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ZORG MAG GEEN 
KOOPWAAR WORDEN!
Deze maand wil het Vlaams Parlement de knoop 
doorhakken over de verdere privatisering van de 
publieke zorgsector. Een slecht idee. 
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Standpunt

DE VIER SEIZOENEN 
VAN VIVALDI

  Stefaan Decock - Algemeen secretaris |  Dries Luyten

Wie houdt van klassieke muziek, 
kent gegarandeerd de Vier 
Seizoenen van Vivaldi. Zoals 
elk seizoen zijn charmes en 
zijn donkere kantjes heeft, 
zo klinkt ook het eerste 
begrotingswerk van de Vivaldi-
regering De Croo: hoopvolle 
aanzetten, maar ook giftige angels. 

Aan de inkomstenzijde noteren we voorzich-
tige eerste vliegtuigtaksen, een begin van de 
inperking van de RSZ-gunsten voor topspor-
ters, een startende aanpak van het misbruik 
van de RSZ-vrijstelling bij een eerste aanwer-
ving… Maar helaas ook een nieuwe stijging 
van de werkgeversbijdragen voor SWT. Die 
maken het nog moeilijker om aan het einde 
van je loopbaan uit de ratrace te stappen. 
Dat is het tegenovergestelde van wat wij 
willen.
Een aantal hete aardappels over de arbeids-
markt, worden doorgeschoven naar het 
sociaal overleg: de betere afstemming van 
arbeid en privé via vierdagenweek, het recht 
op deconnectie en meer stabiliteit in de 
uurroosters van deeltijdse werknemers. We 
gaan graag het debat aan.
Een pak minder vrolijk worden we van de 

zogenaamde ‘symbolische sanc-
ties’ voor werkgevers en werkne-

mers bij re-integratie na ziekte. 
Die staan haaks op het advies 
van de Nationale Arbeidsraad. 
Werkgevers en vakbonden raden 

elke vorm van sancties af. Het 
helpt niet om zieken te stigmatise-

ren. Het is jammer dat een ideologi-
sche fixatie primeert op de realiteit.

Een ander heikel punt is de e-commerce. 
Om die te bevorderen, moet nachtwerk 
blijkbaar makkelijker – lees: goedkoper – 
worden. De regering maakt het mogelijk 
om daar met één vakbond een akkoord 
over te sluiten. Dat is meer dan een deuk 
in de flank van het sociaal overleg. Ze 
voegt er bovendien nog een experiment 
aan toe door ook nachtarbeid via indivi-
duele overeenkomsten in te voeren. Dat 
is nog veel erger. De sociale partners krij-
gen tijd tot maart 2022 om hier adviezen 
in te formuleren. Maar de distributie-
werkgevers verhinderen via hun federatie 
Comeos al jaar en dag een ernstig akkoord. 
Wij willen geen goedkoop nachtwerk dat 
het aantal hamburgerjobs nog verhoogt. 
Nachtarbeid is ongezond. Daar past geen 
goedkope uitbuiting. 
De maatregelen om de energiefactuur 
betaalbaar te houden, zijn belangrijk.  
Maar het fundamentele probleem is de 
privatisering van de energiesector. Die 
ging goedkoper zijn voor de bevolking. In 
de praktijk leidt het nu tot ontsporende 
energieprijzen waar politici geen enkele 
vat meer op hebben. Laat het een waar-
schuwing zijn voor elke verdere privatise-
ringsdrift, om de gezondheidszorg niet te 
noemen. 

Deze begroting biedt kansen. Die willen 
we maximaal omzetten in goede regelge-
ving. Maar we kijken ook uit voor de giftige 
angels. Daar zijn we nog wel even zoet mee.
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Terug aan het werk na ziekte

“OOK WERKGEVERS HEBBEN  
EEN BELANGRIJKE ROL TE SPELEN”

De regering wil de langdurig zieken terug aan het werk en heeft daarvoor een pakket aan maatregelen 
en sancties uitgewerkt. Nadine Mangelschots werkt in AZ Mol al zes jaar rond re-integratie van 

zieke collega’s. Ze gelooft in de mogelijkheden van re-integratie, maar niet in sancties. 

Ze wil meteen een groot 
misverstand de wereld 
uit helpen. “De meeste 
mensen die langdurig 
ziek zijn, willen gráág 
terug aan de slag. De 
mythe dat het allemaal 
profiteurs zijn, klopt 
niet. Af en toe zal er wel 
eens eentje tussen zitten, 
maar dat is dan eerder de uitzonde-
ring. Opnieuw aan de slag kunnen, 
moet haalbaar zijn. En ook de werk-
gever moet stappen willen zetten tot 
re-integratie.”
Bij AZ Mol krijgt ze jaarlijks tiental-
len re-integratiedossiers te verwer-
ken. “Gelukkig niet allemaal even 
moeilijk,” lacht ze. Maar voor een 
klein ziekenhuis met ongeveer 800 
werknemers is het toch een flink 
aantal. Door haar eigen slechte 
ervaring na haar terugkeer uit een 
burn-out, ging ze een aantal jaren 
geleden samen met de personeels-
directeur aan de slag. Het moest 
beter. Een sectoraal kaderakkoord 
met een werkgroep rond preventie 
en re-integratie maakte de stap naar 
een eigen aanpak in de instelling 
makkelijker. 

Informele aanpak
“We kozen voor een informele aan-
pak. Eerder dan officiële gesprek-
ken te voeren over werkhervatting, 
nodigen we in samenwerking met 
de bedrijfsarts langdurig zieken uit 
voor een babbel over hun moge-
lijkheden. We slaan geen dreigende 

toon aan, maar we zijn wel 
eerlijk. Tijdens een pro-

gressieve tewerkstelling 
is er aangepast werk 
mogelijk. Maar die peri-
ode duurt bij ons nooit 
langer dan één jaar. 

We willen namelijk ook 
de rest van het personeel 

sparen. Als we iemand ont-
zien, weegt dat extra op de anderen. 
Middelen buiten de voorziene bud-
getten van de ziekenhuisfinancie-
ring zijn er niet. En dan is er nog de 
krapte op de arbeidsmarkt.”
Na maximum één jaar wordt dus een 
definitieve oplossing uitgewerkt. 
Soms kan de betrokkene gewoon 
terug naar de originele werktijd. 
Maar het kan ook dat iemand deel-
tijds terug komt. Of dat er een 
andere job gevonden moet worden 
binnen het ziekenhuis. “Er komen 
regelmatig jobs vrij in ons zieken-
huis. Door op tijd te beginnen uitkij-
ken, lukt het dan wel om ergens een 
gaatje te vinden waar de betrokkene 
in past,” legt Nadine uit. Het is zel-
den zo ver gekomen dat er iemand 
om medische redenen ontslagen 
werd. 

Eenzijdig
Ze kijkt met bange ogen naar de 
overheidsplannen die de druk op de 
langdurig zieken willen opvoeren 
via sancties. “Dat is wel heel eenzij-
dig he? De overheid legt vrijwel alle 
verantwoordelijkheid bij de zieken, 
terwijl ook de werkgevers hier een 

belangrijke rol te spelen hebben. Ik 
vrees dat veel werkgevers nog niet 
klaar zijn om re-integratie waar 
te maken. Het heeft bij ons jaren 
geduurd om in overleg met alle dien-
sten en afdelingen tot deze aanpak 
te komen. En er is nog altijd veel 
voor verbetering vatbaar. Bedrijven 
vragen om werk te maken van re-in-
tegratie is prima, maar sancties 
opleggen aan de werknemers is geen 
goed idee. Het is echt complex.”
Een terugkeerbeleid uitwerken is 
niet eenvoudig, weet Nadine. En ze 
vreest dat de overheid de complexi-
teit een beetje onderschat. “Voor de 
duidelijkheid: ik ben er voor 
dat medewerkers die ziek 
zijn terug aan de slag 
gaan. Hoe snel-
ler hoe beter, in 

 Jan Deceunynck |  Shutterstock
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de meeste gevallen. Maar dat vergt 
inspanningen van alle betrokke-
nen. En daar zegt de overheid wei-
nig over. Er is bovendien ook nog 
veel werk om een maatschappelijk 
draagvlak te creëren. 
Zeker voor mentale problemen. 
Een gebroken been zie je. Maar 
een burn-out niet. Als je dan op 
Facebook bijvoorbeeld foto’s 
post van een concertje 
dat je hebt bijge-
woond, krijg je 

nog te vaak giftige reacties als ‘zie je 
wel dat ze niet ziek is’.”

Ziekenfondsen
Ook de ziekenfondsen kregen van de 
overheid de opdracht om strenger te 
zijn. “Er wordt geknipt in hun wer-
kingsmiddelen als ze niet genoeg 
zieken terug naar de werkvloer stu-

ren. Vroeger gebeurde 
dat nauwelijks. 

Maar de 
voorbije 

maand kwamen al zeker drie van 
onze collega’s terug op aangeven 
van hun ziekenfonds. Zo is er bij ons 
een verpleegkundige van 60 jaar die 
nu na drie of vier jaar plots terug 
aan de slag moet tot haar vervroegd 
pensioen binnen anderhalf jaar. Da’s 
niet evident.”
Het AZ in Mol ontvangt de terug-
keerders met open armen en de 
nodige begeleiding. Maar of elke 
werkgever er klaar voor is? Nadine 
vreest ervoor. “Ook de werkgever 
moet bereid zijn om aanpassingen te 
doen en te werken aan een gezonde 
werkomgeving. Als werkdruk een 
probleem is, moet eerst daar iets aan 
gedaan worden, voor je zieken terug-
roept. Het belang van preventie kan 
niet genoeg onderstreept worden!”
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Winkelpersoneel
slachtoffer van hoge werkdruk 

en bevoorradingsproblemen

HET STORMT IN  
DE SUPERMARKT

De voorbije maand was er heibel in zowel Lidl als Carrefour. 
Bij Lidl werd gestaakt omwille van de moordende werkdruk, in 

Carrefour bleven de schappen leeg door acties bij Kuehne+Nagel, 
de onderaannemer die voor de bevoorrading zorgt. 

 Jan Deceunynck |  Shutterstock
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Beloftes niet waargemaakt
Bij Lidl gaat het om een conflict dat al 
enige jaren aansleept. Na een staking 
in 2018 over de oplopende werkdruk, 
stemde de directie toen in met extra 
personeel in alle vestigingen. Maar die 
belofte werd niet waargemaakt. Meer 
zelfs, de directie schroefde de afspraak 
terug en voorzag minder extra perso-
neel dan eerst werd overeengekomen. 
Bovendien nam de druk op het perso-
neel de voorbije jaren nog toe – niet in 
het minst door de coronacrisis. Tijd dus 
om de directie aan de gemaakte afspra-
ken te herinneren. 
“In 2018 kwam de directie van Lidl over 
de brug met een budget voor 42 extra 
uren in elke vestiging. Toen de directie 
van Lidl begin oktober die beslissing 
terugschroefde is de situatie ontploft 
en is het personeel in staking gegaan,” 
legt Koen De Punder van ACV Puls uit. 
“Met succes. Als resultaat van de sta-
king zijn de 42 extra uren terug gega-
randeerd. In filialen met veel ziektever-
zuim worden bovendien nog extra uren 
toegekend. Om tijdelijke druktepieken 
in filialen op te vangen, wordt ook de 
vliegende ploeg fors uitgebreid, van 140 
naar 223 personeelsleden. Probleem is 
echter dat Lidl, net als andere ketens, 
er niet in slaagt die extra personeels-
leden te vinden en aan te werven. Ze 
willen jobs nu aantrekkelijker maken 
door voltijdse contracten aan te bieden. 
De komende maanden zullen we dat 
vanuit de vakbond strikt mee opvolgen. 
Er zijn tot begin maart al twaalf verga-
deringen voorzien om na te gaan of de 
directie deze keer doet wat ze belooft.”

Zwartepieten over 
bevoorradingsproblemen
Bij Kuehne+Nagel draait de discus-
sie om de sluiting van de vestiging in 
Nijvel, waardoor 549 mensen hun job 
zouden verliezen. Niet alleen het per-
soneel in Nijvel legde het werk neer, 
ook het personeel van transporteur 

SuperTransport sloot zich bij de 
staking aan. In afwachting van een 
degelijk sociaal plan voor de werkne-
mers van Kuehne+Nagel werden de 
Carrefour-vestigingen dus nauwelijks 
bevoorraad en bleven de schappen 
leeg, tot grote frustratie van het lokale 
personeel.

“Ondertussen is de staking in Nijvel 
voorbij,” legt Wannes Gielis van 
ACV Puls uit. “Maar de problemen 
blijven. De bevoorrading van de 
Carrefourwinkels blijft stokken. Er is 
namelijk een groot tekort aan chauf-
feurs. Dat zie je heel duidelijk in Groot-
Brittannië, maar ook hier wordt dat 
steeds meer een probleem. Ook in de 
logistieke bedrijven is er een nijpend 
personeelstekort. De directie van 
Kuehne blijft voorlopig op de vlakte 
over de mogelijke overheveling van 
werknemers uit Nijvel naar andere ves-
tigingen. Ze beweert dat het taalpro-
bleem een overheveling niet evident 
maakt. Maar ondertussen zien we dat 
in de logistieke sector steeds meer 
werknemers uit Oost-Europa wor-
den ingehuurd die nog veel minder 
Nederlands kunnen. Er blijkt bovendien 
ook wel wat loos tussen Carrefour en 
Kuehne+Nagel. Want terwijl in Nijvel 
haast geen goederen meer toekomen of 
worden verdeeld over de Carrefour ves-
tigingen, is het in Kontich pompen of 
verzuipen. Carrefour en Kuehne+Nagel 
spelen de zwartepiet naar elkaar door, 
maar intussen is het personeel het 
slachtoffer van de malaise.”

“Toen de directie van 
Lidl begin oktober die 
beslissing terugschroefde 
is de situatie ontploft.”
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Privatisering is slecht nieuws voor personeel en gebruikers

ZORG MAG GEEN 
KOOPWAAR WORDEN!

Deze maand wil het Vlaams Parlement de knoop doorhakken over de verdere privatisering van de publieke 
zorgsector. Sinds een aantal jaren is het al mogelijk om in de openbare sector ‘zorgbedrijven’ op te 

richten. Dat gaf de OCMW-instellingen meer autonomie en maakte schaalvergroting mogelijk door over de 
gemeentegrenzen samen te werken. Maar de zorg – en het zorgbeleid – bleef in overheidshanden. Nu wil 

het parlement een stap verder gaan en de sector ook openstellen voor private commerciële partners. 

“De bedoeling is duidelijk,” zegt 
Jan Mortier van ACV Openbare 
Diensten. “Het is een bespa-
ringsoperatie. Op dit moment kost 
de zorg de lokale besturen veel geld. 
Ze betalen elk jaar een dotatie om 
de zorg betaalbaar te houden. Door 
de sector te privatiseren en 
zelfs te commercialiseren 
door de oprichting van 
vennootschappen of 
toe te laten dat ven-
nootschappen een par-
ticipatie nemen in het 

zorgbedrijf, zou die dotatie 
wegvallen.” 

Hogere prijzen en 
personeelsbesparing
Dat is geen goed idee. “De 
omvorming naar privé-ven-

nootschappen heeft grote 
gevolgen voor zowel het 

personeel als de gebrui-
kers van de zorg,” 
waarschuwt Olivier 
Remy van ACV Puls. 
“Privé-investeerders 

willen winst maken 
door bijvoorbeeld 
het vastgoed van 
de zorginstellingen 
onder te brengen 

in aparte vennoot-
schappen, om dan 

opnieuw te verhuren 
aan de zorginstellingen. De 

factuur komt dan bij het personeel 
en de gebruikers terecht via hogere 
dagprijzen en besparingen bij het 
personeel. Hoewel dat lange tijd 
werd ontkend, maakte een recent 

 Jan Deceunynck |  Shutterstock | Jan Mortier © Wouter Meeuw | Olivier Remy © Daniël Rys
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rapport duidelijk dat de prijzen in 
private commerciële woonzorgcen-
tra hoger liggen en dat daar minder 
zorg tegenover staat. Er is minder 
personeel per bed. En dat merk je 
natuurlijk.”

Ook voor het personeel is de omvor-
ming geen goed nieuws. “Voor het 
zorgpersoneel in de woonzorgcen-
tra kan dat nog meevallen,” legt Jan 
uit. “Die zouden van de overheids-
sector overgaan naar PC 330, waar 
de loon- en arbeidsvoorwaarden 
vergelijkbaar zijn. We werken al 
langer aan een harmonisering van 
de lonen. Maar andere werknemers 
zullen slechter af zijn.” De privati-
sering gaat immers een stuk breder. 
“De zorgbedrijven baten vaak ook 
een dienstenchequebedrijf uit. Dat 
omvormen naar een privaat dien-
stenchequebedrijf zou een serieuze 
achteruitgang zijn voor het perso-
neel.” Olivier: “zorgbedrijven heb-
ben doorheen de jaren ook diensten 
voor gezinszorg, thuisverpleging en 
kinderdagverblijven opgericht. Die 
dreigen ook deels in commerciële 
handen terecht te komen.” 

Bovendien valt te vrezen dat delen 
van de zorginstellingen zullen wor-
den afgesplitst en ondergebracht in 
sectoren waar de lonen lager liggen. 
Want er moet bespaard worden om 
de rekening te doen kloppen als 
de overheidsfinanciering wegvalt. 
“Keuken- en onderhoudspersoneel 
of administratieve diensten zouden 
dan worden ondergebracht in PC 
200, waar de lonen veel lager liggen. 
Dat is uiteraard geen goede evolu-
tie,” aldus Olivier. 

Negatief advies
De voorbije maanden heeft het ACV 
fors geprotesteerd tegen de plan-
nen. En het staat daarin niet alleen. 
Ook de Vlaamse Raad Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin formu-
leerde een sterk negatief advies. 
En in juli vroeg een brede groep 
van middenveldorganisaties in een 
open brief om van de plannen af te 
zien. Maar de coalitiepartners in de 
Vlaamse regering willen van geen 
wijken weten. 
“Als reden voor de privatisering 
halen ze aan dat de huidige publieke 
zorginstellingen benadeeld wor-
den, omdat ze geen gebruik kunnen 
maken van de verminderde werkge-
versbijdrage die wel voor de private 
zorgsector geldt,” legt Jan uit. “Door 
de privatisering zouden ze daar wel 
gebruik van kunnen maken. Dat 
klopt. Maar er zouden ook initiatie-
ven kunnen genomen worden naar de 
federale regering om die verschillen 
weg te werken. Of de Vlaamse rege-
ring zou aan de publieke sector een 
compensatie kunnen geven. Dan is 
die ongelijkheid óók van de baan, met 
veel minder ingrijpende gevolgen.” 
Het is op dit moment vooral het 
Antwerpse zorgbedrijf dat staat te 
popelen om private partners bin-
nen te halen. “In Antwerpen gaat 
het om ongeveer 4.000 werknemers 
die van het gemeentelijk Zorgbedrijf 
zouden overgaan naar verschillende 
vzw’s en vennootschappen. Maar 
als andere gemeenten dezelfde weg 
opgaan, gaat het uiteraard om een 
veelvoud daarvan. Gelukkig zijn de 
meeste andere zorgbedrijven niet 
meteen geïnteresseerd in derge-
lijke constructies.” Maar de inves-
teerders liggen op de loer. “Voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
2024 verwachten we niet meteen 
veel beweging. Deze privatisering is 
een zeer gevoelig dossier. Maar na 
die verkiezingen zou er wel eens een 
stroomversnelling kunnen komen. 
We zullen ons daar als ACV krachtig 
tegen verzetten,” stelt Olivier. 

“Een recent rapport 
maakte duidelijk 
dat de prijzen in 
private commerciële 
woonzorgcentra hoger 
liggen en dat daar 
minder zorg tegenover 
staat.”
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 Max De Boeck |  Daniël Rys

Lang leve de vergrijzing

WAAROM LANGER WERKEN  
NIET NODIG IS

Patrick Deboosere is demograaf aan de Vrije Universiteit Brussel en bracht onlangs ‘Lang 
leve de vergrijzing’ uit. Het laagdrempelige boek met opvallende titel is in interviewvorm 

opgesteld, waarbij Marijke Persoone, gewezen adjunct-algemeen secretaris van ACV Puls, met 
Deboosere de dialoog aangaat over enkele hardnekkige mythes rond vergrijzing.

Allereerst, hoe bent u op die titel uitge-
komen?
DEBOOSERE: “Ik stelde vast dat we 
in België bereikt hebben wat we als 
mensheid altijd hebben nagestreefd: 
aan iedereen de kans geven een 
volwaardig leven te leiden, zonder 
vroegtijdig overlijden. Kindersterfte 
is in de industriële wereld bijvoor-
beeld quasi verdwenen. De vergrij-
zing is dus eigenlijk een geweldig 
succes. Je kan immers niet realise-
ren dat we met zijn allen lang leven 
en tegelijkertijd niet ouder worden. 
Het is het resultaat van honderd jaar 
ontwikkelingsgeschiedenis en arbei-
dersstrijd voor een sterke sociale 
zekerheid en gezondheidszorg.
De titel gaat ook in tegen het ‘doem-
beeld’ van de vergrijzing, die tegen-
woordig vooral als een kostenper-
spectief verkocht wordt: het kost 
ons zogezegd te veel als maatschap-
pij. We zijn erin geslaagd iedereen 
de kans te geven lang te leven, en 
dan zegt men in bepaalde kringen, 
’Oei, dat is een probleem.’ Natuurlijk 
niet. De vergrijzing is een positief 
verhaal, al is er een begrijpelijke 
negatieve connotatie, omdat we bij 
vergrijzing ook denken aan veroude-
ringsprocessen. Niemand wil fysiek 
of mentaal achteruitgaan. Maar dat 
is la condition humaine en niet fun-
damenteel anders dan vroeger.”

Oké, individuele vergrijzing is op zich 
goed – weinig mensen willen vroegtij-
dig sterven – maar is de maatschappe-
lijke vergrijzing dan geen probleem?
DEBOOSERE: “Kijk, maatschappe-
lijke vergrijzing betekent dat de 
bevolkingssamenstelling verandert 
omdat de proportie ouderen in de 
bevolking toeneemt. Dat komt zoals 
gezegd ten eerste omdat er minder 
mensen vroegtijdig overlijden, wat 
een goede zaak is. Iedereen krijgt 
een garantie op het leven dat ze 
‘krijgen’ bij de geboorte, dat gemid-
deld zo’n 85 jaar bedraagt. Maar 
ten tweede is er een daling van het 
aantal geboortes per vrouw, wat 
óók een goede zaak is. Doordat er 
wereldwijd minder jongere men-
sen bijkomen, zal de wereldbevol-
king immers tegen 2070 een plateau 
bereiken.”

“Er zijn maar twee opties om de 
maatschappelijke vergrijzing tegen 
te gaan: ten eerste meer kinderen 
maken om de bevolkingspiramide 
vanonder verbreden, maar dat is 
niet goed, want de planeet kan geen 
eindeloze bevolkingsgroei aan. Ten 
tweede beslissen dat mensen niet te 
oud mogen worden en dus op een of 
andere manier een beperking zet-
ten op het aantal mensen dat een 
bepaalde leeftijd bereikt. Ook dat is 
voor mij ondenkbaar. Beide metho-
des zijn onzin.”

U vindt het belangrijk te verduidelijken 
wat levensverwachting is.
DEBOOSERE: “Het is heel belangrijk 
voor het maatschappelijk debat 
te beseffen dat we niet echt ouder 
worden. Dat is een fout idee. Onze 
levens- en arbeidsomstandigheden 
zijn erop vooruitgegaan, waardoor 
we minder vroegtijdig overlijden, 
maar we hebben eigenlijk niks ver-
anderd aan het verouderingsproces 
op zich. De levensverwachting is een 
gemiddelde op basis van de levens 
van iedereen in een bepaald jaar. De 
mens als soort wordt dus niet ouder; 
er worden gewoon veel meer men-
sen verhoudingsgewijs oud, waar-
door dat gemiddelde stijgt. 
De maxima wijzigen dus niet echt. 
Het record van de oudste mens 
houdt al sinds 1997 stand. Maar die 
foute beeldvorming wordt vanuit 
bepaalde technocratische middens 
aangewakkerd en slaat vooral in bij 
jonge mensen. Er wordt eigenlijk 
gezegd, ‘Als je langer leeft, is het ook 
niet erg dat je langer werkt.’ Maar 
wanneer je inziet dat er op dat vlak 
niets veranderd is en een zestiger 
vandaag de dag even gezond is als 
een zestiger uit de jaren vijftig, dan 
besef je dat dat onzin is. Als je je rea-
liseert dat het verouderingsproces 
op zich niet fundamenteel veran-
derd is, dan besef je dat de volgende 
generaties niet later op pensioen 
horen te gaan dan de vorige.” →
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U denkt dat de vergrijzing betaalbaar is 
zonder dat we langer moeten werken?
DEBOOSERE: “Het spreekt vanzelf dat 
meer ouderen meer sociale uitga-
ven betekenen als percentage van 
de economische omzet, het bruto 
binnenlands product (BBP). Dat kan 
gewoon niet anders, maar die kos-
ten zijn beperkt. Kijk, vandaag is 
zo’n twintig procent van de bevol-
king ouder dan 65. We gaan volgens 
het Planbureau tegen 2040 naar 25 
procent, maar daarna zal dat per-
centage tot 2070 stagneren. Er is 
dus vanaf 2040 geen verdere vergrij-
zing, dertig jaar lang. De Commissie 
van de Vergrijzing schat dat de 
pensioen uitgaven in België van tien 
procent van het BBP zullen stijgen 
naar veertien procent. Dat is de 
grootteorde waarover we spreken. 
Concreet is de vraag dus, is die vier 
procent betaalbaar of niet? En dan 

zeg ik: ja. Om wat context te geven, 
de zogenaamde taxshift van de 
regering Michel ging om twee pro-
cent van het BBP en betekende een 
enorme verlaging van de inkom-
sten van de sociale zekerheid. Men 
verkocht het als een shift, maar er 
kwamen eigenlijk geen inkomsten 
in de plaats. De regering kon dat bij 
wijze van spreken in één pennentrek 
realiseren. En dan hebben we het 
nog niet eens over de impact van de 
verlaging van de vennootschapsbe-
lasting. Maar nu doet men dus alsof 
men over een periode van tien jaar 
geen vier procent van het BBP kan 
vrijmaken voor sociale uitgaven. 
Bovendien worden sociale uitgaven 
direct terug in de economie geïn-
vesteerd. Pensioenen worden niet 
opgepot, maar komen terecht bij de 
bakker, de kinesist, de tandarts of 
het ziekenhuis. 

De vergrijzing is er gekomen door 
sociale strijd en de verwezenlijking 
van de sociale zekerheid. De toene-
mende ongelijkheid in de samenle-
ving zet die sociale zekerheid onder 
druk, dus men zou daar net beter 
iets aan doen. Sinds de jaren tach-
tig is de levensverwachting in de 
Verenigde Staten drie jaar minder 
gegroeid dan in de andere ontwik-
kelde landen. Niet bij gebrek aan 
medische kennis, maar louter het 
resultaat van de grote ongelijk-
heid en vroegtijdige sterfte die het 
gemiddelde naar beneden drukt. Het 
is geen toeval dat dat gebeurt in een 
land waar men al decennia de over-
heidsuitgaven van de sociale zeker-
heid aanvalt. Het is iets om in het 
achterhoofd te houden.”

Leve de vergrijzing!
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Wat denk jij van 
dit magazine? 

Maak kans 
op een leuke prijs!

LAAT ONS 
WETEN 
HOE JIJ 

HET WIL!
 
Al 125 jaar houden we in dit 
magazine de vinger aan de pols. 
Doorheen die lange geschiede-
nis zijn we al vaker van gedaante 
en van titel veranderd. Maar de 
essentie blijft: we willen je helder 
en duidelijk op de hoogte houden 
van wat er leeft op werkvloer en 
de arbeidsmarkt. 
Om je zo goed mogelijk te bedie-
nen willen we graag weten wat jij 
van dit magazine denkt. En hoe 
het nog beter kan. Dat kan door op 
www.pulsmagazine.be een korte 
bevraging in te vullen. Het duurt 
niet langer dan tien minuutjes om 
ons op weg te zetten. En je kan er 
nog een mooie prijs mee winnen 
ook: we verloten tien filmtickets 
bij Kinepolis en tien waardebon-
nen bij Fnac ter waarde van twintig 
euro. Doen!

Ons Recht | 119de jaargang | JANUARI 2015 |  1
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Veiligheid en gezondheid op de 
werkplek is een basisrecht
Sinds de coronacrisis staan veiligheid en gezondheid op de 
werkvloer terug hoog op de agenda van het sociaal over-
leg. Vakbonden onderhandelden wereldwijd over gezonde 
werkomstandigheden. Dit lukte niet overal. In Frankrijk bij-
voorbeeld, spanden de vakbonden bij Amazon daarom een 
rechtszaak aan over het gebrek aan social distancing op de 
werkvloer en de enorme werkdruk. Ook in Colombia staakten 
werknemers van callcenter Teleperformance tegen de over-
bevolking en het verplicht delen van apparatuur. In andere 
landen was overleg wel mogelijk en werd COVID-19 erkend 
als beroepsziekte. Maar ook daar zorgden versnelde tech-
nologische ontwikkelingen voor bijkomende uitdagingen. 
Bij callcentermedewerkers leidde thuiswerk tot nog meer 
stress en toezicht – soms zelfs tot videomonitoring. Overal 
heeft telewerk de grens tussen werk en privé doen vervagen. 
Ook hierover willen vakbonden onderhandelen. De mondi-
ale dienstenvakbond UNI vraagt de werkgevers mee aan tafel. 
Maar ook de Internationale Arbeidsorganisatie moet in actie 
schieten. De nieuwe technologieën zijn blijvers. Hun effect op 
het welzijn van werknemers vraagt een oplossing. 
www.uniglobalunion.org

14

Internationale actiedag 
voor zorgwerknemers
Op 29 oktober organiseerde de interna-
tionale vakbondswereld een wereldwijde 
actiedag over de nood aan investeringen 
en waardig werk in de zorg. Er werd vooral 
aandacht geschonken aan de werknemers 
in de ouderen- en gehandicaptenzorg. De 
Europese vakbond voor de overheidssec-
tor (EPSU), klaagt namelijk aan dat politici te 
weinig aandacht hebben voor deze zorg. De 
pandemie heeft de bestaande problemen 
alleen maar versterkt: gebrek aan midde-
len, te weinig personeel, hoge psychosociale 
risico’s en verdere privatisering. Dat leidde 
in de eerste coronagolf tot de helft van de 
dodelijke slachtoffers. De vraag van EPSU 
aan het Europees Parlement kreeg de steun 
van 88 Europese parlementsleden. President 
Von der Leyen kondigde een Europese 
zorg strategie aan, maar erkenning is niet 
genoeg. Het is tijd voor concrete acties om 
de uitdagingen aan te pakken en voldoende 
overheidsmiddelen te voorzien. In heel 
Europa leggen nationale vakbonden van de 
zorgsector deze eisen op de overlegtafel. 
www.epsu.org
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Betrek industrie
werknemers  
in duurzame 
economie
Tegen 2050 wil Europa 
klimaatneutraal zijn en geen 
broeikasgassen uitstoten. De 
Europese industrievakbond 
IndustriAll wil dat in de 
transitieplannen ook rekening 
wordt gehouden met de 
gevolgen voor de betrokken 
industriewerknemers. Zo heeft 
de overheid in Duitsland de 
ambitieuze doelen voor de 
steenkoolsector gekoppeld 
aan concrete afspraken met de 
lokale vakbonden. Werknemers 
mogen niet ontslagen worden 
omwille van de transitie. De 
werknemer wiens job verdwijnt, 
krijgt een andere job en een 
financiële compensatie voor 
het loonverschil. Zo’n afspraken 
zijn in heel Europa nodig. Als 
de EU een voortrekker van 
een groene industrie wil zijn, 
mogen de industriewerknemers 
niet vergeten worden. Dit 
vraagt concrete plannen, 
acties en investeringen in o.a. 
technologie en infrastructuur. 
Het Fonds voor Rechtvaardige 
Transitie is alvast een stap in 
de juiste richting, maar er is 
meer nodig om iedereen mee 
te nemen in de transitie. Als 
basis voor omscholingsplannen 
is er nood aan een inventaris 
van vaardigheden voor de 
nieuwe economie. De Europese 
industrievakbonden startten 
een campagne om werknemers 
te sensibiliseren en overheden 
wakker te schudden. 
www.industriall-europe.eu

15
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Als je tijdens een thuiswerkdag 
’s middags een ongeval hebt op 
weg naar de broodjeszaak om de 
hoek, wordt dit dan beschouwd 
als een arbeidsongeval? 
Jazeker, er werd namelijk 
een extra lijntje aan de 
arbeidsongevallenwetgeving 
toegevoegd dat dit voorziet.

Elk ongeval dat een werknemer tijdens 
en door de uitvoering van de arbeids-
overeenkomst overkomt en dat een 
letsel veroorzaakt, is een arbeidsonge-
val. De plaats waar die arbeidsovereen-
komst uitgevoerd wordt, speelt daarin 
geen rol. Dus ook een ongeval tijdens 
het telewerken valt hieronder.
Omdat telewerk, zeker sinds de pande-
mie, meestal thuis wordt uitgevoerd, is 
het niet zo eenvoudig om te bepalen of 
dit tijdens en door het werken gebeurd 
is. Daarom werd aan de arbeidsongeval-
lenwet voor telewerkers een vermoeden 
van uitvoering van de arbeidsovereen-
komst toegevoegd, weliswaar beperkt 
in tijd en ruimte. 
Wanneer je als telewerker een onge-
val hebt op de plaats en tijdens de uren 
vermeld in de telewerkovereenkomst, 
wordt dus steeds een arbeidsongeval 
vermoed. Als de plaats(en) en uren niet 

uitdrukkelijk worden vermeld, wordt 
vermoed dat je thuis werkt (of op de 
plaats waar je gewoonlijk telewerkt) 
en tijdens de uren die je normaal op de 
werkplaats zou werken. De verzekeraar 
kan nog wel het tegenbewijs proberen 
te leveren.

Een ongeval op de weg naar en van je 
werk wordt ook als arbeidsongeval 
beschouwd. Hiermee wordt het nor-
male traject van je verblijfplaats naar 
je werkplaats bedoeld (en omgekeerd). 
Maar ook omwegen als je bijvoorbeeld 
je kinderen wegbrengt of ophaalt in de 
kinderopvang of op school, en een ver-
plaatsing van en naar de plek waar je 
eet of eten gaat halen, worden als nor-
maal traject beschouwd. 
Ook tijdens het thuiswerken kan je dus 
een arbeidsongeval hebben. Voor meer 
vragen hierover kan je terecht in onze 
regionale kantoren. De adressen vind je 
op de achterkant van het magazine. 

 Lees meer over wat je moet doen bij een 
arbeidsongeval.
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BEN JE ALS THUISWERKER 
BESCHERMD TEGEN 
ARBEIDSONGEVALLEN?

 Audrey Rottier |  Shutterstock
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07:00 - Bij een koffie met 
veel melk maak ik de 
fruit- en brooddozen 
van de kinderen klaar. 
Ik probeer nog even te 
genieten van de rust 
voor ze opstaan.

07:45 - Ik vertrek naar 
het werk. Ik heb geluk. 
Ik kan met de fiets. 
Deze week speel ik 
namelijk een thuis-
match in Antwerpen. 
De komende drie dagen 
leg ik nieuwe vak-
bondsvrijwilligers uit 
hoe ze voor hun 
collega’s kunnen 
opkomen  in het 
Comité voor 
Bescherming 
en Preventie op 
het Werk. Een 
hele mond vol. 
Daarom spre-
ken we liever 
over het CPBW.

08:30 - Alles staat 
klaar voor de vor-
mingsdag. Ik check 
nog even de elektronische 
appratuur. Niks zo vervelend als 
beamers, laptops of i-Pads die niet werken 
tijdens de vorming. 

09:00 - We beginnen eraan! We reflecteren 
over welzijn op het werk. In de groep blijkt 
vooral de hoge werkdruk door verande-
rende uurroosters en het uitvallen van 
collega’s te wegen op het welzijn. Gelukkig 
is er bij de meesten wel een fijne collegi-
ale sfeer. Dat helpt het welzijn echt wel 
vooruit.

11:00 - In kleine groepjes brainstormen 
de deelnemers over manieren om hun 
achterban te betrekken. Hoe komen ze 
te weten wat er leeft op de werkvloer? 
En hoe communiceren ze over wat ze 
doen? Ze steken veel van mekaar op. 
Intussen ga ik even door mijn mails. Een 

vakbondsverantwoor-
delijke vraagt of we een 
vorming kunnen orga-
niseren rond het thema 
‘onderhandelen’. Met 
mijn collega’s bespreek 
ik hoe we op die vraag 
kunnen ingaan.

12:30 - Tijdens de lunch 
leer ik de deelnemers 
wat beter kennen. Een 
heel diverse groep. 
We babbelen over ons 
vakbondswerk, maar 
ook over het afgelopen 
gekke jaar. Corona had 

heel verschillende 
gevolgen voor mijn 

tafelgenoten. 
De ene is nog 
steeds deels tij-
delijk werkloos, 
een andere 
heeft nog nooit 
zoveel uren 
geklopt.

14:00 - Ik leg uit 
hoe het CPBW prak-

tisch werkt. Wat zegt 
de wet? En wat kan je 

zelf regelen? Een aantal 
deelnemers vindt dat het bij hen 

niet naar behoren loopt. We zoeken met 
de groep naar verbetermogelijkheden. 

16:30 - Na deze eerste dag peil ik naar eer-
ste indrukken en verwachtingen voor de 
komende twee dagen.

17:00 - Ik probeer nog een antwoord te vin-
den op een vraag die eerder vandaag werd 
gesteld. In de onderneming van één van de 
cursisten is de preventie-adviseur langdu-
rig ziek. Hoe moet het dan verder? Ik pols 
even bij mijn collega’s. Samen weten we 
meer. 

18:00 - Spitsuur thuis. Eten op tafel tove-
ren en de kinderen op tijd in bed krijgen. 
Straks plof ik met mijn lief neer in de zetel 
voor een spannende detective.

ACHTER DE SCHERMEN

In Puls Magazine kijk je mee 
achter de schermen van 

een dagje vakbondswerk. 
Deze maand maak je 

kennis met Myrte Dierckx 
van de vormingsdienst. 

VRIJWILLIGERS 
LEREN OPKOMEN 

VOOR HUN  
COLLEGA’S
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Ongewenste avances op het werk

TOEN HIJ ZIJN HOOFD 
DRAAIDE EN MIJN MOND KUSTE, 

VOELDE IK ME VRESELIJK

Anderhalf jaar al zit Ine* (32) ziek thuis. Met veel pijn in het hart liet ze haar werk, een creatieve job 
bij een groot mediabedrijf, achter. Een veeleisende job ook, maar dat had ze er graag voor over. Tot 

een collega haar wereld deed instorten met zijn ongewenste avances en obsessieve aandacht.

“Een vriendelijke oudere col-
lega,” dacht ze in het begin. “Tot ik 
voelde dat hij me nooit losliet. Hij 
staarde me de hele dag aan. Altijd 
als ik opkeek, zag ik zijn blik op mij 
gericht. In de refter kwam hij altijd 
pal tegenover mij zitten. Hij stond 
te luistervinken als ik met collega’s 
praatte of kwam erbij staan en nam 
het gesprek over. Hij claimde mijn 
volledige aandacht. Op een teamdag 
wisselde hij gedurig van stoel om 
toch maar dicht bij mij te zitten, ter-
wijl ik net afstand zocht.” 

Maar dat begreep hij niet.
INE: “Nee, het ging van kwaad naar 
erger. Omdat ik vaak met een 
andere collega optrok, begon hij het 
gerucht te verspreiden dat die col-
lega en ik iets hadden. Toen ik die 
collega op zijn verjaardag drie kus-
sen gaf, net als de andere collega’s, 
begon mijn stalker heel kinderach-
tig een liedje te zingen over hoe die 
collega mij wilde versieren. Intussen 
probeerde hij me te overtuigen 
om na het werk met hem naar een 
feestje te gaan. Ik dacht er nog niet 
aan! Hij bleef ook altijd laat door-
werken als ik lange dagen maakte. 
Op een avond toen we nog met twee 
alleen op kantoor waren, kwam hij 
plots pal voor me staan. Neus tegen 
neus. Vele minuten lang. Ik was 
verstijfd van angst. Maar uiteinde-
lijk ben ik toch achteruit gestapt 
en gevlucht. Eén keer ging hij nog 

verder. Op een luidruchtig bedrijfs-
feestje moesten we dicht bij elkaars 
oor praten. Toen heeft hij ‘per onge-
luk’ zijn hoofd gedraaid en op mijn 
mond gekust. Ik voelde me vreselijk. 
Ik heb me meermaals verontschul-
digd. Achteraf ben ik er zeker van 
dat hij het opzettelijk deed.”

Heb je hem ooit effectief afgewe-
zen? 
INE: “Jazeker. Ik ben door de situ-
atie voor het eerst ziek geworden 
in juli 2019. Tot dan had ik hem 
nog niks durven zeggen, want ik 
werkte er pas een jaartje en hij al 17 
jaar. Toen ik terug aan de slag ging 
in december, begon alles echter 
meteen opnieuw. Tijdens het kerst-
feestje heb ik mijn moed bijeen-
geraapt om hem te confronteren 
met zijn gedrag. Ik heb hem duide-
lijk gemaakt dat ik niets voor hem 
voelde. Hij ontkende alles. Maar het 
stopte niet. Een paar maanden later 
ben ik opnieuw ingestort.”

Hoe reageerde je omgeving?
INE: “Mijn collega’s weten niet echt 
wat er gebeurd is. Ik heb er zo wei-
nig mogelijk over verteld om het 
niet erger te maken. Ze denken dat 
ik een burn-out heb. Dat ik mijn job 
en de stress niet aankon. Dat heeft 
mijn manager hen verteld. Maar het 
klopt niet. Ik ben teleurgesteld in 
mijn manager. Ik heb met hem een 
begripvol gesprek gehad, maar hij 

deed niks, behalve me aanraden om 
zelfstandige te worden. Hij kon naar 
eigen zeggen niet verder met zieke 
mensen zoals ik. ’Dit is geen sociale 
werkplek,’ zei hij. Vreselijk. Ik had 
mijn hart en ziel gegeven voor die 
job. Ik heb ook hulp gezocht bij de 
vertrouwenspersoon en de preven-
tie-adviseur. Ook zij zeiden dat ik 
best een andere job zoek. Ik, niet 
hij. Het was wel op hun advies dat 
ik de confrontatie met mijn stalker 

 Jan Deceunynck |  Shutterstock
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aanging. Ze raadden me aan het 
informeel op te lossen, want formele 
stappen zouden het enkel erger 
maken. De collega was een gewaar-
deerde werknemer met meer anci-
enniteit. En ik kon niks bewijzen.”

Hoe gaat het intussen met je? 
INE: “Ik heb beslist om ander werk te 
zoeken. Weg van dat bedrijf. Maar ik 

ben nog lang niet in orde. Ik heb een 
posttraumatische stressstoornis. 
Ik slaap bijvoorbeeld slecht en krijg 
nog geregeld paniekaanvallen. Ik 
zou zo graag terug aan de slag gaan. 
Maar op deze manier lukt het niet.”

Waarom wil je met dit verhaal 
naar buiten komen?
INE: “Omdat ik weet dat er nog veel 
andere meisjes en vrouwen dit mee-
maken. Ik was – en ben nog steeds 
– een goede werknemer. Het toxi-
sche gedrag van één collega heeft 
me kapotgemaakt. En vervolgens 
ben ik door alle betrokken partijen 
wel serieus genomen, maar toch in 

de steek gelaten. Dit verdien ik 
niet. En al die andere vrou-
wen in gelijkaardige situa-
ties ook niet. Hiermee wil 

ik mijn steentje bijdragen 
en meer begrip creëren 
voor slachtoffers van 
deze vorm van geweld. 

Want dat is het. Zelfs al is er 
seksueel niks gebeurd, ik ben wel 
zwaar getraumatiseerd.”

 Heb je gelijkaardige ervaringen? 
Weet dan dat je altijd bij je vak-

bond terecht kan voor advies. 

* Omwille van de privacy 
staat hier een fictieve 
voornaam
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Horizontaal
A Oplopende huishoudkost 
B Junior – bijwoord – bruine 

kleurstof 
C Paardenkracht – voor-

naamwoord – deel van 
een molecule

D Dansfeest – ezelgeluid – 
overdreven  

E Eerroof – voornaamwoord - 
zuurtegraad

F Vreemde
G Verenigd Koninkrijk – 

muzieknoot – dapper 
H Wiskundig cijfer – afgemat 

– achting 
I Tweetal – Science fiction – 

klein kind
J Bedachtzaamheid – 

anders gezegd – spil
K Heisa

Verticaal
1. Banen – oude lengtemaat
2. Netwerk van wandelpaden 

– baldadigheid – stonde 
3. Ontwerp – gewichtseen-

heid
4. Kous – afdak – muzieknoot  
5. Radio golflengte – denk-

beeld – bevel  
6. Bevestiging – voegwoord 
7. Zuid-Amerikaanse vrij-

heidsstrijder – insect – 
Bijbelboek

8. Bijwoord – kampeerver-
blijf – buitenaards lucht-
vaartuig

9. Alliantie – geweven stof
10. Gezelschapsspel – vrucht – 

voormiddag 
11. Boerderij – excursie 
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Prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag was 
‘Samen werken we aan betere jobs’. K.D. 
uit Ieper werd door loting uit de juiste 
antwoorden getrokken en wint een boe-
kenbon van 25 euro. Proficiat!

Stuur je antwoord voor het nieuwe kruis-
woordraadsel naar puzzelpulsmagazine@
acv-csc.be, ten laatste op 3 december 
2021. Of stuur een briefje met de oplos-
sing, naam, adres en lidnummer naar 
Puls Magazine, Sudermanstraat 5, 2000 
Antwerpen. De winnaar ontvangt een 
boekenbon van Standaard Boekhandel 

ter waarde van 25 euro. Door deel te 
nemen aan de wedstrijd verklaar je je 
akkoord met het wedstrijdreglement. Dit 
reglement vind je hier online https://
www.pulsmagazine.be/wp-content/
uploads/2019/09/Wedstrijdreglement-
Ons-Recht.pdf

We schonken ook gratis exemplaren 
weg van het boek ‘Homo Deliveroo’. De 
onschuldige hand maakte deze lezers / 
lezeressen blij met een exemplaar: J.V.L. 
uit Zottegem, F.D.R. uit Ninove en E.D.L. uit 
Brecht. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Z ?
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The Worst Person in the World komt 
op 17 november in de Belgische 
zalen.

THE WORST PERSON  
IN THE WORLD

 Karin Seberechts

Voor wie voorbij zijn twintigste nog geen uitgelezen 
roeping of ambities heeft, is het leven een wispelturige 

onderneming. Een hobbelig parcours, beladen met 
vragen waarop zelden klare antwoorden volgen. 

Als je dat al zou willen. Is een 
ordentelijk bestaan het ultieme 
streefdoel? Moeten we echt stil-
staan bij wat het heden betekent 
en de toekomst zou kunnen bren-
gen? Of laten we de boel liever 
waaien, en zien we wel wat er op 
ons afkomt? En als er dan iets op 
ons afkomt, de liefde bijvoorbeeld, 
zien we dan op tijd hoe kostbaar 
dat is, of valt dat ons maar te 
binnen als het te laat is? En zijn 
we dan, met andere woorden, de 
slechtste mens ter wereld?
Noors regisseur Joachim Trier 
laadt al die overpeinzingen met 
ironie en empathie op de ranke 
schouders van Julie, een mooie 
millennial die elke aanwaaiende 
levenservaring gretig, zij het 
nogal vluchtig opsnuift. Na kort-
stondige aanzetten tot opleidin-
gen geneeskunde en psychologie 
liefhebbert ze nu in de fotogra-
fie, al lijkt schrijven haar ook wel 
wat. Op amoureus vlak fladdert 
ze van avontuur naar avontuur. 
Op de drempel van haar dertig-
ste leert Julie adult striptekenaar 
Aksel kennen en neemt haar leven 
– onverwacht of maatschappe-
lijk gewenst? – een standvastiger 
wending. Tot Aksel het onderwerp 
kinderen aansnijdt, hun leeftijds-
verschil begint te spelen en er 
weer nieuwe verleidingen op haar 
pad komen… 
Het is twee uur heerlijk toeven in 
de nabijheid van Triers onbesuisde 
en onbesliste ‘antiheldin’. In 
twaalf hoofdstukjes plus proloog 
en epiloog meandert en suist Trier 
door vier jaar uit een onbestemd 

bestaan. Een beetje smalend in het 
begin, maar gaandeweg bekom-
merder, indringender. De godde-
lijke flirtscène, Julies run door 
een ‘bevroren’ Oslo en een paddo-
trip die niet meteen tot navolging 
noopt, zijn de meest in het oog 
lopende sequenties. Maar wat uit-
eindelijk het best bijblijft is het 
ondanks de fragmentaire vertel-
structuur hartelijk en solide gene-
ratieportret dat door die filmische 
hoogstandjes doorschemert. The 
Worst Person in the World is een 
sensuele ode aan de knoeiboel 
die jong zijn in onze #metoo- en 
cancel culture-era soms is, en 
gelukkig ook mag zijn. Een teder 
charme offensief, aangevoerd 
door een innemend frisse Renate 
Reinsve.

Jong zijn in de 21ste eeuw: sensuele ode aan 
een onbestemd bestaan (Renate Reinsve)

FILM

Wanneer academicus en activist Jan 
Blommaert aankondigt dat er termi-
nale kanker bij hem is vastgesteld, 
besluiten enkele vrienden en sympa-
thisanten om iets te doen. Dat ‘iets’ 
wordt een webdocumentaire van 50 
minuten: Woord X Macht X Strijd. Een 
magistrale masterclass over taal en 
ongelijkheid, tegen de achtergrond van 
het leven en werk van Jan Blommaert.
Dit project is een initiatief van Ico 
Maly (Universiteit Tilburg / Diggit), 
voormalig student en collega van Jan 
Blommaert, filmmaker Pieter De Vos 
(Docwerkers), Epo Uitgeverij en Victoria 
Deluxe. Eind augustus 2020 duiken Jan 
en Ico twee dagen lang in de studio, 
om urenlang te converseren, omgeven 
door een batterij aan camera’s. We krij-
gen een Jan en grande forme, over taal 
als architectuur van de samenleving 
en de rol van de publieke intellectu-
eel. Over hoop en sociale verandering. 
Maar ook over geven, vormen, inspire-
ren en het inzetten van wetenschappe-
lijke inzichten in de sociale strijd.
ACV Puls ondersteunt dit initiatief vol-
uit. Ook als vakbeweging kennen we 
het belang van taal en merken we dat 
machthebbers die graag naar hun hand 
zetten. ‘Neemt’ een ‘werknemer’ werk? 
Kan loon een ‘last’ of een ‘handicap’ 
zijn? Wat bedoelen onze politici wan-
neer ze zeggen dat we ‘zuurstof ’ aan 
‘onze economie’ moeten geven? In de 
documentaire gaat Jan Blommaert in 
op de diepere betekenis van de woor-
denwolk die onze hoofden vult. 

  Vanaf 16 november is de 
 documentaire online te zien op 
 www.janblommaert-documentaire.be. 



NOVEMBER 2021  |  WWW.PULSMAGAZINE.BE22

Vorming en opleiding in PC 200

BEN JIJ VANDAAG KLAAR VOOR JE 
JOB VAN MORGEN? 

Vorming en opleiding zijn cruciaal voor je job en je positie op de arbeidsmarkt. 
De technologie staat niet stil en digitalisering vindt steeds meer zijn weg naar de 

werkvloer. Maar ook voor je persoonlijke ontwikkeling is opleiding belangrijk.

Twee jaar geleden maakten werk-
gevers en vakbonden in PC 200 al 
afspraken over je recht op vorming. 
Het nieuwe voorstel tot sector-
akkoord, dat bij het ter perse gaan 
nog formeel moest worden goed-
gekeurd, bevestigt die afspraken. 
“Zowel de werkgevers als de minis-
ter hebben aangegeven dat vorming 

en opleiding enorm belangrijk zijn,” 
zegt Elke Maes van ACV Puls. “Maar 
van zodra we er tijdens de onderhan-
delingen over begonnen, trokken de 
werkgevers hun handen terug. Maar 
we zijn blijven doorzetten.”

Waarom moeten ook werkgevers inzet-
ten op vorming en opleiding?

ELKE MAES: Ook voor hen is het van 
groot belang dat ze hun mensen 
klaarstomen om hun job ook mor-
gen te kunnen invullen. Vaak maken 
ze studies over hoe jobs er in de 
toekomst zullen uitzien. Het is dan 
logisch dat ze hun mensen opleiden 
om aan die profielen te beantwoor-
den. 

 Tom Van Aken |  Shutterstock



NOVEMBER 2021  |  WWW.PULSMAGAZINE.BE 23

UITBETALING 
VAKBONDSPREMIE

VOEDINGSSECTOR

Vanaf november 2021 krijgen de 
gesyndiceerde bedienden uit de voe-
dingssector hun vakbondspremie. 
De premie bedraagt maximaal 145 
euro. Het precieze bedrag is afhan-
kelijk van het aantal gewerkte dagen 
en de duur van het lidmaatschap.
Om recht op de vakbondspremie 
te hebben, moet aan enkele voor-
waarden worden voldaan. Zo moet 
je tussen 1 april 2020 en 31 maart 
2021 minstens elf dagen gewerkt 
hebben in een onderneming die valt 
onder het paritair comité voor de 

bedienden uit de voedingssector 
(PC 220). Je PC-nummer kan  je op je 
loonfiche terugvinden. Ook moet je 
ten laatste op 1 maart 2021 lid zijn 
van het ACV en nog altijd aangeslo-
ten zijn op het ogenblik van de uit-
betaling. In orde zijn met de betaling 
van de ledenbijdrage is ook vereist.
De premie wordt gestort op de 
rekening van de rechthebbende. 
Uitbetaling in cash of via circulaire 
cheque is niet mogelijk. De recht-
hebbende moet zijn of haar attest 
ingevuld en ondertekend terugstu-
ren naar het plaatselijke ACV-Puls-
secretariaat. 

INDEXVERHOGINGEN OKTOBER 2021
Alle lonen worden met 2% verhoogd in de volgende sectoren:

PC 304 Podiumkunsten
PC 307 Makelarij 
PC 318.02 Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
PC 319.01 Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn, welzijnswerk, CIG en CKG
PC 327 Sociale werkplaatsen
PC 329.01 Socioculturele sector
PC 331 Kinderopvang, CGGZ, diensten en centra 
 voor gezondheidspromotie en preventie
PC 337 Aanvullend paritair comité voor de non-profit

Is er een verschil tussen kleine en gro-
tere bedrijven?
ELKE MAES: Ja, en die zijn groot. 
In grote ondernemingen loopt 
het meestal vrij goed. In de klei-
nere bedrijven, de kmo’s, is het 
heel wat moeilijker. Daar gaan we 
de komende maanden heel erg op 
inzetten.

Wat zijn de voordelen van een goed 
akkoord?
ELKE MAES: Een goed akkoord is een 
win-win voor werknemers én werk-
gevers. Het personeel voelt zich ster-
ker. Ze zijn minder bang om hun job 
niet meer aan te kunnen en ontsla-
gen te worden. Voor de werkgever 
zit het voordeel van goed opgeleide 
werknemers in betere bedrijfsresul-
taten. 

Waarop hebben werknemers uit PC 200 
recht?
ELKE MAES: In bedrijven met meer 
dan 20 werknemers heeft elke vol-
tijdse werknemer in de periode 
2022-2023 recht op 6 opleidings-
dagen. In een bedrijf met 10 tot 20 
werknemers gaat het over 4,5 dagen. 
In bedrijven met minder dan 10 
werknemers, heeft elk personeelslid 
recht op 4 opleidingsdagen. Welke 
opleiding je kan volgen, zet je best 
in een concreet opleidingsplan. Daar 
kan ACV Puls heel wat hulp bij bie-
den.

Waar kunnen werknemers van PC 200 
terecht voor opleidingen?
ELKE MAES: Daarvoor spreken ze best 
hun werkgever aan. In PC 200 biedt 
Cevora, een hele reeks opleiding 
aan. Je vindt alles over hun aanbod 
en je recht op opleiding op www.
cevora.be of op de pagina’s over PC 
200 op www.acv-puls.be. 
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Missie van aCv Puls
ACV Puls is een vakbond die als deel van het 
Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) opkomt 
voor meer en sterkere rechten voor werknemers 
(m/v). ACV Puls is een onafhankelijke demo-
cratische organisatie met leden en militanten, 
die streeft naar solidariteit onder werknemers. 
Nationale en internationale solidariteit is een 
belangrijk doel en bindmiddel. ACV Puls staat voor 
een democratische kijk op de samenleving. Samen 
met gelijkgezinde bewegingen wil ze een strijdbare 
macht zijn.

ACV PULS: SECRETARIATEN
EN -STEUNPUNTEN

• ACV PULS AALST

Hopmarkt 45

9300 Aalst

T + 32 9 265 43 00

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

• ACV PULS ANTWERPEN

Nationalestraat 111

2000 Antwerpen

T + 32 3 222 70 00

acv-puls.antwerpen@acv-csc.be 

• ACV PULS BRUGGE-OOSTENDE

Kan. Dr. L. Colensstraat 7

8400 Oostende

Steunpunt:

Koning Albert I laan 132

8200 Brugge

T + 32 56 23 55 61

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

• ACV PULS BRUSSEL

Pletinckxstraat 19

1000 Brussel

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brabant@acv-csc.be

• ACV PULS GENT

Poel 7

9000 Gent

T + 32 9 265 43 00

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

• ACV PULS HALLE

Vanden Eeckhoudtstraat 11

1500 Halle

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brabant@acv-csc.be

• ACV PULS HASSELT

Mgr. Broekxplein 6

3500 Hasselt

T+ 32 11 29 09 61

acv-puls.limburg@acv-csc.be 

• ACV PULS KEMPEN

Korte Begijnenstraat 20

2300 Turnhout

T + 32 14 44 61 55

acv-puls.kempen@acv-csc.be

• ACV PULS KORTRIJK-ROESELARE-IEPER

President Kennedypark 16D

8500 Kortrijk

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 3 222 70 00

acv-puls.antwerpen@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 

CONTACTEER ONS
Heb je een vraag over je werksituatie? Dan 

ben je bij ACV Puls aan het juiste adres!

Maak best eerst een afspraak via telefoon of mail. Dan maken 
wij graag tijd voor je! Onze contactgegevens vind je hiernaast. 

Heb je een vraag over je werkloosheidsuitkering? Contacteer 
dan het lokale dienstencentrum van het ACV. Je vindt hun 

gegevens op de contactpagina van www.hetacv.be. 


