische avant-garde
als een aberratie voor en liet zich
liever inspireren door de GrieksRomeinse beeldtaal. Toch kunnen
monoculturele opvattingen over
cultuur ook ontstaan uit emancipatorische overwegingen.
MONOCULTURE loopt nog tot 25
april in het M HKA.
www.muhka.be

COME TRUE
Karin Seberechts

Een klein voordeel van de jammerlijke sluiting van bioscopen is dat je af
en toe filmontdekkingen kunt doen zonder je achterwerk op te lichten.
Met zijn griezelige SF-thriller Come True komt de Canadees Anthony
Scott Burns aardig in de buurt van een aangename kennismaking.
Alhoewel: ‘aangenaam’ is hier misschien niet meteen het juiste woord.
Sarah, een zonderling schoolmeisje
met slaap- en andere problemen,
stapt samen met een handvol andere
deelnemers in een slaapexperiment
van de universiteit. Hun dromen
worden er gemonitord door een
team jonge vorsers, onder leiding
van een rare prof met een immense
bril. Wanneer Sarah overdag een
paar keer dezelfde man tegen het lijf
loopt, begint zij zich af te vragen of
dit experiment wel helemaal koosjer is.
Een suggestie: surf eens naar Carl
Jung op Wikipedia en loop daar de
sleutelconcepten van diens theorieën over archetypes en het collectief onbewuste af. Dan ben je
helemaal mee met Anthony Scott
Burns. Die tikt in Come True dat
lijstje namelijk netjes, hoofdstuk per
hoofdstuk, af. Het blijft overigens
wel bij aftikken, want veel diepte of
betekenis valt er in deze ijle droomtrip niet te ontwaren. Burns bekommert zich maar mondjesmaat om
plot en verhaal, en ligt dus ook niet
echt wakker van antwoorden op
logische vragen. Waarom slaapt
Sarah op een schuifaf in de naburige speeltuin, in plaats van bij
haar moeder thuis, bijvoorbeeld?
Hij compenseert dat manco ruimschoots met een meeslepende verbeelding, hypnotiserende sfeer én
een naargeestige toonaard om u
tegen te zeggen. Come True ruikt en
wijst naar David Cronenberg, Philip
F. Dick en een resem andere genregenoten, maar drijft wel gedecideerd
op een eigen logica en stijl. Burns
lokt je met langzaam en repetitief camerawerk langs lege gangen,
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Huiveringwekkende trip door dromen en
nachtmerries (Julie Sarah Stone)

verlaten straten en akelige droombeelden een huiveringwekkend
nachtlandschap binnen, waarin
telkens weer dezelfde gedaante
met oplichtende ogen opdoemt.
Hoofdrolspeelster Julia Sarah Stone
houdt er met haar poppengezichtje
en fragiele verschijning voortreffelijk mee de pas in. Een enkele
keer slaat Burns de plank mis door
onverhoeds uit zijn eigen logica te
tuimelen. Hij komt ook daar doorgaans slim mee weg, al is het slot
van zijn angstthriller toch wat aan
de onnozele kant. Al bij al zeer eerie
en bezienswaardig, zij het best niet
voor het slapengaan.

Come True is (met Nederlandse
ondertitels) beschikbaar op
Sooner – Stream Beyond.
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UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

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.

Loononderhandelingen
in een gewild slop
P.D. - Assenede
Nu het weer de tijd van loononderhandelingen is hebben de journalisten, die voor meer dan 90% werken voor een aantal grote groepen,
opdracht gekregen om de mensen
duidelijk te maken dat er toch echt
geen significante opslag mogelijk is
en dat de mensen moeten content
zijn met de aalmoes die het patronaat, dat in het kader van corona
vele miljarden belastinggeld toegeschoven kreeg, wordt voorgesteld.
Men zwaait dan met de zogenaamde
loonnorm, die ook van toepassing
op de dividenden. Maar daar wordt
niet aan voldaan.
De patroons kregen in 2019 maar
liefst 8,4 miljard loonsubsidies maar
dat mag niet gezegd worden en ook
geen rekening mee gehouden worden. Indien we daar rekening mee
houden betekent dit een bijkomende
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loonmarge van € 1.680,00/gezin.
Ook met de productiviteit wordt
geen rekening gehouden. Doen we
dit wel, dan betekent dit een extra
marge van 1,4%.
Door de taxshift kregen de patroons
een vermindering van de vennootschapsbelasting van € 2,8 miljard
of € 560 per gezin maar daar wordt
ook geen rekening mee gehouden.
Als we daar dan nog alle andere
subsidiemaatregelen bijtellen zien
we dat die omzeggens evenveel
bedragen als wat de bedrijven aan
vennootschapsbelasting betalen.
Netto betalen de bedrijven dus bijna
niks maar dat mag ook niet gezegd
en geschreven worden.
In de loonnorm zit ook een
hoofdstuk over opleiding. Goed
geschoolde werknemers zijn immers
belangrijk voor de innovatie. Maar
aangezien er geen sancties zijn,
vegen de bedrijven vrolijk hun botten aan de opleidingsnorm.
Indien er dan toch een loonnorm
moet zijn, waarom dan ook niet
voor politici? Waarom moet een
Vlaams premier 2 keer meer verdienen dan een Nederlands premier of 3
keer meer dan een Deens premier?
Ceo’s van de BEL20 kregen in 2019
30% opslag. Waarom moeten de
werknemers dan tevreden zijn met
minder dan een aalmoes?

De laatste 10 jaar hebben de werknemers 0,00% koopkrachtstijging
gekregen en daarmee doen we het
het slechtste van de EU. In sommige
jaren was er zelfs een daling. Zelfs
landen als Hongarije en Griekenland
deden het beter evenals onze 3 buurlanden.

Wat met de
uitkeringstrekkers?
V.B. - via mail
Mathieu Verjans stelde in een vorige
editie van Puls Magazine dat de
middelen die we krijgen van Europa
voor herstel moeten ingezet worden
voor een rechtvaardige overgang
naar een duurzame economie. Daar
kan ik mee akkoord gaan.
Wat ik echter zie gebeuren is dat er
nooit geld was voor armoedebestrijding, en geen geld om de uitkeringen (alle!) omhoog te halen maar
dat er nu wel geld is voor cafés en
kappers en bedrijven en cultuur.
Kortom, voor iedereen, behalve voor
de mensen met een uitkering. Ook
deze keer niet.
Daardoor blijven zij dubbel achter,
na corona. De armoede in die groepen zal ernstig toenemen. Nochtans,
als daar geld naartoe gaat is dat
geld dat meteen terug in de economie gaat. Want die mensen willen
niet liever dan deelnemen aan de
samenleving!
Nvdr: Je hebt helemaal gelijk. Het
ACV laat de uitkeringstrekkers niet
in de steek. Al maanden proberen
we in het sociaal overleg een stijging van de uitkeringen af te dwingen, want dat is inderdaad hard
nodig. Maar werkgevers en overheid houden het been stijf. Ook die
weigering is voor ons een reden
om actie te voeren. De actiedag
van 29 maart was er dus ook om in
dat dossier vooruitgang te kunnen
boeken.
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Metaalsector - PC 209
Ben je sinds 1 oktober 2020 aangesloten bij ACV Puls en in 2020 minstens één maand in dienst geweest
van een metaalbedrijf (paritair
comité 209)? Dan heb je recht op een
vakbondspremie van 110 euro.
De premie aanvragen is eenvoudig.
Je ACV Puls-afgevaardigde zal je vragen om je adres- en contactgegevens
te controleren en eventuele wijzigingen mee te delen. Hij of zij bezorgt
die informatie aan ACV Puls die je de
premie betaalt.

recht op een vakbondspremie van
145 euro.
De premie aanvragen is heel eenvoudig. Het vereiste attest werd al
verdeeld. Kijk even na of je gegevens op het attest, zoals adres en
naam van de werkgever, nog kloppen. Pas de gegevens aan als er
iets is veranderd. Controleer ook
of je rekeningnummer juist wordt
vermeld.

Teken dan het attest en bezorg het
aan een vakbondsmilitant(e) in jouw
onderneming. Is er geen militant
beschikbaar? Stuur het attest dan
op naar het ACV Puls-secretariaat in
je streek.
Had je eind februari nog geen attest
voor de vakbondspremie ontvangen?
Laat dit dan even weten aan jouw
vakbond ACV Puls.
De betaalperiode loopt van 1 maart
tot 31 oktober 2021.

Werk je in een metaalbedrijf zonder
ACV Puls-afgevaardigde(en) of ben
je intussen uit dienst getreden? Dan
versturen we een brief naar je thuisadres. Kijk na of je gegevens, zoals
naam en adres van je werkgever, nog
kloppen en pas aan als er iets veranderd is. Bezorg ons die info via een
digitaal invulformulier, een pdf-scan
of papieren versie van je (aangepaste) brief.
Ben je half mei niet gecontacteerd
door een ACV Puls-afgevaardigde en
heb je ook geen brief ontvangen?
Laat dit dan weten aan het ACV Pulssecretariaat in je regio. Het premiebedrag wordt overgeschreven naar
je individuele bankrekening.
De uitbetalingsperiode loopt van 15
april tot 15 juli 2021.

Internationale handel,
vervoer en logistiek
Ben je tussen 1 januari 2021 en 30
juni 2021 aangesloten bij ACV Puls
en ben je tijdens deze periode ook
minstens 1 dag tewerkgesteld in een
onderneming die valt onder paritair
comité 226 (internationale handel,
vervoer en logistiek)? Dan heb je

INDEXAANPASSINGEN
MAART 2020
PC 309 Beursvennootschappen

Vorige lonen x 1,001949 (3)

PC 310 Banken

Vorige lonen x 1,0019 (2)

(1) Aanpassing voor baremalonen en reële lonen
(2) Aanpassing enkel voor baremalonen
(3) Aanpassing berekend op baremaloon, verschil tussen baremaloon en reëel loon wordt behouden
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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. Onze contactgegevens per regio vind je hiernaast.
Je kan ons bereiken via telefoon of mail. 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 vind je het antwoord in je lokale ACV-dienstencentrum. De
contactgegevens 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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