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E-COMMERCE ZET PIJNPUNTEN 
WERKBAAR WERK OP SCHERP
De overheid wil de e-commerce in ons land opkrikken. 
De omzetcijfers welteverstaan. Want aan de rechten van 
wie in de e-commerce aan de slag is, wordt niet echt veel 
veranderd.
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Standpunt

ARBEIDSDEAL OOGT MOOI, 
MAAR SMAAKT ZUUR

  Stefaan Decock - Algemeen secretaris |  Portret: Dries Luyten - Davien Dierickx

De in de media veel besproken 
arbeidsdeal smaakt steeds zuurder. 
Al klonk het na de promo-week van 
de federale regering tot zelfs in India 
dat “Belgium approves 4-day week 
and gives employees the right to 
Ignore their bosses after working 
hours”, toch stellen wij vast 
dat de reële impact van deze 
deal minder glorieus is.

We willen ons uiterste best 
doen om positief te kijken naar 
vernieuwingen op de arbeids-
markt. We zien gráág het glas half-
vol. Perfectie is niet van deze wereld en 
de diversiteit van mensen en meningen is 
groot. Ook de Vivaldi-regering is veelkleu-
rig. Maar deze arbeidsdeal is toch met erg 
blauwe inkt geschreven. 

De arbeidsdeal gaat over veel. Héél veel. In 
de deal staan afspraken over deconnectie, 
het recht op vorming, e-commerce, plat-
formwerk, de vierdagenweek. Over hoe 
die verschillende aspecten moeten worden 
gegarandeerd in kleine en grote onderne-
mingen. 

Voor elk van de thema’s zijn er onopge-
loste angels. Die moeten nog verder con-
creet gemaakt worden. Maar het oogt alle-
maal toch wat minder fraai en soms zelfs 
bijzonder zuur als we het akkoord van wat 
dichterbij bekijken.

Over deconnectie en vorming willen wij 
via het sociaal overleg afspraken maken, 
op maat en met inspraak van de betrok-
ken werknemers. Een werkweek met vier 
dagen van 10 uur klinkt leuk, maar is een 
gemiste kans voor een vierdagenweek 

die écht de arbeidsduur vermindert. 
Nachtarbeid op basis van vrijwillig-

heid is een historische kanjer van 
liberalisering. ACV Puls bewees 
in het recente verleden dat er 
ook afspraken via collectief 
overleg mogelijk zijn die wél 

rekening houden met gezond-
heidsaspecten en toeslagen. 

Achter de hele deal gaat een onrustwek-
kend patroon schuil dat werkgevers vrij 
spel geeft in de organisatie van sociale 
dumping en de race to the bottom. De deal 
stimuleert hen geenszins om te werken aan 
een gezond en duurzaam verhaal dat via 

sociaal overleg werk maakt van gezonde en 
goed betaalde jobs. Bijkomende mogelijk-
heden om arbeid goedkoper te organiseren, 
zetten bovendien bedrijven onder druk die 
wel respect hebben voor goede arbeids-
voorwaarden. Dat dit politiek nog eens ver-
heerlijkt wordt in deze arbeidsdeal, getuigt 
ofwel van een zeer liberale maatschappij-
visie ofwel van een manifeste miskenning 
van de sociale realiteit. 

Het water loopt altijd naar de zee. Maar 
we zullen zorgen dat er her en der wat ste-
vige sluizen komen.
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Arbeidsdeal niet meteen stap vooruit voor werknemers

“WIJ WILLEN GEZONDE EN 
DUURZAME ARBEID DIE JE EEN HELE 

LOOPBAAN KAN VOLHOUDEN”

De federale regering bereikte op 14 februari akkoord over een ‘arbeidsdeal’. Daarin 
heeft de regering een aantal maatregelen opgenomen over de vierdagenweek, het 

recht op vorming, e-commerce, deconnectie… Samen met Stefaan Decock, algemeen 
secretaris van ACV Puls overlopen we wat er zoal in de deal vervat zit. 

De arbeidsdeal zet een belangrijk vak-
bondsthema op de agenda: het recht 
op vorming. Kansen op de arbeids-
markt zijn steeds meer verweven met 
levenslang leren. 
DECOCK: Klopt. We zijn dus uiteraard 
blij met de aandacht. De arbeidsdeal 
introduceert de individuele oplei-
dingsrekening met een recht op 3, 
4 of 5 dagen vorming per jaar. Maar 
tegelijk worden er uitzonderingen 
gemaakt voor kmo’s. Daar gelden die 
rechten niet of veel minder. En de 
bestaande cao’s over vorming wor-
den bovendien niet opgetild naar het 
nieuwe niveau. Bedrijven kunnen 
zelfs cao’s afsluiten die dat oplei-
dingsrecht verminderen. Het zal aan 
ons zijn om dat te verhinderen. 

Ook de aandacht voor het recht op 
deconnectie lijkt me positief.
DECOCK: Sinds de digitalisering en 
het uitvoerige thuiswerk is het recht 
om buiten de arbeidsuren onbereik-
baar te zijn belangrijker dan ooit. 
Maar eigenlijk zit dat gewoon vervat 
in je arbeidscontract: daarin staat 
een uurrooster vermeld. Op andere 
momenten moet je werkgever je met 
rust laten. Als werkgevers dat zou-
den respecteren, zou deconnectie 
geen thema moeten zijn. Maar goed, 
ik denk dat we de aandacht voor het 
thema als hefboom kunnen gebrui-
ken om cao’s rond telewerk af te 

sluiten. Het recht op onbereikbaar-
heid is daar een onderdeel van. Maar 
we merken dat het voor werkgevers 
moeilijk is om in het kader van tele-
werk cao’s te sluiten rond ergono-
mie of een vergoeding. Dat zal rond 
deconnectie niet makkelijker zijn. 
Zeker niet in een mondiale 24-uurs-
economie. Dat kan je enkel via soci-
aal overleg goed afspreken. Dus 
hebben we sterke hefbomen nodig 
om dat hard te maken. Het recht op 
deconnectie kan zo’n hefboom zijn. 

Op het vlak van e-commerce trapt de 
arbeidsdeal stevig op het gaspedaal. 
DECOCK: Laat ons duidelijk zijn: wij 
zijn niet tegen e-commerce. Dat 
kon je ook al eerder in dit magazine 
lezen. Wij willen daar best afspraken 
over maken. Dat doen we ook nu al. 
Maar onder de vlag van e-commerce 
kunnen werkgevers binnenkort per-
soneel aan het werk zetten tussen 
8 en 12 uur ’s avonds, zonder dat dit 
wordt beschouwd als nachtwerk. De 
regering organiseert zo zelf sociale 
dumping. Ze creëert laagbetaalde 
arbeid zonder cao-omkadering, bui-
ten normale werkuren op de goed-
koopst mogelijke manier. Bedrijven 
die op dit moment wél goede loon- 
en arbeidsvoorwaarden aanbieden, 
zullen daar van afstappen omwille 
van de oneerlijke concurrentie die 
de politiek organiseert. Dat is niet 

het e-commerce model dat wij wil-
len. Wij pleiten voor een ethischer 
en duurzamer model. Dat is perfect 
mogelijk. 

En de vierdagenweek?
DECOCK: Het is een goede zaak dat 
werknemers meer vrijheid krijgen in 
hun werkritme. Mensen in co-ouder-
schap kunnen dan bijvoorbeeld kie-
zen om de ene week meer te werken 
en de andere week minder. Anderen 
kiezen dan weer voor de vierdagen-
week met dagen van 10 uur omdat ze 
dan bv. een dag minder moeten pen-
delen of een dag meer hebben voor 
hun privéleven. 
Maar tegelijk is het natuurlijk de 
vraag of het een goede oplossing is 
naar gezondheid en om werken lan-
ger vol te houden. Je verzwaart wel 
vier dagen je arbeidsdag natuurlijk, 
in de hoop om dan die vijfde dag te 
kunnen gebruiken om weer op adem 

 Jan Deceunynck |  Davien Dierickx - Portret: Dries Luyten

“Onder de vlag van 
e-commerce kunnen 
werkgevers binnenkort 
personeel aan het werk 
zetten tussen 8 en 12 uur ’s 
avonds, zonder dat dit wordt 
beschouwd als nachtwerk. De 
regering organiseert zo zelf 
sociale dumping.”
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te komen. Het is dan maar te hopen 
dat je die vijfde dag echt met je vin-
gers van je toetsenbord kan blijven.  
Want anders is het natuurlijk een 
slag in het water. Wij willen deze 
maatregel gebruiken om een debat 
te voeren over arbeidsduurvermin-
dering. Daar zijn we meer voorstan-
der van dan van langere werkdagen. 
Daar zien we mogelijkheden voor 
en willen we in bedrijven graag over 
overleggen en cao’s afsluiten.

De vakbonden zullen nog betrokken 
worden in de concrete uitwerking. Wat 
betekent dat? 
DECOCK: De regering gaat advie-
zen vragen aan de sociale partners. 
Maar het valt te vrezen dat er weinig 
gezamenlijke adviezen zullen komen 
van werkgevers en werknemers. De 
werkgevers krijgen in de arbeidsdeal 
een aantal hefbomen aangereikt 
om vakbonden en sociaal overleg 
buitenspel te zetten. In het verhaal 
van e-commerce zijn ze al tien jaar 
aan het lobbyen om te bekomen wat 
ze nu gekregen hebben. Dan moet 
je niet verwachten dat zij dat plots 
gaan afzwakken in een akkoord met 
de andere sociale partners. De soci-
ale partners worden formeel gecon-
sulteerd. De regering kan daarna 
verder haar politieke deal uitvoeren.  

Is dat het grote minpunt aan de 
arbeidsdeal? Het gebrek aan sociaal 
overleg? 
DECOCK: Zeker. Er zitten zeker posi-
tieve elementen in, maar veel te 
weinig fundamentele hefbomen 
die werknemers vooruit helpen. 
Vakbonden krijgen wat opportu-
niteiten aangereikt waarover we 
met de werkgevers kunnen onder-
handelen, maar zonder verplich-
ting. Werkgevers krijgen nagelvaste 
mogelijkheden om sociaal over-
leg te ondermijnen of uit de weg 
te gaan. Ik kan dat moeilijk even-
wichtig vinden. Werkgevers kunnen 
zonder sociaal overleg de bescher-
mende wetgeving over nachtarbeid 

onderuit halen. De arbeidsdeal is 
een zoveelste stap in de deregule-
ring en flexibilisering. Steeds meer 
worden stukjes houvast van werk-
nemers afgenomen. Er is al heel 
veel geflexibiliseerd in de loonvor-
ming. Nu doet men hetzelfde met 
arbeidsduur, gezondheid… Dit 
zijn fundamentele bronnen van 
stress, werkdruk en burn-out. Alles 
wat jarenlang als norm gold voor 
gezonde arbeid, blijkt nu plots min-
der belangrijk. Als ACV Puls willen 

wij nog altijd gezonde en duurzame 
arbeid die je een loopbaan lang kan 
volhouden. Aan die fundamentele 
keuze is niks veranderd. Wij zullen 
er alles aan doen om van de zwakke 
elementen in de arbeidsdeal toch 
sterke hefbomen te maken. 

 Meer weten? Op www.hetacv.be/arbeids-
deal houden we je zo actueel mogelijk 
op de hoogte over wat de arbeidsdeal 
precies zal betekenen voor jou.  

“Als ACV Puls willen wij 
nog altijd gezonde en 
duurzame arbeid die 
je een loopbaan lang 
kan volhouden. Aan die 
fundamentele keuze is 
niks veranderd.” 



MAART/APRIL 2022  |  WWW.PULSMAGAZINE.BE 7

Wij willen onderhandelen zonder taboes

100.000 KEER BEDANKT!
Jullie zijn goed bezig. Met bijna 100.000 hebben jullie de 

loonnormpetitie getekend. Daarmee geven jullie een sterk signaal 
aan de regering dat jullie die slechte wet niet lusten. 

Even terug in de tijd: de loonnormwet van 
1996 zegt dat de lonen in ons land niet 
sterker mogen stijgen dan in onze buur-
landen. De wet voerde een ‘loonnorm’ in. 
Die gaf de onderhandelaars in de sectoren 
een richting van hoeveel de lonen mochten 
stijgen. De sterke sectoren die goed had-
den gepresteerd, konden nog altijd meer 
doen, maar de zwakkere sectoren werden 
door deze indicatieve loonnorm toch ook 
aangepord om de lonen te doen stijgen. 

Verscherping
In 2017 verscherpte de regering de wet. 
De loongroei moest volgens haar nog wat 
harder in de tang genomen worden. De 
indicatieve loonnorm werd een verplichte 
loonnorm. Geen enkele sector of onderne-
ming mag sindsdien nog meer doen dan 
wat de norm oplegt – ook niet de bedrij-
ven die mooie winsten boekten. Die norm 
wordt bovendien ook steeds lager: bij de 
vorige onderhandelingsronden nog nau-
welijks 0,4%. 

Om daar tegen te protesteren sloegen de 
vakbonden de handen in elkaar. De peti-
tie was één van de hefbomen. Met 25.000 
handtekeningen konden we de discussie 
over de loonnorm opnieuw op de agenda 
van het parlement zetten. 

Die drempel haalden we al begin januari, 
twee weken na de petitie startte. Dankzij 
jullie staat de teller inmiddels bijna vier 
keer zo hoog. 

En nu? 
De petitie is afgelopen. Nog voor de 
zomervakantie wordt de loonnormwet 
terug aan het parlement voorgelegd voor 
bespreking. De kans dat de wet van tafel 
wordt geveegd is klein. De regeringspar-
tijen hebben in hun regeerakkoord afge-
sproken dat de wet overeind blijft. Maar 
we blijven op de nagel kloppen en komen 
op 20 juni op straat tijdens en vakbonds-
manifestatie. 

En we blijven proberen om de wet te 
doorbreken. Bij de vorige onderhande-
lingsronde hebben we een eerste barstje 
in de wet geslagen. De coronapremie van 
500 euro kwam er bovenop de marge van 
0,4%. Die overwinning is nog altijd veel te 
beperkt natuurlijk. Maar eind dit jaar star-
ten nieuwe loononderhandelingen. Met 
100.000 mensen achter ons staan we weer 
wat sterker om nog meer vooruitgang te 
forceren. 

Bedankt voor jullie steun. Wij blijven 
ervoor gaan! 
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ACV Puls brengt het recht op deconnectie in de praktijk bij Belfius

“VOLDOENDE PAUZE NEMEN 
GEEFT ENERGIE OM TERUG 

AAN DE SLAG TE GAAN”

Dat het nodig was om – zeker sinds de coronapandemie – ons ‘werkleven’ grondig te herbekijken, 
staat buiten kijf. De arbeidsdeal spreekt daarom over het ‘recht op deconnectie’, het recht om 

buiten de werkuren niet bereikbaar of beschikbaar te zijn. Maar ‘deconnectie’ is geen nieuw thema. 
ACV Puls timmert al jaren aan die weg. En bij Belfius heeft de werkgever met het personeel al langer 

afspraken gemaakt rond deconnectie. Katia De Maertelaere, militant bij Belfius, legt uit.

 Tom Van Aken |  Shutterstock
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Hoe lang bestaan er al afspraken rond 
deconnectie bij Belfius?
KATIA DE MAERTELAERE: Het recht op 
deconnectie werd voor het eerst in 
2018 in een cao gegoten. De aan-
leiding hiervoor was een nieuwe 
arbeidsorganisatie. Personeelsleden 
konden vrijwillig kiezen om hun 
arbeidstijd niet langer te registre-
ren. Voor ACV Puls was kiezen niet 
verliezen, want het evenwicht werk-
privé is altijd cruciaal voor ons. 
Werknemers mochten geen nadeel 
ondervinden van de keuze die ze 
maakten.

Wat moeten we ons voorstellen bij die 
cao?
KATIA DE MAERTELAERE: Bijvoorbeeld 
om niet ingelogd te zijn buiten 
de overeengekomen werkuren. 
Niemand kan verplicht worden om 
buiten de werkuren mails te lezen 
en te beantwoorden. Het respecte-
ren van weekends en vakantiedagen 
valt daar ook onder. Uiteraard zijn er 
uitzonderingen mogelijk, in func-
tie van de verantwoordelijkheid van 
medewerkers bij dringende proble-
men. De directie maakte bovendien 
werk van opleidingen, om iedereen 

bewust te maken van de risico’s 
van te veel connectie. ‘Gezond 

(de)connecteren’ en ‘ How 
can your smartphone boost 
your health’ zijn daar voor-
beelden van.

Wordt dat recht op deconnectie 
niet door iedereen op een andere 

manier ingevuld?
KATIA DE MAERTELAERE: Het vraagt 
een cultuurwijziging bij elke mede-
werker van Belfius. Je mag jezelf 
geen druk opleggen om ’s avonds 
toch mails te lezen en je mag dat 
ook niet verwachten van anderen. 
Leidinggevenden moeten weten dat 
het not done is om na 18 uur nog iets 
te vragen tegen de volgende och-
tend. Het lijkt evident, maar som-
mige leidinggevenden zijn niet zo 
overtuigd van dat gezond evenwicht 
tussen werk en privé. Toch merken 
we dat de directie achter onze aan-
pak staat. Elke jaar bevraagt ze het 
personeel over dit thema. De resul-
taten bespreken we dan tijdens het 
sociaal overleg. 

Werkdruk, telewerk en deconnectie zijn 
thema’s die in jullie sector heel veel 
aandacht krijgen.
KATIA DE MAERTELAERE: We heb-
ben het recht op deconnectie bij de 
onderhandelingen over telewerk nog 
concreter in de cao uitgewerkt. Zo 
kunnen werknemers die hun recht 
op deconnectie toepassen, geen 

sanctie krijgen. De werkgever zal het 
principe altijd respecteren. De werk-
druk meten, is cruciaal, ook zonder 
verplichte tijdsregistratie. Op som-
mige momenten kan het drukker 
zijn dan normaal, maar we merken 
ook dat die werkdruk wordt veroor-
zaakt door structurele onderbestaf-
fing. 

Hoe gaan jullie daar als ACV Puls-
vertegenwoordigers mee om?
KATIA DE MAERTELAERE: We kijken er 
systematisch op toe dat de regels 
gerespecteerd worden. Inbreuken 
melden we aan de directie. Maar 
we kiezen vooral voor een posi-
tieve benadering, waarbij de directie 
opleidingen aanbiedt aan het perso-
neel en een pluim geeft aan wie het 
goed doet. 

Heb je nog tips voor werknemers die 
moeilijk kunnen deconnecteren?
KATIA DE MAERTELAERE: Mensen 
werken steeds vaker thuis. Ze spa-
ren dus verplaatsingstijd uit. Toch 
zijn er heel wat mensen die lan-
gere dagen maken, middagpauzes 
overslaan of geen tijd vrijmaken 
voor een pauze. We raden aan die 
momenten in je werkdag in te bou-
wen. Respecteer je middagpauze, 
lunch op je gemak en haal eens een 
frisse neus. Je gaat nadien met meer 
energie terug aan de slag!

Doe de test
Hoe ga jij om met je werktijd? 
Heb jij je werktijd onder con-
trole of haal je het onderste uit 
de kan om alle balletjes in de 
lucht te houden? Voel jij feilloos 
aan wanneer het tijd is om je 
laptop dicht te klappen of  heeft 
het toenemende thuiswerk bij-
komende tijd en energie opge-
eist? ACV Puls ontwikkelde een 
leuke zelftest die je aangeeft 
hoe goed jij de balans weet te 
bewaren. 

Doe de test op 
www.jijenjewerktijd.be

“Leidinggevenden 
moeten weten 
dat het not done 
is om na 18 uur 
nog iets te vragen 
tegen de volgende 
ochtend.”
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Lage lonen, onzekere contracten en verregaande 
flexibiliteit verbeteren door overleg en vakbondswerk

E-COMMERCE ZET PIJNPUNTEN 
WERKBAAR WERK OP SCHERP

De overheid wil met de arbeidsdeal de e-commerce in ons land opkrikken. De omzetcijfers welteverstaan. 
Want aan de rechten van wie in de e-commerce aan de slag is, wordt niet echt veel veranderd.

WERKEN VAN 
DAG TOT DAG

In de logistieke sector heeft e-com-
merce voor een forse groei gezorgd. 
Maar daar is het personeel niet 
meteen beter van geworden, legt een 
medewerker uit die liever anoniem 
blijft. Hij werkt sinds 2015 bij een 
logistiek bedrijf in het Antwerpse 
dat sindsdien fors gegroeid is. “Toen 
ik hier begon werkten hier 20 tot 50 
mensen. Nu zijn het er 700 vaste en 
nog eens even veel interimmers.” En 
daarmee raakt hij meteen het groot-
ste probleem voor werknemers in de 
sector aan. “Ik ben zelf ook begon-
nen als interim. Na enige tijd ben 

ik dan vast aangeworven. Maar dat 
is niet vanzelfsprekend. Het bedrijf 
neemt wel regelmatig vaste mede-
werkers aan, maar trager en min-
der dan de groei van het bedrijf. 
Sommige interims blijven jaren in 
onzekere interimcontracten han-
gen. Vier jaar is geen uitzondering. 
Interims worden beschouwd als 
wegwerpproducten. Meestal werken 
ze met dagcontracten. Soms krijgen 
ze week- of maandcontracten. Rond 
piekdagen als Black Friday rijden ze 
hier bussen met interimmers aan. 
Nog eens 500 tot 1500 extra. Vaak 
ook uit Oost-Europa. Onze werkge-
ver is wel zo fair om als het minder 
druk is een soort beurtsysteem te 

hanteren, waardoor alle interims 
toch nog een beetje werkdagen krij-
gen. Maar er zouden echt wel wat 
interimcontracten kunnen worden 
omgezet in vaste contracten. Maar 
dat wil onze werkgever blijkbaar 
niet.”

De interims blijken niet enkel flexi-
beler, maar ook goedkoper. “Voor 
maaltijdcheques zijn ze intussen 
gelijkgesteld. Maar ecocheques krij-
gen de interims nog altijd niet. Dat 
scheelt al meteen 500 euro. En ook 
onze hospitalisatieverzekering is er 
niet voor hen. Dat is nog eens winst 
voor onze werkgever.”

 Jan Deceunynck |  Shutterstock

→

BLIJ DAT DE
VAKBOND ER IS

Ook een werknemer van een groot 
internationaal koerierbedrijf getuigt 
liever anoniem. Hij werkt al meer 
dan 20 jaar voor het bedrijf en heeft 
het bedrijf zien groeien en veran-
deren. “Toen ik hier begon, reden 
we voor 95% tussen bedrijven. 
Maar dat is wel veranderd. Door de 
opkomst van de e-commerce, rijden 
we intussen voor 60 tot 70% naar 
particuliere klanten om pakjes af te 
leveren.” De e-commerce heeft het 
bedrijf fors doen groeien. Vorig jaar 
kwamen er ruim 50 collega’s bij in 
de afdeling waar hij werkt. “En dat 

is eigenlijk nog te weinig,” lacht hij. 
“De tewerkstelling hinkt nog altijd 
achterop bij de toevloed van werk.” 
Maar hij klaagt niet. “Eigenlijk zijn 
wij luxekoeriers,” legt hij uit. “Als ik 
over de schrijnende toestanden hoor 
of lees bij onze concurrenten, ben ik 
blij dat wij wél degelijke afspraken 
hebben.” 

In een cao is afgesproken dat de rit-
ten voor 70% gereden worden door 
eigen personeel. De overige 30% 
wordt gereden door onderaanne-
mers. Over hoe zij betaald worden 
door hun werkgevers, kan hij niks 
kwijt. Maar hij weet wel dat ze gelijk-
aardige ritten krijgen toebedeeld als 

het eigen personeel. “Op dat vlak 
worden ze net hetzelfde behandeld 
als onze eigen chauffeurs.”
Zelf werkt hij 38 uur per week, maar 
wel in flexibel systeem. “We zijn 
inzetbaar van 6 tot 22 uur, maar wer-
ken maximum 9 uur per dag. Ik heb 
korte en lange dagen, afhankelijk 
van het werk en de drukte. We heb-
ben ook een loontoeslag voor werk 
na 20 uur. Als ik hoor hoe het er bij 
concurrenten aan toe gaat, ben ik 
blij dat de vakbond er bij ons zo kort 
op zit. Zij hebben goede afspraken 
en cao’s onderhandeld. Daardoor 
blijft het bij ons leefbaar werken en 
houden we moderne slavernij bui-
ten.”
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MEER WERKEN
VOOR ZELFDE LOON

Camille werkt al 4 jaar als fietskoe-
rier in Brussel. Hij rijdt voor Uber 
Eats en Frichti, een Franse snelbe-
zorger van bereide maaltijden en 
supermarktproducten die sinds 
enige tijd ook in Brussel is neerge-
streken. De twee bedrijven gaan op 
een andere manier met hun koeriers 
om. “Bij Uber Eats moet ik voor alles 
zelf zorgen. Ik gebruik mijn eigen 
fiets of scooter en heb ook bij hen 
een jas en tas gekocht. Ik word er 
betaald per levering. De wachttijden 
tussen de verschillende opdrachten, 
of aan de deur van het restaurant als 
de maaltijd nog niet klaar is, wor-
den niet vergoed. Dat wachten moet 
ook meestal buiten. Ook in de kou 
of de regen. Bij Frichti word ik met 
een interimcontract ingezet voor 
bepaalde tijdsblokken. Dan word ik 

per uur betaald. Zij zorgen ook voor 
het materiaal. In hun hub haal ik een 
fiets en een zak op. Ik werk mijn toer 
af. Daarna ga ik naar huis en log ik 
uit.” 

Het systeem van Frichti geeft wat 
meer zekerheid en comfort. Het 
betaalt beter, het statuut is beter en 
hij is gedekt tegen ongevallen. Bij 
Uber Eats is dat niet het geval. “Ik 
moet je niet vertellen dat fietskoe-
riers wel eens verkeersongevallen 
hebben. Die zijn voor eigen reke-
ning. Je staat zelf in voor je mate-
riaal en ook lichamelijke schade is 
niet gedekt. Een collega was een 
keertje slachtoffer van een verkeers-
ongeval, maar moest zelf betalen 
voor zijn hospitalisatie.” In de eerste 
teksten over de arbeidsdeal klonk 
het dat fietskoeriers verzekerd zou-
den worden voor arbeidsongevallen. 
Maar intussen blijkt dat dit enkel 

geldt voor de zelfstandige koeriers. 
En dat is maar een klein deeltje van 
die koeriersgroep. 80 tot 85 % van 
de koerier heeft noch het statuut 
van werknemer, noch dat van zelf-
standige en valt dus opnieuw tussen 
twee stoelen. 

De voorbije jaren zijn de verdien-
sten van het koerierswerk vermin-
derd. “Ik moet nu meer werken voor 
hetzelfde loon,” legt Camille uit. 
“Bovendien betaalde Uber Eats vroe-
ger premies bij slecht weer of storm. 
Maar die zijn intussen afgeschaft. 
Tijdens het stormweer van een paar 
weken heb ik zelf niet gereden, 
maar ik hoorde van collega’s dat het 
enorm zwaar was. Op zo’n momen-
ten zou zo’n extra premie wel goed 
geweest zijn. Want fietsen met zo’n 
weer is echt niet te doen. Maar de 
apps blijven open. Dus moet wij 
erdoor.”
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Vragen over landingsbaan gaan de hoogte in

“DIENSTVERLENING IS 
MAATWERK. LAAT MENSEN 

ONS MAAR BELLEN!”

De voorbije periode kregen de secretariaten van ACV Puls opvallend veel vragen 
over landingsbanen. De reden daarvoor is niet meteen duidelijk. Maar dat je met 
die vraag bij ACV Puls aan het juiste adres bent, staat als een paal boven water. 

De mensen die bij haar aankloppen heb-
ben zich meestal eerst vluchtig online 
geïnformeerd. Maar hoe de vork precies in 
de steel zit, weten ze daarmee niet. “Dat 
is logisch. De regels zijn nogal complex 
en hangen sterk af je je individuele situa-
tie. Je leeftijd, je gewerkte jaren, de sec-
tor waarin je werkt… Het speelt allemaal 
een rol in wat er voor jou mogelijk is.” De 
regels in dit artikel toelichten, is dan ook 
geen optie, lacht ze. “Landingsbanen zijn 
altijd maatwerk. Laat de mensen ons maar 
bellen of mailen.” 

De dienstverlening van ACV Puls begint 
bij de individuele vraag. “Op basis daar-
van gaan wij op zoek naar mogelijkhe-
den. Is een halftijdse landingsbaan moge-
lijk? Wordt het 4/5? Of zijn er nog andere 
mogelijkheden? Vervolgens berekenen we 
wat je keuze je zou kosten. Wat hou je nog 
over aan loon? En op welke vergoedingen 
kan je rekenen? Er is een algemene ver-
goeding van de RVA, maar er is in een aan-
tal gevallen ook een Vlaamse premie. En 
soms zelfs ook nog een sectorpremie.”

Samen met de betrokkene puzzelt 
Christell de mogelijkheden bij elkaar. 
Zodra alle knopen doorgehakt zijn, bereidt 
ze ook het papierwerk voor. “Die adminis-
tratie is voor veel mensen een drempel, 
maar voor ons is het routine. Dus helpen 
wij graag met de aanvraag bij de werkge-
ver, de documenten voor de RVA en eventu-
ele bijkomende premies.”

En dat levert tevreden klanten op. “Soms 
krijg ik maanden later plots een mailtje 
om me te bedanken. Of een kaartje met de 
feestdagen. Dat doet echt deugd,” zegt ze 
stralend.

 Heb je zelf een vraag over een landingsbaan? Of 
zit je met andere vragen omtrent je contract, je 
vakantiedagen, je loon of andere dingen i.v.m. je 
tewerkstelling? Aarzel dan niet om contact op te 
nemen de dienstverleners van ACV Puls. Je vindt 
hun contactgegevens op de achterpagina van 
dit magazine. 

 Jan Deceunynck |  Adobestock



MAART/APRIL 2022  |  WWW.PULSMAGAZINE.BE

Veiligheid en gezondheid 
in de Europese non profit
De sociale en gezondheidssector heeft 
zwaar geleden onder de coronapandemie. 
De Europese vakbond EPSU trekt een aantal 
belangrijke lessen uit een Europees onder-
zoek naar de veiligheid en gezondheid van 
werknemers in deze sector. Het spreekt voor 
zich dat werkdruk en stress zijn toegenomen 
door de massale zorgvraag in combinatie 
met het personeelstekort. Dit vraagt verbe-
teringen in loon- en arbeidsvoorwaarden, 
bescherming van werknemers tegen geweld 
en intimidatie... De pandemie zorgde voor 
posttraumatische stress bij werknemers 
door de hoge ziekte- en sterftecijfers op de 
werkplek. Het is cruciaal om deze risico’s te 
erkennen en bespreekbaar te maken. Verder 
zijn er ergonomische risico’s verbonden aan 
het werk. Automatisering en digitalisering 
kunnen die volgens EPSU helpen beperken. 
Om het welzijn van het personeel te meten, 
gebruikt men soms ook AI-instrumenten 
zoals smartwatches. Het is belangrijk dat 
werknemers hierover geïnformeerd en 
gehoord worden. 
www.epsu.org | http://osha.europa.eu  

S
N

A
P

S
H

O
T

S

ACV Puls veroordeelt de Russische 
militaire inval en oorlog in Oekraïne

ACV Puls roept België en de EU op tot inzet voor een 
vredesproces met respect voor democratie, werknemers- en 
mensenrechten en internationale verdragen. Samen met de 
Europese en Internationale vakbeweging veroordelen ACV en 
ACV Puls de militaire Russische interventie in Oekraïne. Dit 
is een flagrante schending van het internationaal recht. Er 
moet aan een vreedzame oplossing gewerkt worden. Ook de 
Belgische regering heeft een rol te spelen – ook voor mensen 
op de vlucht die nood hebben aan een onderdak, voedsel en 
verzorging. Wij verwachten van Europa een sterk leiderschap 
om ons uit deze crisis te leiden. De Europese Unie en de 
internationale gemeenschap moeten alle middelen inzetten 
voor de de-escalatie van het conflict. ACV Puls betuigt steun 
en solidariteit aan het Oekraïense volk dat zich moedig 
verzet tegen de agressie, en in het bijzondere aan de 
Oekraïense werknemers en vakbonden. Uiteraard ook aan 
de mensen die massaal het conflict ontvluchten en aan de 
burgers in Rusland en Wit-Rusland die zich moedig verzetten 
tegen de oorlog, opkomen voor rechtvaardigheid en het 
recht op vrije meningsuiting en actie ondanks de dreigende 
repressie. ACV Puls wil samen met vredesbewegingen 
wereldwijd de weg inslaan naar duurzame vrede. De rol 
van het middenveld, burgerbewegingen en vakbonden zijn 
cruciaal in de vrijwaring van het recht op vrije meningsuiting, 
werknemersrechten en grondrechten. 

14
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Digitaal toezicht op winkelpersoneel
De Zweedse vakbond Handels organiseerde een bevraging bij 
werknemers in de retail over digitaal toezicht op de werk-
vloer. 94 tot 97% van de respondenten gaf aan dat ze op het 
werk worden gecontroleerd. De meest voorkomende vor-
men van controle zijn de prikklok of bewakingscamera’s. De 
bevraging stelde ook vragen over het controleren van tassen 
van werknemers, meting van de individuele verkoop, alco-
hol- en drugtesten, GPS-monitoring… Technologisch toezicht 
kan volgens Handels een positieve veiligheidsmaatregel zijn, 
maar enkel als vakbonden en werknemers volledig bij het 
proces worden betrokken. Het mag er niet toe leiden dat 
werknemers niet naar het toilet kunnen zonder dat dit wordt 
geregistreerd. Ondanks een goed Zweeds wetgevend kader 
over digitaal toezicht en verzameling van persoonsgegevens 
op het werk, vond meer dan 50% van de respondenten dat 
hun werkgever dit had nagelaten. Nochtans moet de werk-
gever informatie verstrekken over het doel van het toezicht 
en hoe de data zullen worden gebruikt. 85% van de respon-
denten wist niet waarom ze in de gaten werden gehouden. De 
mondiale dienstenvakbond UNI roept op om over dit toezicht 
collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten. Tijdens de 
pandemie is dit soort toezicht in alle sectoren toegenomen. 
Voor werknemers in de handel zijn de cijfers bijzonder ont-
hutsend. 
www.uniglobalunion.org

15

Loopbaancentrum ACV Puls 
krijgt kwaliteitslabel
Begin maart ontving het loopbaancentrum 
van ACV Puls een kwaliteitslabel van de 
Vlaamse overheid. Daarmee erkent de over-
heid de uitstekende dienstverlening van de 
loopbaancoaches. 
Bij het loopbaancentrum van ACV Puls kan 
iedereen terecht die samen met een bui-
tenstaander wil nadenken over zijn of haar 
loopbaan. Dat kan via een individueel coa-
chingtraject, waar je je loopbaan analyseert 
en op zoek gaat naar de job of loopbaan 
die echt bij jou past, maar ook via tal van 
groepsprogramma’s of workshops rond the-
ma’s die met je loopbaan te maken hebben. 
Wil je weten hoe je als werknemer beter je 
kwaliteiten in de verf zet of hoe je als vijftig-
plusser je ervaring kan inzetten als extra 
troef? Of sta je aan het begin van je car-
rière en ben je op zoek naar het perfecte cv 
of tips voor je sollicitatiegesprek? Of wil je 
na een burn-out weer aan het werk maar 
weet je niet goed hoe je dat kan aanpakken? 
Het loopbaancentrum van ACV Puls helpt je 
graag op weg. 

Wil je er meer van weten? 
Je vindt alle info netjes bij elkaar op 
www.loopbaanontwikkeling.be. 
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ACV komt op tegen racisme

RACISME OP DE WERKVLOER 
HELPT NIEMAND VOORUIT

Dominique Callandt is administratief bediende in woonzorgcentrum Huize Wieltjesgracht in Ieper. 
Vorig jaar volgde ze een vakbondswebinar rond het thema ‘racisme en discriminatie’. Ze hoorde 
er verhalen over racisme die ze zelf op de werkvloer gelukkig niet meemaakte. Maar het thema 

raakte haar genoeg om toch ook in de eigen instelling aan de slag te gaan. In Huize Wieltjesgracht 
ondertekende ze samen met de directie het ‘Handvest tegen racisme en discriminatie’. Met dat 

handvest wil het ACV de strijd tegen racisme op het werk onder de aandacht brengen.

“In de zorg werkt steeds meer per-
soneel van buitenlandse afkomst. 
Dat heeft bij ons nooit echt tot pro-
blematische situaties geleid. Maar 
in het begin was het voor som-
mige bewoners wel wat vreemd. 

Ik herinner me dat een 
Cubaanse verpleegster 
aanvankelijk wel wat 
vreemd werd aangekeken. 

“Een schat van een dame. 
Maar sommige bewoners 
keken raar op. Het was 
de eerste keer dat ze door 
een vrouw met een andere 

huidskleur werden verzorgd. 
Ik begrijp die reactie. De vrees 

voor het onbekende. Gelukkig speelt 
dat intussen veel minder. Personeel 
met een kleurtje is veel minder uit-
zonderlijk geworden.”

Werkpunten
Toch zijn er nog werkpunten. “Op 
onze onderhoudsafdeling werkt nu 
een collega uit Rwanda. Ze is daar 
gevlucht. In haar thuisland werkte 
ze als verpleegster. Maar hier komt 
ze voor die job niet in aanmerking. 
Dat frustreert haar. Begrijpelijk, 
want iedereen wil toch de job uit-
voeren waar hij of zij voor opgeleid 
is? Maar het is ook voor ons jammer. 
Want verpleging is een knelpunt-
beroep. We zijn altijd op zoek naar 
extra handen aan het bed. Schakel 
die diploma’s dan toch gelijk! Maar 
dat kan dus niet. Ik heb haar daarom 
gesuggereerd om een opleiding te 
volgen en zo terug in de verpleging 
te komen. Maar dat is niet evident 
voor een alleenstaande moeder met 
vier kinderen.” 

De werkgever overtuigen om mee 
het handvest te tekenen, was niet 

 Jan Deceunynck |  Davien Dierickx
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Hoe pakken  
we het aan?
21 maart is de internationale dag 
tegen racisme. Daags tevoren, op 
zondag 20 maart, stapte het ACV in 
verschillende Vlaamse steden mee 
op in manifestaties tegen racisme. 

Daarnaast wil het ACV racisme ook 
op de werkvloer aanpakken. Rond 
21 maart ondertekende het ACV 
daarom in verschillende bedrijven 
en instellingen een handvest tegen 
racisme en discriminatie. Het ver-
haal van Huize Wieltjesgracht is 
daar een voorbeeld van. Daarnaast 
werd een soortgelijk handvest 
ondertekend bij o.a. Puratos, 
Taminco en Soudal.

echt moeilijk. “Er is hier altijd een 
open beleid geweest rond racisme. 
Soms hebben nieuwkomers een 
wat langere inwerkperiode 
nodig, maar dat is nooit een 
punt geweest. Onze instelling 
heeft aandacht voor diversiteit.” 
Toen Dominique vorig jaar een 
eerste actie rond discriminatie 
opzette, was dat dan ook geen 
probleem. “We verdeelden toen 
stickers en buttons met de slogan 
‘Ik durf te reageren’ en ‘Iedereen is 
gelijk’. Dat maakte het thema op de 
werkvloer bespreekbaar. Ook met 
de bewoners. Het leidde tot fijne 
gesprekken.”

Handvest
Het handvest is nu een volgende 
stap. Daarin engageren de vakbond 
en de werkgever zich ertoe om dis-
criminatie in de instelling tegen 
te gaan. Hoe dat precies concreet 
vertaald zal worden, wordt nog 
verder uitgewerkt in het Comité 
voor Bescherming en Preventie op 
het Werk. Maar Dominique heeft al 
meteen een mogelijk eerste actie-
punt. “Er is een leverancier die 
manifest weigert om naar vrouwen 

te luisteren. Als wij vragen om iets 
op een bepaalde plek af te zetten, 
zet hij het liefst ergens anders. Dat 
is niet ok. Ook dát is discriminatie. 
We hebben hem daar al meermaals 
op aangesproken. Maar misschien 
moet de boodschap eens van onze 

werkgever komen? 
Misschien maakt dat 
meer indruk op hem.”

  Wil je meer weten 
over hoe het ACV werkt 
rond racisme en discri-
minatie? Dan vind je alle 
info op  
www.hetacv.be/actu-

aliteit/campagnes/
durf-te-reageren. 

Wil je een melding maken 
van discriminatie op je werk? 

Dat kan via  
www.hetacv.be/het-acv/
wat-doen-we/meld-
punt-discriminatie. 
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Vakbondswerk in volle transparantie

“IN DIALOOG MET DE 
WERKGEVER, MAAR OOK MET 

MIJN COLLEGA‘S”

Vakbondsploegen zijn er in alle soorten en maten. Bij Still – een 
leverancier van intelligente oplossingen voor intralogistiek – staat er een 

éénmansploeg van ACV Puls klaar om collega’s te vertegenwoordigen.

Lieven Vandekerkhove heeft 35 
jaar ervaring bij het bedrijf. Hij 
werkte op verschillende afde-
lingen, waardoor Still voor 
hem geen geheimen meer 
heeft. Een ideale positie om 
het op te nemen voor zijn 
collega’s. Het zijn ook die 
collega’s, die hem bij de meest 
recente verkiezingen stimuleer-
den om zich kandidaat te stellen. 
Dat vertrouwen werd ook meteen beves-
tigd. Hij werd verkozen in de onderne-
mingsraad en het comité voor preventie en 
bescherming op het werk. En via de secto-
rale vakbondswerking, houdt hij contact 
met vakbondscollega’s in andere bedrijven 
in de sector. 

“Ik ben dan misschien wel de enige ver-
kozene van ACV Puls bij Still, én nog een 
groentje in het vakbondswerk,” lacht 
Lieven, “maar ik voel me zeker niet alleen 
of aan mijn lot overgelaten. Door de steun 
van mijn collega’s en de goede samenwer-
king met de vertegenwoordigers van de 
andere bediende- én arbeidersvakbonden, 
ga ik er stevig tegenaan.”

Thuiswerk
“Nadat ik verkozen werd, was mijn eer-
ste actiepunt een cao over telewerk. Het 
vele thuiswerk van de afgelopen twee jaar 
had ook bij Still pijnpunten blootgelegd. 
Er lagen wel wat heikele thema’s op tafel, 
zoals een thuiswerkvergoeding en afspra-
ken over het aantal dagen thuiswerk na 
corona. Om onze werkgever te overtui-
gen heb ik als eerste stap een anonieme 

bevraging georganiseerd bij de 
collega’s.”

Die bevraging hielp Lieven 
om heel transparant over de 
verwachtingen van zijn col-
lega’s naar de werkgever te 

stappen en zo te blijven door-
drukken voor een goed kader 

rond thuiswerk. “Transparantie 
is voor mij heel belangrijk. Ik wil in 

volle transparantie alle Still-medewerkers 
bij mijn vakbondswerk betrekken. Ik heb 
hun input nodig. Ik wil niet alleen in dia-
loog gaan met de werkgever, maar ook 
met mijn collega’s.” 

De onderhandelingen over het thuiswerk 
liepen niet van een leien dakje. “Bijna een 
jaar lang bleef ik op elke ondernemings-
raad verder onderhandelen. In de laatste 
fase schoof ook de vakbondssecretaris van 
ACV Puls mee aan tafel. Samen zijn we er 
uiteindelijk in geslaagd een deftige cao 
over thuiswerk af te sluiten.”

Na dit werk van lange adem, heeft Lieven 
alweer andere thema’s in het vizier. “Still 
is een klein bedrijf, maar met heel wat 
uitdagingen. Ik wil nu werk maken van 
betere verloningspakketten en cafetaria-
plannen. Die zijn in grote bedrijven vaak al 
heel vanzelfsprekend. Maar bij Still staan 
we nog maar aan het begin. Gelukkig ziet 
onze werkgever goede afspraken als een 
manier om het bedrijf beter te maken. 
En dat is fijn. Op die manier kunnen we 
samen werken we aan verbeteringen waar 
iedereen wat aan heeft.”

DE BETERMAKERS

 Sofie Van Der Vreken
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#MeToo heeft heel wat in beweging gezet in de strijd tegen grensoverschrijdend 
gedrag op het werk. Het wordt niet langer stilgehouden wanneer 

bepaalde acties op de werkvloer niet meer door de beugel kunnen. 

Eén op de drie werknemers voelt zich 
slachtoffer van grensoverschrijdend 
gedrag. Conflicten, pesterijen, seksu-
ele intimidatie en (verbale of fysieke) 
agressie zijn allemaal vormen van 
grensoverschrijdend gedrag op het 
werk, die het welzijn van de werkne-
mers en de kwaliteit van hun werk 
bedreigen. Dergelijk ongewenst gedrag 
op het werk bestrijden is essentieel om 
het psychosociaal welzijn en de licha-
melijke integriteit van alle werknemers 
te beschermen. 

Een werkgever moet er in de eerste 
plaats alles aan doen om dit gedrag te 
voorkomen door een beleid uit te stip-
pelen waarin zowel preventieve maatre-
gelen voorkomen als concrete maatre-
gelen om het gedrag aan te pakken als 
het zich voordoet. 

De vraag is echter ook welke stappen jij 
als werknemer kan ondernemen tegen 
grensoverschrijdend gedrag op het 
werk, als de maatregelen van de werk-
gever niet volstaan. Volgende stappen 
zijn steeds mogelijk: Ten eerste kan je 
melding maken en/of informatie inwin-
nen bij de vertrouwenspersoon, preven-
tieadviseur of arbeidsgeneesheer.

Ten tweede kan je een informele klach-
tenprocedure opstarten, waarbij je 
samen met de vertrouwenspersoon en/
of preventieadviseur op informele wijze 
tot een oplossing kan komen.

Volstaat dat niet, dan is een derde stap 
een interne formele procedure door 
een formele klacht in te dienen bij de 
preventieadviseur (of vertrouwensper-
soon).

Een vierde stap is een externe gerech-
telijke procedure instellen door klacht 
neer te leggen bij de inspectiedien-
sten van toezicht welzijn op het werk, 
arbeids- of strafrechtbank (bij criminele 
feiten).

Uiteraard komt het hopelijk niet zo ver. 
Maar weet alleszins dat je na het indie-
nen van een formele klacht beschermd 
bent tegen ontslag. Je kan eventu-
eel aanspraak maken op een bescher-
mingsvergoeding. 

Word je onverhoopt met ontslag 
geconfronteerd? Dan kan je natuurlijk 
ook altijd bij je ACV Puls secretariaat 
terecht. Want je weet: you never work 
alone! V
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WAT ALS JE SLACHTOFFER BENT 
VAN GRENSOVERSCHRIJDEND 
GEDRAG?

 Karolien Rouffart |  Shutterstock
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Horizontaal
A Chinese leer
B Geleuter – lidwoord 
C Gigabyte – vreemd – wiel 
D Europese ondernemings-

raad – Japanse kledingstuk   
E Arkbewoner
F Politiek akkoord over her-

vorming arbeidsmarkt
G Detectiveverhaal 
H Hertensoort – klooster-

linge 
I Tafel – diefstal – gewichts-

maat 
J Persoonlijk voornaam-

woord – denkbeelden  
K Pakjesbezorger

Verticaal
1 Bizar
2 Gereedschap – boom
3 Autokenteken Turkije – 

hondsdolheid 
4 Houding – Europese veilig-

heidsaanduiding – maan 
van Jupiter  

5 Familielid – informele aan-
spreking – discipline  

6 Land in Azië – binnen-
plaats 

7 Indiaas gewaad – sport-
kring – uitroep

8 Lengtemaat – doctor – 
sprookjesfiguur

9 Staande drukletter
10 Vervolgens – opschudding  
11 Intenties 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
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Prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Hoge 
lonen moeten we koesteren’. T.D. uit Paal werd 
door loting uit de juiste antwoorden getrokken en 
wint een boekenbon van 25 euro. Proficiat!

Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoor-
draadsel naar puzzelpulsmagazine@acv-csc.be, 
ten laatste op 22 april 2022. Of stuur een briefje 
met de oplossing, naam, adres en lidnummer 
naar Puls Magazine, Sudermanstraat 5, 2000 
Antwerpen. De winnaar ontvangt een boekenbon 
van Standaard Boekhandel ter waarde van 25 euro.

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

We konden ook 10 gratis exemplaren wegschenken 
van het boek ’Woonzaak’ van Hugo Beersmans. De 
onschuldige hand maakte deze lezers / lezeres-
sen blij met een exemplaar: G.P. uit Brugge, V.B. uit 
Tielt-Winge, F.J. uit Knokke-Heist, M.D. uit Geel, L.W. 
uit Roeselare, C.V.D.S. uit Sinaai, G.C. uit Genk, F.V. 
uit Brugge, A.V. uit Haacht en M.P. uit Brakel. 
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Wheel of Fortune and Fantasy is te 
zien op het Mooov Festival en komt 
op 27 april in de Belgische zalen.

WHEEL OF FORTUNE
AND FANTASY

 Karin Seberechts

Rysuke Hamaguchi is een bezige bij. De Japanse schrijver-regisseur 
draaide pal in coronajaar 2021 twee bioscoopfilms bij elkaar. 

Rond deze tijd weten wij of zijn bejubelde Murakami-uitstap Drive 
My Car zijn vier Oscarnominaties heeft weten te verzilveren. 

Uitgebracht in de slipstream van 
dat kritische succes lijkt zijn 
Wheel of Fortune and Fantasy 
ons misschien een beetje als een 
afterthought te komen aanwaaien. 
Zeer ten onrechte, want dit stil-
letjes tintelende drieluik is een 
ontwapenend kijkstukje op zich. 
In drie afzonderlijke kortverhalen 
confronteert Hamaguchi telkens 
twee à drie mensen – overwegend 
vrouwen – met elkaar. In Magic 
(or something less assuring) ver-
trouwt een jonge vrouw tijdens 
een taxirit haar gevoelens over 
een ontluikende liefde toe aan 
haar vriendin. De nieuwe ‘aan-
winst’ blijkt geen onbekende voor 
haar toehoorder. In Door wide 
open zetten een verongelijkte 
ex-student en zijn vriendin een 
seksuele list op om een rigoureuze 
universiteitsprof een lesje te leren. 
En in Once again lopen twee vroe-
gere klasgenoten elkaar twintig 
jaar na hun schooltijd en in een 
zeer nabije internetloze toekomst 
toevallig tegen het lijf. Ze halen 
herinneringen op en mijmeren 
over hun leven als volwassene. 
Hamaguchi zet de drie ontmoe-
tingen zuinig en gereserveerd in 
beeld, zonder zijn protagonisten 

ook maar ergens los te laten. De 
dialoogrijke scènes vergen nogal 
wat concentratie van de kijker, 
maar trekken hem tegelijk zon-
der veel omwegen deze zachtjes 
vermurwende vertellingen binnen. 
Hoe weinig de verhalen op het eer-
ste gezicht ook met elkaar gemeen 
hebben, alle drie snijden ze op een 
getemperde manier broze inzich-
ten aan over leven en relaties in 
onze huidige maatschappij. En in 
alle drie berusten het verloop en 
de onvermoede wendingen op toe-
val, misvatting en/of verbeelding. 
Of hoe een onvoorzien treffen 
mensenlevens nagenoeg geruis-
loos en soms wezenlijk kan doen 
zwenken. De frêle pianostukjes uit 
Robert Schumanns Kinderszenen 
linken de kortverhalen aan elkaar 
en geven deze film een minzame, 
bijna argeloze toon mee, die lang 
na afloop blijft nazinderen. Wheel 
of Fortune and Fantasy is als een 
koele bries bij een hittegolf: wel-
kom en verademend.

Drie ontwapende verhalen over toeval, misvatting en verbeelding.  

FILM

MOOOV-filmfestival 
terug in de cinema!
De afgelopen twee jaar ruilde MOOOV 
noodgedwongen het filmscherm voor 
een online filmfestival.  Met de corona-
barometer op opnieuw op geel, kiezen 
de organisatoren opnieuw voor een 
fysieke editie. Tussen 19 april en 2 mei 
2022 strijkt het filmfestival met zicht 
op de wereld neer op maar liefst acht 
locaties in Vlaanderen. In Beringen, 
Brugge, Deinze, Genk, Lier, Sint-Niklaas, 
Turnhout en Zaventem kunnen bezoe-
kers genieten van bijzondere films en 
documentaires, tal van randactiviteiten 
en live contacten.

Overal in de wereld worden films 
gemaakt. Slechts een klein deel daar-
van komt tot bij ons in de bioscoop 
of op ons scherm. MOOOV selecteert 
anders en gaat in de hele wereld op 
zoek naar films en regisseurs die kwali-
teit combineren met relevante inhoud. 
MOOOV presenteert dit jaar 65 films 
uit de hele wereld. In de selectie zitten 
films voor zowel de diehard filmfa-
naat als de toevallige bezoeker, voor 
zowel de oudere kijker als het jonge 
publiek... Wij pikten alvast één film uit 
de selectie en stellen die hiernaast 
graag wat uitgebreider aan je voor. Een 
aanrader!

Wil je meer weten over wat het 
MOOOV-festival jou te bieden heeft? 
Op www.mooov.be lees je alles over 
hun programma en hun aanpak. 
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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 interes-

sante 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 automa-
tisch 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.

LEZERSBRIEVEN

Sociaal wonen
I.S. - via mail

Als alleenstaande geraak je niet zo 
makkelijk aan een huurwoning op 
de private markt. Eigenaars zijn 
bang geen huishuur te zullen ont-
vangen. Maar een sociaal appar-
tement is ook niet makkelijk. Een 
vriendin van me staat al 7 jaar opge-
schreven en zou nog 5 jaar moeten 
wachten. Reeds 2 jaar zoekt ze op 
de privémarkt! Waarom duurt het 
zolang? Waar ik woon staan er 13 
woningen leeg! 
Als alleenstaande krijg je dan ook 
een één-slaapkamerwoonst toege-
wezen. Maar wat met de mensen 
die kleinkinderen hebben? Je hebt 
al niet veel pensioen en het zou toch 
de eenzaamheid wat verminderen 
mochten die een nachtje kunnen 
blijven slapen?

Index
M.S. - Kontich - via mail

In de vorige editie van PM stond 
een lezersbrief van PVH. Ik wil daar 

graag iets op aanmerken. Indien het 
brutoloon stijgt met 2% dan stijgt 
het nettoloon eveneens met 2% en 
niet met 1,2% zoals PVH beweert. 
Een voorbeeldje om het te illustre-
ren. Stel, je hebt een brutoloon van 
2000 euro. Met een belastingvoet van 
40% belastingvoet houd je dan netto 
1.200 euro over. Met 2% index wordt 
dit respectievelijk bruto 2.040 euro 
en netto 1.224 euro. De hele index-
problematiek ligt reeds zo gevoelig 
dat ik dit toch wil nuanceren.

Vrouwenpensioenen
L.V.G. - Stekene - via mail

Bij het artikel: “Ik heb geluk dat ik 
een goede partner heb, want alleen 
zou ik er niet komen” hebben wij 
twee bedenkingen. 
Bij het verhaal van Peggy: het 
bedrag dat men bij een pensioen-
vooruitzicht opgeeft jaren op voor-
hand, is absoluut niet het uitein-
delijke bedrag. Er wordt nog bij 
gevoegd tijdens de volgende jaren 
dat men werkt. Bij het verhaal van 
Griet: ikzelf krijg van de staat 200 
euro pensioen per maand voor de 

jaren dat ik gehuwd was en thuis-
bleef voor het gezin. Op mijn pensi-
oenberekening zien we het bedrag 
welke mijn ex-man verdiende in die 
jaren. Volgens onze ervaring moet 
Griet toch ook zo iets krijgen? 
We vermoeden dat veel thuiswer-
kenden (vooral vrouwen) in paniek 
sloegen bij het lezen van dit artikel. 

Pensioen
R.R. - Lint - via mail

Goed dat jullie voor rechtvaardige 
belastingen ijveren. De druk wordt 
soms wel iets aangepast, maar het 
grote kapitaal blijft meestal nog bui-
ten schot. De werkende mens blijft 
nog altijd onder het vergrootglas 
liggen. De Belgische staat besteelt 
mij al 20 jaar. Ik heb het geluk gehad 
een groepsverzekering te bekomen 
via mijn vroegere werkgever, maar 
ik betaal nu helaas nog altijd een 
solidariteitsbijdrage, ondanks dat 
ik toen aan alle wettelijke verplich-
tingen heb voldaan. Pensioenen 
in België zijn nu al bij de laagste 
in Europa, grensbedragen werden 
geplafonneerd maar de bijdragen 
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UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

Metaalsector pc 209
Ben je sinds 1 oktober 2021 aan-
gesloten bij ACV Puls en in 2021 min-
stens één maand in dienst ge-
weest van een metaalbedrijf (paritair 
comité 209)? Dan heb je recht op een 
vakbondspremie van 115 euro.
De premie aanvragen is een-
voudig. Je ACV Puls-afgevaardigde 
in je onderneming zal je tijdig 
informeren.

Werk je in een metaalbedrijf zonder 
ACV Puls-afgevaardigde(n) of ben je 
intussen uit dienst getreden? Dan 
ontvang je alle verdere instructies 
thuis per brief. De uitbetalingsperi-
ode loopt van 15 april tot 15 juli 2022. 

Ben je 20 april nog niet op de 
hoogte gesteld door je ACV Puls-
afgevaardigde en heb je ook geen 
brief ontvangen? Neem dan even 
contact op met het ACV Puls-
secretariaat in je regio. 

moeten wel betaald worden boven 
het grensbedrag. 
Daarom moeten we blijven ijveren 
voor hoger pensioenen. Indexeren 
is geen verhoging, enkel compen-
satie tegen koopkrachtverlies. En 
voor de pensioenen zouden ze beter 
de solidariteitsbijdrage afschaffen 
na 20 jaar. Dat is een nuloperatie. 
Er komen nieuwe gepensioneerden 
bij en door de afschaffing wordt er 
meer personenbelasting betaald.

Digitalisering
O.L. - via mail

Digitalisering wil repetitieve activi-
teiten automatiseren om efficiëntie 
te bevorderen. “Jullie dan kunnen 
bezig zijn met belangrijkere taken,” 
zei een IT collega mij. Maar deze 
‘belangrijkere taken’ vragen een 
hogere deskundigheid en misschien 
hogere studies, zodat het taakprofiel 
complexer wordt. Maar de beloning 
blijft hetzelfde. Dit leidt tot frus-
traties over taken die niet waren 
afgesproken vanaf het begin of over 
verhoogde werkdruk door gewijzigde 
processen. Dat leidt dan weer tot uit-
putting, burn-out en jobverlies.
Een oplossing zou een vergelijkende 
analyse van het digitaliseringsni-
veau kunnen zijn, met loonaanpas-
singen. Want als een bedrijf de taken 
van werknemers grondig wijzigt, 
dan moeten ook de lonen verhoogd 
worden.  
Een andere optie is het verkorten de 
werkduur. Laat maar robots werken 
voor mensen! Door automatisering 
verdienen bedrijven meer. Ze kunnen 
het zich permitteren meer te betalen. 
Waarom niet naar een werkdag van 
vier uur gaan met behoud van loon 
als de andere helft van het werk toch 
gedigitaliseerd wordt? Dan kunnen 
werknemers met hetzelfde loon de 
andere helft van de dag, iets bijver-
dienen of genieten van quality-time 
met hun gezin.

De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche of contract aangeduid als 
paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.

INDEXVERHOGINGEN MAART 2022
PC 202.00 Bedienden kleinhandel voedingswaren: 
 Alle lonen worden met 1% verhoogd
PC 312 Warenhuizen: Alle lonen worden met 2% verhoogd
PC 327 Beschutte en sociale werkplaatsen: 
 Alle lonen worden met 2% verhoogd
PC 330 Gezondheidsinrichtingen en diensten: 
 Alle lonen worden met 2% verhoogd
Pensioenen: Alle pensioenen worden met 2% verhoogd

INDEXVERHOGINGEN APRIL 2022
PC 318 Gezinszorg: Alle lonen worden met 2% verhoogd
PC 319 Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk: 
 Alle lonen worden met 2% verhoogd
PC 329 Socio-culturele sector: Alle lonen worden met 2% verhoogd
PC 331 Welzijn- en gezondheidssector Vlaanderen: 
 Alle lonen worden met 2% verhoogd
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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. 


