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“IK BEGRIJP GOED DAT DE GELE 
HESJES IN OPSTAND KOMEN”
Professor Wim Van Lancker pleit voor een sociaal 
klimaatbeleid. “Goedbedoelde maatregelen in het 
kader van de klimaatopwarming, worden steevast op 
maat van de middenklasse gemaakt.”
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Imran en Javid zijn twee 17-jarige Afghaanse 
vluchtelingen. Ze kwamen een paar maanden geleden 
alleen toe in ons land. 
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Terwijl de economie altijd maar verder groeit, blijft het 
gelukniveau achterwege, stelt auteur Tim Jackson vast. 
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Standpunt

DRIEMAAL BUITENSPEL!
  Stefaan Decock - Algemeen secretaris |  Portret: Dries Luyten

De zomer was heet. En misschien wordt het ook wel een hete herfst. Want stijgende 
energieprijzen en oplopende levensduurte maakten dat niet iedereen een zorgeloze 

vakantie tegemoet ging. We hopen dat jij er wel een beetje kon van genieten. 

Al zorgden hittegolven óók voor proble-
men, toch helpt mooi weer altijd om even 
weg te komen van alle grote en kleine 
problemen, om alle muizenis-
sen in ons hoofd te verdo-
ven. Maar echte oplossin-
gen komen uiteraard niet 
vanzelf. Het wordt nog 
stevig de handen uit de 
mouwen steken om de 
sociaaleconomische en 
ecologische uitdagingen 
in goede banen te leiden.

Het begint al in septem-
ber. De werkgevers hebben de 
vakbonden al meteen buitenspel 
gezet. Ze willen geen akkoord sluiten over 
de welvaartsvastheid van de sociale uit-
keringen (werkloosheid, pensioen, ziekte, 
invaliditeit). Het Verbond van Belgische 
Ondernemingen (VBO) blijft klassieke 
chantagepolitiek gebruiken door de aan-
passing van de uitkeringen te koppelen 
aan het interprofessioneel akkoord, ter-
wijl deze niks met elkaar te maken hebben. 
De Vivaldi-regering moet dus zelf aan de 
bak om de knopen door te hakken.

Ook in de beheersing van energieprijzen 
staan we buitenspel. De regering moet 
zich behelpen met maatregelen die soms 
wel de prijs wat drukken, maar niet de 
fundamentele problemen aanpakken. Zelf 
de energie terug in handen nemen als 
‘publiek goed’ en zo écht greep krijgen op 
de prijs zit er blijkbaar niet in. Zo blij-
ven burgers aan de kant staan en hangen 
we prijsgewijs aan touwtjes die we niet 
zelf bedienen. Wij willen de liberale hond 
terug in zijn hok.

En zelfs voor het overleg over loon- en 
arbeidsvoorwaarden worden we buiten-

spel gezet.  Dat loonoverleg wordt 
namelijk gehypothekeerd door 

de Loonwet die onze loon-
kosten op een zodanig 

foute manier vergelijkt 
met onze belangrijkste 
handelspartners dat er 
geen faire onderhande-
lingsmarge overblijft. 
Gelukkig is er nog onze 

automatische indexering. 
Maar die volstaat niet om 

de prijsstijgingen te kun-
nen volgen. In België willen 

wij de vermaledijde Loonwet – die 
al dateert van 1996, maar nog verergerd 
werd onder de regering Michel in 2017 – 
terug hervormen, zodat we terug ‘normaal’ 
kunnen overleggen met de werkgevers. 
Daarbij willen we geen enkele reële econo-
mische context uit de weg gaan. Niet als 
het slecht gaat, maar zeker ook niet als 
het goed gaat.    

De doelen zijn dus duidelijk. Daar gaan 
we de komende maanden volop tegenaan. 
ACV Puls laat werknemers niet buiten spel 
zetten!19
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“EEN PAAR BLAUWE HEILIGE 
HUISJES ZULLEN MOETEN 
SNEUVELEN”
Stefaan Decock voorspelt een pittig najaar door de 
stijgende energie- en consumptieprijzen en een hele 
reeks hervormingen.

“De regering moet zich 
behelpen met maatregelen die 
de energieprijzen wat drukken, 
maar niet de fundamentele 
problemen aanpakken. Zelf de 
energie terug in handen nemen 
en greep krijgen op de prijzen 
zit er niet in.”
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Professor Wim Van Lancker pleit voor sociaal klimaatbeleid

“IK BEGRIJP GOED DAT DE GELE  
HESJES IN OPSTAND KOMEN”

Professor Wim Van Lancker heeft samen met Adeline Otto een boek geschreven dat veel 
lezers wellicht opzadelt met een wrang gevoel. In ‘Waarom gele hesjes niet met een bakfiets 
rijden’ merken ze op dat de wereld van de bakfietsrijders ver verwijderd is van de dagelijkse 
realiteit van de gele hesjes. “Het is voor bakfietsers – zoals ikzelf – veel gemakkelijker om 
de goede ecologische keuzes te maken dan voor ‘gele hesjes’. Voor die laatsten is kiezen 

voor pakweg zonnepanelen, warmtepompen en elektrische wagens onbetaalbaar.”

Van Lancker geeft toe dat zijn titel 
provocerend is. Toch wil hij niemand 
met de vinger wijzen. “De verant-
woordelijkheid bij het individu leg-
gen biedt geen oplossing en helpt 
niemand vooruit. De verantwoorde-
lijkheid ligt bij de politiek.”

Bubbels
“Iedereen leeft in een bubbel,” legt 
hij uit. “We hebben allemaal vooral 
contact met mensen met een-
zelfde socioculturele achtergrond. 
Bakfietsers leven in een heel andere 
wereld dan gele hesjes. Ook de 
beleidsmakers zitten in een bub-
bel. Dat levert besluitvorming op die 
bijvoorbeeld wél bespaart in de kin-
derbijslag, maar niet de prijs van de 
dienstencheques verhoogt. Die ver-
mindering van de kinderbijslag gaat 
‘maar’ om een paar euro’s, dat kan 
toch geen probleem zijn? Maar de 
dienstecheques duurder maken zou 
‘de bevolking verarmen’, argumen-
teren ze. Maar voor mensen met een 
laag inkomen maakt die besparing 
in het kindergeld wel degelijk een 
verschil. Duurdere dienstencheques 
zouden hen niet raken, want daar 
maken ze toch geen gebruik van.”
En zo haalt Van Lancker nog tal van 
andere voorbeelden aan – goedbe-
doelde maatregelen in het kader van 
de klimaatopwarming, maar stee-
vast op maat van de middenklasse. 
“Subsidies voor zonnepanelen en 

warmtepompen zijn vanuit ecolo-
gisch oogpunt prima. Maar ze gaan 
vaak naar wie ze ook zonder sub-
sidies zou aanschaffen. Elektrische 
auto’s zijn een goede zaak. Maar er 
wordt vooral ingezet op bedrijfswa-
gens, dus op mensen met hogere 
inkomens. Tegelijk wordt het open-
baar vervoer stiefmoederlijk behan-
deld en worden mensen met oude, 
vervuilende auto’s uit de stad ver-
bannen. Op zich zijn lage-emissie-
zones goed, maar je treft er men-
sen mee die zich geen nieuwe auto 
kunnen veroorloven, en ook geen 
alternatief hebben voor hun mobili-
teit. Want met het openbaar vervoer 
geraken ze niet op hun werk, zeker 
niet als ze op lastige uren werken. 
Ik begrijp dus goed dat de gele hes-
jes zich niet gehoord voelen en zich 
verzetten. Het beleid houdt met hen 
geen rekening.”
Het kan en moet beter, vindt Van 
Lancker. “De klimaatverandering 
vergt dringend ambitieuze maat-
regelen. Maar iedereen moet mee 
kunnen. Het beleid moet omstandig-
heden creëren die dat voor iedereen 
mogelijk maken. Alleen dan creëer 
je een draagvlak. Helaas slaagt onze 
welvaartstaat daar steeds minder 
in.”

Optimist/pessimist
Van Lancker zweeft tussen pes-
simisme en optimisme. Hij is 

pessimistisch omdat 
de klimaatuitda-
gingen onze 
samenleving 
doen dave-
ren op onze 
grondvesten 
en er nog te 
weinig vooruit-
gang is. Maar optimistisch omdat 
het mogelijk is om het tij te keren. 
“Tegen 2050 moeten we klimaat-
neutraal zijn. Dat is nog 25 jaar. 
Als ik zie wat er de voorbije 25 jaar 
allemaal veranderd is, dan ben ik 
hoopvol. Veel van wat ik nu rondom 
mij zie, was 25 jaar geleden volstrekt 
ondenkbaar. Er kan dus veel gebeu-
ren. Maar dan moeten we er wel 
samen werk van maken. De politiek 
moet het voortouw nemen en een 
draagvlak creëren. Er zullen moei-
lijke maatregelen nodig zijn. Daar 
een draagvlak voor creëren doe je 
door beleid te voeren en je keuzes 
duidelijk uit te leggen. Maar ik zie 
bij de huidige politici weinig leider-
schap en veel politiek gekrakeel.”
Het klimaatdossier is enorm. Het 
raakt onze samenleving op alle 
domeinen, weet Van Lancker. 
“Maar als iedereen zijn deeltje 
aanpakt vanuit een gemeen-
schappelijke visie, die ook 
rekening houdt met mensen 
aan de rafelrand van onze 
samenleving, kunnen we het 

aan. Dan is het niet één grote berg, 
maar vele kleine heuveltjes. Er is 
nood aan meer en betere sociale 
woningen, op vlak van mobiliteit 
moeten we alternatieven vinden en 
ondersteunen voor het autovervoer, 
de circulaire economie moet zorgen 

voor jobs, we moeten fiscaal zorgen 
dat de sterkste schouders de zwaar-
ste lasten dragen, we moeten het 
kindergeld eerlijker verdelen… Die 
laatste maatregel heeft in Canada 
voor een halvering van de kinder-
armoede gezorgd. Het kán 

dus,” legt Van Lancker uit. “Maar 
dan moeten we er wel dringend aan 
beginnen.”

 Jan Deceunynck |  Davien Dierickx



SEPTEMBER 2022  |  WWW.PULSMAGAZINE.BESEPTEMBER 2022  |  WWW.PULSMAGAZINE.BE6 7

heb vrienden in Antwerpen,” legt 
hij uit. “Het zou makkelijk zijn als 
ik bij hen in de buurt kan zijn. Zij 
kunnen me helpen om mijn weg 
hier te vinden.” Maar ze hebben nog 
redenen om voor Vlaanderen te kie-
zen. Nederlands vinden ze makke-
lijker dan Frans, hebben ze ontdekt 
tijdens de taallessen in het Klein 
Kasteeltje. En er zijn meer jobs in 
Vlaanderen, hebben ze gehoord. 
Maar of ze ook in Vlaanderen gera-
ken, beslist Fedasil, afhankelijk 

van de beschikbare plaatsen in de 
opvangcentra. 

Geen tijd te verliezen
Ze tellen af naar de beslissing van 
Fedasil. In het Klein Kasteeltje kre-
gen ze hun ‘annex 26’, het officiële 
document dat hen erkent als asiel-
zoeker in ons land. Daarmee kunnen 
ze naar een asielcentrum, waar ze 
de verdere procedure doorlopen. De 
wachttijd om daar te geraken, voelt 
aan als tijdverlies. De begeleiders 

zorgen wel voor activiteiten en ze 
kunnen een beetje zakgeld verdie-
nen door klusjes in het centrum op 
te knappen. Maar ze willen vooruit. 
“België is heel goed voor ons. We zijn 
hier graag. En onze sociaal assis-
tenten en begeleiders helpen ons zo 
goed als mogelijk. Maar ik wil de taal 
leren en op eigen benen staan.” 

Cricket
Imran en Javid willen hun leven 
terug oppikken. En cricket spelen 
bijvoorbeeld. Net als in India en 
Pakistan is dat ook in Afghanistan 
de meest populaire sport. Imran 
vertelt glunderend over bekende 
Afghaanse spelers als Rashid Khan, 
Mohammad Nabi en Mujeeb Ur 
Rahman. Hij droomt ervan ook ooit 
zo goed te worden. Maar hij heeft 
ook meer bescheiden ambities. “Ik 
hoorde van vrienden dat er ook hier 
cricket teams zijn. Misschien kan ik 
daar wel spelen.”  

Terug naar school
Maar ze willen ook naar school. “In 
Afghanistan ging dat niet,” ver-
telt Imran. “Naar school gaan is er 
gevaarlijk. Het is volgens de taliban 
niet nodig. Zeker niet voor meisjes, 
maar ook niet voor jongens. Alleen 
de madrassa, de Koranschool, vin-
den ze belangrijk. Naar school gaan 
maakt je verdacht. De taliban stuurt 
je terug naar huis.” Na de basis-
school is hij daarom gestopt. Ook 
Javid wil in België een opleiding vol-
gen. Hij is verbaasd over de veelheid 
van studierichtingen. “Een opleiding 
als elektricien, kan dat hier? Wat is 
België toch een geweldig land!”

Er is vandaag veel heisa rond het Klein Kasteeltje. Te weinig personeel en opvangcapaciteit om de 
nieuwkomers op te vangen of te registreren, met ellenlange wachtrijen tot gevolg. Hieronder geen 

verhaal over die structurele problemen. Wel over hoe onbegeleide minderjarige asielzoekers hopen 
op een betere toekomst. En over hoe het personeel van Fedasil hen daarin probeert te begeleiden.  

Imran en Javid zijn twee zeventien-
jarige Afghaanse vluchtelingen. Ze 
kwamen een paar maanden gele-
den alleen toe in ons land na een 
lange vluchtreis uit hun thuisland en 
krijgen sindsdien hun ‘bed, bad en 

brood’ in het aanmeldcentrum Klein 
Kasteeltje. Van daaruit worden ze 
binnenkort doorverwezen naar een 
opvangcentrum tijdens hun proce-
dure. Ze hopen allebei in Vlaanderen 
te belanden. 

“Mijn vader en mijn zus zijn dood 
in Afghanistan. Maar ik heb een 
broer in Roeselare,” vertelt Javid. 
“Daar wil ik graag naartoe.” Ook de 
papa van Imran is dood. Zijn moe-
der is nog in Afghanistan. “Maar ik 

Jonge asielzoekers willen 
hun leven heropstarten

Gezocht: kleren  
en spelmateriaal
In het Klein Kasteeltje is het een komen 
en gaan van niet-begeleide minderjarige 
asielzoekers. “De meeste komen hier aan 
zonder spullen,” legt Danaé Coquelet van 
Fedasil uit. “Ze hebben vaak niet meer bij 
dan de kleren die ze dragen. Na een lange, 
zware reis, is die kledij meestal vuil en ver-
sleten. Het eerste wat ze nodig hebben is 
propere kleren. We hebben daarom een 
enorme nood aan kleren en ander mate-
riaal. We proberen zo veel mogelijk in te 
zamelen. Elke nieuwe asielzoeker heeft 
kleren nodig: schoenen, T-shirts, truien, 
warme jassen… Daarnaast is het opvang-
centrum ook altijd blij met materiaal voor 
de activiteiten die ze de minderjarige 
asielzoekers aanbieden. “Voetballen, ping-
pongmateriaal, spelletjes, noem maar op... 
Alles is welkom.”
ACV Puls doneerde daarom 9.000 euro aan 
de werking voor de niet-begeleide min-
derjarige asielzoekers. “Dat is de helft van 
niet-betaalde lonen tijdens de nationale 
stakingsdag,” legt adjunct algemeen secre-
taris Annemie Plessers uit. “Ook ons per-
soneel ontving die dag geen loon. Maar als 
vakbond willen we dat bedrag niet in eigen 
zak steken. Het zou wrang aanvoelen om 
geld te ‘verdienen’ aan een stakingsdag. 
Daarom geven we dat geld aan een goed 
doel. De helft stortten we aan dit project, 
de andere helft aan Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen.”

 Jan Deceunynck |  Daniël Rys

 

“IK WIL DE TAAL 
LEREN EN VOORUIT 
MET MIJN LEVEN”

“Naar school gaan is 
gevaarlijk in Afghanistan. 
Het is niet nodig volgens 
de taliban. Naar school 
gaan, maakt je verdacht.”
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Laten we beginnen waar het vorige 
werkjaar stopte: de Loonwet. Na de 
massale vakbondsactie van 20 juni 
volgde een hoorzitting over die wet in 
het parlement. Heeft die wat opgele-
verd? 
DECOCK: Helaas niet. De wet zit in 
het vriesvak bij de regering. Maar 
niet bij ons. De wet verhindert nor-
maal sociaal overleg. De hervorming 
blijft voor ons een speerpunt. Het 
thema zal overigens in heel Europa 
een hot item worden, want men-
sen blijven niet pikken dat sommige 
bedrijven stevige winsten blijven 
boeken, maar dat werknemers niet 
hun rechtmatig deel van de koek 
krijgen of zelfs nog achteruit boe-
ren. De komende maanden zullen 
we onze eis tot hervorming opnieuw 
zeer sterk op tafel leggen. We gaan 
opnieuw actie voeren.  Binnen de 
grenzen van de Loonwet onderhan-
delen is voor ons geen optie.

Want intussen lopen de consumptie-
prijzen steeds verder op. En premier 
De Croo waarschuwde al voor een 
moeilijke winter wat de energieprijzen 
betreft. 
DECOCK: De stijgende energiefac-
tuur is voor een deel te wijten aan 
de oorlog in Oekraïne, maar ook de 
politiek gaat niet vrijuit. Door de 
jarenlang trend van privatisering is 
ons land de greep op de prijzen com-
pleet kwijt. We moeten zoeken naar 
maatregelen die van energie terug 
een ‘publiek goed’ maken dat voor 
iedereen betaalbaar is. De overheid 
zou op allerlei manieren moeten 
faciliteren dat geproduceerde ener-
gie goedkoop kan worden aangebo-
den. Waarom zouden sociale huis-
vestigingsmaatschappijen niet via 
zonnepanelen kunnen voorzien in 
eigen betaalbare energie? Waarom 
kunnen mensen met zonnepane-
len hun energieoverschotten niet 
wegschenken aan sociale ener-
gieverdelers, maar gaan energie-
bedrijven met de winsten aan de 
haal? De regering levert zinvolle 

inspanningen om de energiefactuur 
te milderen via het sociaal tarief en 
kortingen, maar dat is niet funda-
menteel. Een belasting op de over-
winsten van de producenten zou ook 
prima zijn. Het is dan ook spijtig 
dat de ene minister het idee lan-
ceert en een andere het meteen weer 
afschiet. Zo gaat het niet vooruit 
natuurlijk.

In het voorjaar was er veel te doen 
rond de Arbeidsdeal. Hoe is het daar 
intussen mee? 
DECOCK: Daar is het nog heel stil 
rond. Het parlement is er voor de 
zomer niet meer in geslaagd om 
deze wet te behandelen. Het zal 
waarschijnlijk één van de eerste 
dossiers worden van het nieuwe par-
lementaire jaar. Voorlopig is het dus 
nog even wachten op concrete maat-
regelen rond de vierdagenweek, 
e-commerce, nachtarbeid, vorming 
en opleiding...

Intussen worden ook andere hervor-
mingen in de steigers gezet. Net voor 
de zomer werden de plannen voor een 
fiscale hervorming bekend. 
DECOCK: We zijn op dat vlak hoop-
vol gestemd. De plannen gaan de 
goede richting uit. Er is sprake van 
lagere lasten op arbeid, meer op 
vermogen en een bredere basis om 
belastingen te heffen. Er zouden 
minder – en vooral eenvoudigere – 
aftrekposten komen, fiscale opti-
malisaties worden beperkt en er 
komen klimaatgerichte fiscale spel-
regels. Alleen is het op dit ogenblik 
nog weinig concreet. Het valt af te 
wachten wat ervan komt. Een paar 
blauwe heilige huisjes zullen moe-
ten sneuvelen. Daar komen gegaran-
deerd Bouchez’tjes van.

En dan is er nog de pensioenhervor-
ming…
DECOCK: Dat is een minder fraai 
dossier. Die hervorming dreigt 
kwetsbare groepen in onze samen-
leving nog harder te treffen. Een 

tewerkstellingsvoorwaarde van 
twintig jaar waarin werkloosheid 
niet meetelt, is een stap achter-
uit. Ook ziekteperiodes zullen voor 
hoogstens vijf jaar meetellen, inclu-
sief zwangerschaps- en borstvoe-
dingsverlof. Studentenwerk telt dan 
weer niét mee. Een beetje bizar als 
de regering dan toch zo hard focust 
op periodes van ‘effectief werken’. 
Een versterking van de wettelijke 
pensioenen is ook niet voorzien, 
evenals compensaties voor het feit 
dat de leeftijd is opgetrokken naar 
67 jaar. Ik geef je op een briefje dat 
de groep langdurig zieken zal blij-
ven groeien als niet voorzien wordt 
in vervroegde uitstapmogelijkhe-
den. De pensioenhervorming is dus 
behoorlijk ondermaats. Daar zullen 
we ook in de pensioencommissie op 
blijven hameren.

Tijdens de zomer liep ook Borealis in 
de kijker. Die chemiereus bleek het niet 
al te nauw te nemen met werknemers-
rechten. Via complexe en ondoorzich-
tige constructies met onderaannemers 
werkten op hun werven buitenlandse 
werknemers aan hongerlonen en wer-
den ze gehuisvest in onbewoonbare 
krotwoningen. 

Stefaan Decock voorspelt een pittig najaar

“EEN PAAR BLAUWE HEILIGE HUISJES 
ZULLEN MOETEN SNEUVELEN”

De zomer zit erop. Een nieuw werkjaar dient zich aan. En wat voor één! Met een historisch hoge 
inflatie en torenhoge energiefacturen is het meteen alle hens aan dek om de koopkracht van een 
paar miljoen werknemers overeind te houden. De regering wordt door de feiten vooruitgeduwd, 

maar heeft moeite om het vizier goed te richten. “Ook wij hebben niet alle wijsheid in pacht,” stelt 
algemeen secretaris Stefaan Decock van ACV Puls. “Maar als vertegenwoordiger van een grote 

groep werknemers willen we wel hun stem laten horen in de zoektocht naar oplossingen.”

 Jan Deceunynck |  AdobeStock

“De pensioenhervorming 
dreigt kwetsbare groepen 
in onze samenleving 
nog harder te treffen. 
Een versterking van de 
wettelijke pensioenen 
is ook niet voorzien, 
evenals compensaties 
voor het feit dat de 
leeftijd is opgetrokken 
naar 67 jaar.”

→
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DECOCK: Een regelrechte schande. 
Het toont aan dat de wetgeving 
niet volstaat om werknemersrech-
ten te garanderen en sociale dum-
ping uit te sluiten. Borealis was 
een manifest voorbeeld, maar ook 
in andere sectoren loert uitbui-
ting om de hoek. Denk maar aan de 
pakjesindustrie. De ondoorzichtige 
constructies met onderaannemers 
brachten PostNL en DPD recent nog 
in opspraak. Ook de platformeco-
nomie is in hetzelfde bedje ziek. In 
de zoektocht naar altijd goedkopere 

oplossingen en hogere winsten 
zijn werknemers de pineut. Via de 
arbeidsdeal wil de federale regering 
daar nu ook zelf aan meewerken en 
in de e-commerce goedkopere en 
flexibelere arbeid in te voeren. Dat 
zet grote groepen mensen nog meer 
onder druk. Met het ACV ijveren 
we daarom voor wettelijke keten-
zorg, die bedrijven verantwoorde-
lijk maakt voor de hele commer-
ciële en productieketen, dus ook 
voor de onderaannemers die voor 
hen werken. Het maakt niet uit of 

die productie zich in Bangladesh 
bevindt of in Evergem. Het opsplit-
sen van economische activiteiten in 
duistere netwerken van bedrijven 
en organisaties veroorzaakt alleen 
ellende. Denk maar aan het faillisse-
ment van modebedrijf FNG, dat was 
opgesplitst in 21 vennootschappen. 
Ketenzorg moet de cowboys eruit 
halen. Dat helpt ons hier vooruit, 
maar ook werknemers in het Oosten 
of het Zuiden.

“Wij pleiten voor wettelijke 
ketenzorg, die bedrijven 
verantwoordelijk maakt 
voor de hele commerciële 
en productieketen, 
dus ook voor de 
onderaannemers die 
voor hen werken. 
Het opsplitsen van 
economische activiteiten 
in duistere netwerken van 
bedrijven en organisaties 
veroorzaakt alleen 
ellende.” 

Bericht aan alle schoolverlaters

ACV PULS IS ER VOOR JOU!

Hallo schoolverlater, leuke zomer gehad? Hopelijk werd die niet gedwarsboomd 
door een tweede zit. Hoe dan ook: wanneer je de schoolbanken definitief 
verlaat, staat het ACV voor je klaar. Nu ja, ook als student was je al bij ons 

welkom, want als lid van ACV-jongeren kon je helemaal gratis bij ons terecht 
met al je vragen over studentenwerk, en wat daarmee samenhangt. 

De start van deze nieuwe fase in je leven 
brengt nieuwe uitdagingen mee. Welke 
administratie loert er allemaal om de 
hoek? Moet je je nog bij de VDAB aanmel-
den als je een job op het oog heb? Hoe 
zit het met de aansluiting bij het zieken-
fonds? Hoe lang nog ontvangen je ouders 
het groeipakket? En hoe zit het met het 
recht op vakantie? Kan je dit jaar nog 
vakantie nemen? En hoe zit het volgend 
jaar? 

Loon
Nog belangrijker is wat je gaat verdienen, 
want op basis daarvan kan je plannen gaan 
maken. Misschien wil je wel alleen gaan 
wonen of samen met je partner of vrien-
den. Of dacht je te sparen voor een wereld-
reis. Wil je weten hoeveel loon je ongeveer 
kan verwachten, rekening houdend met je 

diploma of de job die je zoekt? En hoeveel 
je netto overhoudt van dat brutoloon? Het 
antwoord vind je op www.startersloon.be.  

Contract
Zit je nog volop in de sollicitaties? Of moet 
je daar nog aan beginnen? Dan kan je mis-
schien wel wat tips gebruiken om je moti-
vatiebrief of cv op punt te stellen. Ben je 
die fase al voorbij en sta je op het punt een 
contract te tekenen? Dan wil je vast weten 
waar je op moet letten als je je handteke-
ning zet? Of misschien wil je dat eerste 
arbeidscontract wel even voorleggen aan 
onze deskundige medewerkers.
Kortom, een hele hoop vragen waar het 
ACV je bij helpt. Het antwoord vind je op 
www.hetacv.be/klaarvoordestart. Daar 
vind je alle informatie voor schoolverla-
ters. Tot binnenkort!

 Jan Deceunynck |  Davien Dierickx
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Onze maatschappij laat de obsessie met eeuwige groei beter achter zich. Dat is het uitgangspunt 
van ‘Voorbij de groei’ van Tim Jackson. In het boek borduurt de auteur verder op zijn eerdere werk  

‘Welvaart zonder groei’ uit 2009. Daarin stelde hij dat welvaart meer is dan enkel materiële rijkdom en 
klaagde hij de illusie van oneindige economische groei op een materieel begrensde planeet aan. 

De inspiratie voor het boek vond 
Jackson in ‘De wereld die we schie-
pen’ van vriend en collega Jonathan 
Porritt. Die vertelt daarin vanuit 
het perspectief van iemand die in 
2050 leeft over de transitie naar een 
duurzame wereld. Een terugblik 
dus. ‘Voorbij de groei’ blikt terug op 
belangrijke historische denkers en 
sleutelmomenten die Jacksons den-
ken beïnvloed hebben.

Groei meet geen geluk
Eén zo’n sleutelmoment is de 
speech van Robert Kennedy op de 
Universiteit van Kansas in 1968, 
waarin die toen al opmerkte dat het 
bruto binnenlands product (bbp) 
niet geschikt is om het beschavings-
niveau van een maatschappij te 
meten. Het bbp meet de nationale 
economie, en het bbp-cijfer omhoog 
krikken blijft tot de dag van vandaag 
een obsessie van politici. Maar het 
bbp baseert zich op verkeerde data, 
legde Kennedy toen uit. Het telt heel 
veel nadelige factoren mee die de 
kwaliteit van ons leven verslechte-
ren en negeert goede dingen die er 
echt toe doen. Zo telt het luchtver-
vuiling en sigarettenreclame mee. 
Het omvat het verlies van natuurge-
bieden door urbanisatie. Napalm en 
atoomkoppen. Geweren van massa-
moordenaars. Al die ‘pluspunten’ 
tellen mee. Terwijl factoren als vrij-
willigerswerk worden genegeerd. 
Jackson constateert dat het bbp van 
de VS ondertussen meer dan twin-
tig biljoen dollar waard is, maar 
het gelukniveau in al die tijd amper 
gestegen is. Hij verwijst naar het 
boeddhisme dat net als het kapita-
lisme vertrekt vanuit het idee om 
te proberen het lijden van de mens 
te verzachten. Maar daar waar het 
boeddhisme de oplossing ziet in 
onthechting, ijvert het kapitalisme 
voor materiële welvaart: “Wat wij in 

westerse samenlevingen beschou-
wen als tekenen van macht, noe-
men boeddhisten eerder begeertes: 
rijkdom, eigendom, bezit, status, 
gemak, seks en de overheersing van 
anderen.”

Overdaad schaadt
Jackson is niet tegen groei op zich 
– groei is wenselijk bij arme maat-
schappijen – maar wijst erop dat 
overdaad schaadt, tot afleiding leidt 
en het individu zelfrealisatie ont-
neemt. Hij verwijst naar de talloze 
concentratiestoornissen, mentale 
problemen en toenemende fysieke 
gezondheidsproblemen in rijke 
maatschappijen. Reclamespotjes 
proberen ‘consumenten’ altijd maar 
te overtuigen dat meer beter is, en 
we slagen er daardoor niet in om 
ons te focussen op onze passies. We 
eten en drinken ons letterlijk ziek en 
krijgen obesitas.
Jackson grijpt ook terug naar 
Hannah Arendt om het onderscheid 
tussen werk en arbeid te maken. 
Werk is creatief en scheppend. 
Arbeid onderhoudt wat al bestaat. 
De auteur stelt dat arbeid in een 
kapitalistische maatschappij totaal 
ondergeschikt is gemaakt aan de 
scheppende destructie van econo-
mische groei, wat mee verklaart 
waarom de echt belangrijke func-
ties in de maatschappij (huisvuil-
ophalers, verplegers, onderwijzers) 
systematisch verwaarloosd worden 
ten voordele van de zogenaamde 
bullshit jobs.

Een overkoepelend verhaal
Het is de verdienste van Jackson dat 
hij al die bestaande ideeën tot een 
helder narratief weet uit te werken, 
maar het gevolg is dat hij soms ook 
vaag blijft. Zo is geluk inderdaad een 
mogelijke vervangende graadmeter 
voor bbp, maar hoe meet je dat dan? 

Jackson erkent de uitdaging, verliest 
zich bijna in een analyse van geluk 
en flow, maar weet uiteindelijk geen 
helder antwoord te formuleren. Ook 
wanneer hij bespreekt hoe deze 
nieuwe maatschappijvorm gere-
aliseerd zou moeten worden (via 
geweldloos burgerlijk verzet), blijft 
hij nogal vaag.
‘Voorbij de groei’ is een zeer toe-
gankelijk en vlot werk, dat duidelijk 
voor het grote publiek geschreven 
is, maar daardoor ook niet altijd 
even diep graaft. Dat is zowel één 
van de grote sterktes als zwakheden 
van dit werk, dat aardig wegleest. 
Een aangename toegangspoort voor 
een publiek dat een mentale uitweg 
nodig heeft uit deze recentste fase 
van het moderne kapitalisme, en 
niet al te vertrouwd is met histori-
sche linkse denkers.

Interesse in dit boek? 
Stuur dan je naam en adres vóór 
23 september 2022 naar topboek@
acv-csc.be en maak kans op één 
van de drie exemplaren die we 
gratis weggeven. 
‘Voorbij de groei’ van Tim Jackson 
is uitgegeven bij Epo en verkrijg-
baar in de boekhandel. 

Tim Jackson: Voorbij de groei – Het leven na het kapitalisme
GELUK IS MEER DAN CONSUMEREN

 Max De Boeck |  Davien Dierickx
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Acties bij Amazon in 
Verenigd Koninkrijk 
Amazon is volop bezig om een Belgische ver-
sie van hun webwinkel uit te bouwen. In het 
najaar opent de e-commercegigant ook een 
eerste eigen bezorgcentrum te Antwerpen. In 
het Verenigd Koninkrijk wordt intussen actie 
gevoerd in diverse Amazon-vestigingen. Het 
protest startte spontaan toen honderden 
magazijnmedewerkers in Tilbury op straat 
kwamen tegen een loonsverhoging van 0,41 
euro per uur. De werknemers vragen 2,4 
euro per uur extra om de stijgende levens-
duurte het hoofd te kunnen bieden. Amazon 
kan dit, als één van de meest winstgevende 
bedrijven op de planeet, perfect betalen. 
Maar het bedrijf weigert met de vakbonden 
in gesprek te gaan. Vanuit Tilbury deinde het 
ongenoegen uit naar diverse andere Engelse 
vestigingen. Stakingen zijn bij Amazon geen 
nieuw fenomeen. Het inkomen van het per-
soneel ligt er vaak honderden euro’s lager 
dan bij werknemers in vergelijkbare onder-
nemingen. Via de mondiale dienstenvak-
bond UNI voeren vakbonden wereldwijd de 
druk op. In Duitsland leidde dit tot een ver-
hoging van het uurloon. 
www.uniglobalunion.org
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Lobbywerk van Uber hypothekeert 
betere arbeidsvoorwaarden 
We hebben jouw hulp nodig! Platformarbeid is een nieuwe 
vorm van betaald werk. Het wordt georganiseerd via digitale 
platformen zoals Uber, Deliveroo en Listminut. De Europese 
Commissie schatte de inkomsten van deze sector in 2020 
in de EU op maar liefst 20 miljard euro en er zijn meer dan 
500 digitale platforms en 28 miljoen platformwerkers – bijna 
altijd zelfstandigen. In de meeste landen hebben ze amper 
of geen arbeidsbescherming. Uitbuiting is nooit ver weg. In 
december lanceerde de Europese Commissie een voorstel 
om dit te verbeteren, maar door de extreme lobbypraktijken 
van Uber dreigen de voorstellen een lege doos te worden. 
Zo had Uber twaalf vergaderingen met de Commissie zonder 
dit openbaar te maken – wat nochtans hoort. Neelie Kroes, 
voormalig vicevoorzitter van de Commissie, lobbyde in het 
geheim mee voor Uber. In 2013 gaf Uber 50.000 euro uit aan 
lobbywerk; in 2020 bijna 800.000 euro. Daarom roept het 
Europees Vakverbond (EVV) op om het wetgevingsproces op 
pauze te zetten. Het Europees Parlement moet eerst de lob-
bypraktijken onderzoeken en de officiële erkenning van Uber-
lobbyisten zolang opschorten. Om deze vraag kracht bij te 
zetten, lanceerde het EVV samen met WeMove een petitie. Zet 
zeker jouw handtekening! 
https://act.wemove.eu/campaigns/uber 

Je verdient meer!
Dat is vanaf nu de nieuwe slogan van ACV Puls in de distribu-
tiesector. Met de nieuwe slogan onderstreept ACV Puls dat de 
verdiensten in de distributiesector echt wel laag liggen. 

En dat de vakbond daar wat aan wil doen. De nieuwe slag-
zin werd bedacht samen met het personeel uit de sector. Via 
een bevraging konden zij suggesties doen voor een slagzin 
die de tien jaar oude voorganger ‘Werk aan de winkel’ moest 
vervangen. 

In juni werd de nieuwe vondst voorgesteld tijdens een suc-
cesvolle startdag voor de militanten in Lamot, Mechelen. 
Maar liefst 300 militanten waren aanwezig op de startdag. 
Het werd, na jaren van corona, een warm weerzien met de 
collega’s. Tijdens de startdag waren er workshops over o.a. 
winkelbezoeken, je rechten als werknemer en communicatie. 

Ook zin om mee te werken en meer invloed te krijgen in je 
winkel samen met ACV Puls? Contacteer ons dan via de soci-
ale media of distributie@acv-csc.be.

14 15

2022, een jaar van protest 
in de Europese zorgsector
 
Hogere lonen en meer personeel zijn geen 
nieuwe eisen in de Europese zorgsector. 
Maar sinds de covidpandemie staat het pro-
minenter op de agenda van het sociaal over-
leg en de politiek. De Europese Commissie 
stelde een plan voor om de zorg te verbe-
teren. En ook de Europese sociale partners 
sloten kaderafspraken voor betere zorg. In 
alle Europese landen willen werknemers 
meer banen en betere loon- en arbeidsvoor-
waarden. In het voorjaar leidde dit tot een 
golf van protest in tal van Europese landen. 
In sommige landen kwamen er verbeterin-
gen. Zo kwam er in Oostenrijk 3,2% loonsver-
hoging in de kinderopvang en een 37-uren-
week in de private gezondheidszorg. In 
Nederland pakt een nieuw collectief afspra-
kenkader de buitensporige werkdruk aan 
en verbeterden de arbeidsomstandigheden 
voor 700.000 werknemers in de publieke 
zorgsector. Maar niet overal werd vooruit-
gang geboekt. In Ierland weigert de overheid 
in te gaan op de eisen van het personeel en 
krijgen werknemers al veertien jaar geen 
opslag. Daarom komen er nu acties. Kortom, 
ook in het najaar blijven vakbonden uit de 
zorg in Europa vollenbak vooruit gaan en 
respect eisen voor werknemers in de zorg en 
welzijn. 
www.epsu.org
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SAMENWERKEN OVER  
DE TAALGRENS BIJ ACTION

Winkelketen Action heeft filialen in het hele land, hun vakbondsploeg vormde zich dan ook over de 
taalgrens heen. De personeelsafgevaardigden van ACV Puls en CNE (onze Franstalige tegenhanger) 

werken samen aan een gezamenlijk doel: het beter maken voor de werknemers bij Action. 

“De taal is soms een drempel,” 
erkent hoofdafgevaardigde Elsy De 
Roeck, “maar met onze smartphone 
in de hand passen we daar tijdens 
vergaderingen wel een mouw aan.” 
En op Facebook vertaalt een twee-
talige collega netjes alle info en 
updates. Samen staan de militanten 
sterker – ook al zijn de uitdagin-
gen in de twee landsdelen niet altijd 
dezelfde. “In Vlaanderen stuiten we 
nu heel erg op personeelstekorten, 
terwijl dat in Wallonië veel minder 
een probleem is.”
Van de 2.200 vaste werknemers bij 
Action is meer dan de helft lid van 
de groene vakbond. Zij worden 
vertegenwoordigd door een ploeg 
van 16 vakbondsafgevaardigden – 5 
bij ACV Puls en 11 bij de Franstalige 
tegenhanger CNE. Om bij die wijd-
verspreide groep de vinger aan de 

pols te houden, doet de vakbonds-
ploeg regelmatig winkelbezoeken. 
“Maar we houden ook contact via 
Facebook, Whatsapp en regelmatige 
nieuwsbrieven. Rond specifieke pun-
ten meten we de temperatuur via 
enquêtes of polls.” 
De communicatie met de achterban 
verloopt vlot. Maar met de direc-
tie zit er soms nog ruis op de lijn. 
“Zeker in het begin was het voor CNE 
heel moeilijk om erkend te worden 
door de regionale directies”, legt 
Rudi Tuloglu uit. “We hebben dan 
uiteindelijk moeten aankloppen bij 
de algemene directie en dreigen met 
acties voor er verbetering kwam. En 
ook vandaag verloopt het nog niet 
optimaal.” Aan Vlaamse kant stellen 
problemen zich minder: “Wij hebben 
een structuur opgezet die ervoor 
zorgt dat we regelmatig samenzitten 

met de verschillende rayonleiders 
in Vlaanderen. Dat loopt nu redelijk 
goed”, vult Elsy aan. 
Tijdens onderhandelingen gaat het 
er soms stevig aan toe. Maar de 
resultaten volgen. “Zo kregen we het 
voor elkaar dat werknemers, onge-
acht de gewerkte uren, een maaltijd-
cheque per gewerkte dag ontvangen. 
We konden ook de coronapremie 
van 250 naar 350 euro optrekken.” 
En zo staan er nog wel wat dingen 
op het verlanglijstje. Een recent hot 
item is alvast de vier dagen-werk-
week. “Hoe groter onze vakbonds-
ploeg, hoe sterker we staan in het 
overleg. Dus is dit meteen ook een 
warme oproep naar geïnteresseerde 
Action-collega’s om mee te werken. 
Ons tof team zal je met open armen 
ontvangen.” 

Dan is het is belangrijk om je arbeidsovereenkomst goed te lezen 
alvórens ze te ondertekenen. Stel gerust vragen aan je werkgever 

of win advies in bij ACV Puls. We zijn er om je bij te staan.

Type arbeidsovereenkomst
Belangrijk om weten is welk type 
arbeidsovereenkomst je afsluit: een 
contract voor bediende of arbeider, een 
voltijds of deeltijds contract, een con-
tract van onbepaalde of bepaalde duur. 

Het type contract bepaalt mee welke 
arbeidsrechtelijke regels van toepas-
sing zijn. Zo zal de afgesproken duur 
van de arbeidsovereenkomst mee 
bepalen hoe en wanneer je contract 
eindigt of kan beëindigd worden. Ook 
moeten bv. arbeidsovereenkomsten 
van bepaalde duur of deeltijdse arbeid 
schriftelijk worden vastgesteld. 

Essentiële elementen van de 
arbeidsovereenkomst
Het is sterk aan te raden om je loon- en 
arbeidsvoorwaarden duidelijk en pre-
cies op te nemen in de arbeidsovereen-
komst zelf:
• de datum waarop je tewerkstelling 

van start gaat, alsook de duur van je 
overeenkomst;

• je functie of het overeengekomen 
werk;

• je arbeidsplaats (en bv. de mogelijk-
heden tot telethuiswerk);

• je brutoloon (check zeker of je correct 
betaald wordt);

• je extralegale voorwaarden (denk 
maar aan maaltijdcheques, een lap-
top, een smartphone, een groepsver-
zekering, een bedrijfswagen, …);

• je werkrooster of arbeidsregime (de 
dagen en uren waarop je werkt).  

Een deel van je loon- en arbeidsvoor-
waarden wordt ook bepaald door de 
sector waarin je werkt (het paritair 
comité) en door afspraken gemaakt op 
ondernemingsniveau (cao, arbeidsre-
glement, policy). Het is van belang een 
goed zicht te krijgen op die afspraken. 

Addertjes onder het gras
Soms worden specifieke bedingen opge-
nomen in de arbeidsovereenkomst, 
zoals bv. een concurrentiebeding (waar-
door je niet bij een concurrent mag 
gaan werken als je zelf vertrekt), een 
exclusiviteitsbeding (waardoor je geen 
bijjobs mag uitvoeren) of een clausule 
waarin intellectuele eigendomsrechten 
op creaties (bv. auteursrechten) aan je 
werkgever worden overgedragen. Win 
hierover zeker advies in bij je vakbond. 
Sowieso is een proefbeding enkel nog 
mogelijk in een arbeidsovereenkomst 
voor studentenarbeid of uitzendarbeid. 

Vergeet ten slotte geen ondertekend 
origineel van de arbeidsovereenkomst 
mee te nemen. En veel succes in je 
nieuwe uitdaging!

 Lees er meer over op www.hetacv.be/acv-
puls/ledenvoordelen-acv-puls/contractad-
vies. Of neem contact op met ACV Puls in je 
regio. V
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DE BETERMAKERS

 Sofie Van Der Vreken |  Daniël Rys

Heb je eindelijk je eerste job te pakken? 

EINDELIJK! MIJN EERSTE JOB!
 Bram Van Goethem |  Shutterstock
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Tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september staat duurzame mobiliteit in 
de kijker. Mensen worden gestimuleerd om alternatieven voor de auto te overwegen en 
pendelverkeer is daarbij niet onbelangrijk. In steeds meer bedrijven denkt men creatief 

na over manieren om de dagelijkse rit van en naar het werk te verduurzamen. 

Dat geldt ook voor Audi in Vorst. 
Wie dacht dat die autobouwer kwis-
tig met bedrijfswagens rondstrooit, 
vergist zich. Behalve bij het echte 
management zijn er geen bedrijfs-
wagens te vinden. Wel heeft het 
sociaal overleg er een heel arsenaal 
aan alternatieven uitgewerkt, legt 
personeelsafgevaardigde Ronny 
Liedts uit. In de werkgroep mobili-
teit tekent hij mee het mobiliteitsbe-
leid van het bedrijf uit. 

Audi heeft een lange traditie van 
eigen busvervoer om vooral de ploeg-
arbeiders van en naar het werk te 
rijden. “In sommige regio’s werkt 
dat prima, maar op andere plaatsen 
komt het niet van de grond of is het 
zelfs afgeschaft. Gelukkig hebben 
we alternatieven zoals carpoolen. In 
samenwerking met Taxistop hebben 
we een systeem uitgewerkt, waardoor 

heel wat collega’s nu samen rijden. 
Carpoolauto’s krijgen ook de beste 
plekken op de parking. Zij mogen 
het dichtst bij de gebouwen parke-
ren. Het is ook financieel interessant. 
Carpoolers kunnen hun vervoerskos-
ten integraal fiscaal aftrekken.”

Openbaar vervoer
Daarnaast zet het bedrijf ook sterk 
in op openbaar vervoer. “Wie met 
het openbaar vervoer komt, krijgt 
die hele vervoerskost volledig terug-
betaald. Voor ploegarbeiders zijn er 
pendelbussen die hen in de nacht-
uren naar het station brengen. Met 
de NMBS werken we nu aan een der-
debetalersregeling. Dat is makkelij-
ker voor de gebruiker en goedkoper 
voor de werkgever. De winst die Audi 
daarmee maakt, gaat naar extra 
mobiliteitsmaatregelen.” 

Fiets
Voor de groeiende groep fietsers zijn 
er douches en fietsenstallingen met 
lockers waar je je natte spullen kan 
laten drogen. “En er is een fietsver-
goeding van 24 cent,” vertelt Ronny. 
“Binnenkort gaan we onderhande-
len over 25 cent, het nieuwe fiscale 
maximum.” 

Ook voor automobilisten
Er wordt echter ook gedacht aan wie 
met de auto komt. “Om die collega’s 
de kans te geven de verkeersdrukte 
te vermijden is het tegenwoordige 
mogelijk om vroeger te starten en 
later te stoppen. Zo helpen we de 
verkeersstromen beter te spreiden. 
Op alle parkings zijn ook laadpalen 
voorzien voor wie elektrisch rijdt. 
Zo hopen we nog een steentje bij te 
dragen van het verduurzamen van 
het autoverkeer.”

Even terug naar 30 juni. Het schooljaar zit erop. Ook voor Daniel Rikeros, een 
Ecuadoriaanse dertiger die na wat omzwervingen in ons land belandde. Hij 

startte zijn ingenieursstudies in zijn thuisland, rondde ze af in Nederland en vond 
werk in België. Bij het Centrum voor Volwassenonderwijs LBC leert hij sinds 2019 
Nederlands. Na drie jaar spreekt hij al een aardig mondje Nederlands. Met een 

stevig Spaans accent drukt hij zich vlekkeloos in zijn nieuwe thuistaal uit. 

Het was druk, de voorbije jaren. Want 
naast zijn jonge gezin en een voltijds 
job was hij ook elke week twee avon-
den te vinden achter de schoolbanken. 
“Grammatica was het moeilijkst,” legt hij 
uit. “Die verschilt veel van het Spaans. En 
cijfers! In het Nederlands draaien jullie 
die om.” Maar al bij al vond hij het wel fijn 
in de taalklas. “We waren gemiddeld met 

een tiental cursisten. En tijdens de lessen 
praatten we veel met elkaar. We leerden 
dus niet alleen uit boeken. Zo breidde 
onze woordenschat steeds verder uit. We 
hadden allemaal een verschillende taal- en 
cultuurachtergrond, maar dat zorgde voor 
een aangename sfeer. We waren allemaal 
gemotiveerd om Nederlands te leren.”
Of hij in september aan zijn vierde cursus-
jaar begint, weet hij nog niet. Het is alle-
maal heel druk geweest. Misschien wacht 
hij even met het vervolg en pikt hij vol-
gend jaar terug aan. Hij trekt zich intussen 
op het werk ook flink uit de slag. “Het eer-
ste jaar werkte ik nog in het Engels, maar 
sinds het tweede jaar spreek ik op het 
werk Nederlands. Dat gaat steeds beter. 
Ik stel rapporten op, bekijk lastenboeken, 
spreek af met klanten… Allemaal in het 
Nederlands,” zegt hij niet zonder trots. De 
taallessen hebben hem geen windeieren 
gelegd. 

Wil jij ook een opleiding volgen?  
Het Centrum voor Volwassenenonderwijs 
LBC biedt een heel pakket aan lessen 
aan. Van taallessen tot grafisch ontwerp 
en van fietshersteller tot polyvalent ver-
koper. En nog héél veel meer. Wil je dus 
graag nog iets bijstuderen, neem dan 
zeker eens een kijkje in hun ruime aan-
bod. De lessen worden georganiseerd in 
verschillende steden in gemeenten in heel 
Vlaanderen. Je leest alles over het aanbod 
op www.lbconderwijs.be. 

 Jan Deceunynck |  Daniël Rys

Avondonderwijs, ook iets voor jou?

“WE LEERDEN NIET ALLEEN UIT 
BOEKEN, MAAR VOORAL DOOR MET 

ELKAAR TE PRATEN”

 Jan Deceunynck |  Guy Puttemans

Ronny Liedts en zijn collega Dirk Everaert: “Op alle parkings zijn ook laadpalen voorzien. 
Zo dragen we een steentje bij aan het verduurzamen van het autoverkeer.”

Week van de mobiliteit

PENDELEN KAN BIJ AUDI  
OP HEEL VEEL MANIEREN
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Horizontaal
A Bergplaats - beweegbaar
B Gegroet - ingeschakeld - 

rivier in Italië 
C Extreem warme periode 
D Meteenheid - voegwoord - 

jouw vakbond   
E Mager - eenheid van ver-

mogen - discohit
F Telwoord - groet
G Roestvrij staal - 

muzieknoot - eierproduc-
tie

H Video scheidsrechter - 
persoonlijk voornaam-
woord - muzieknoot

I Landmarkering 
J Deel van een kast - 

Bijbelse stad - afschei-
dingsbeweging 

K Geweer - blokkering  

Verticaal
1 Afkeuring - boze geest
2 Leesniveau - achter - 

voormiddag
3 Verantwoordelijkheid voor 

onderaannemers
4 Buisverlichting - voorma-

lig - Europeaan  
5 Energieloos - naschrift - 

job  
6 Bespottelijk - boom 
7 Peulvrucht - stop - deel 

van sportwedstrijd
8 Inleiding - begroeting - 

militaire politie
9 Gemoedelijk
10 Muziekdrager - cilinderin-

houd - oppervlaktemaat
11 Dagverblijf - jong schaap
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Prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag was 
‘Met sancties genees je geen zieken’. N.S. uit 
Maaseik werd door loting uit de juiste ant-
woorden getrokken en wint een boekenbon 
van 25 euro. Proficiat!
Stuur je antwoord voor het 
nieuwe kruiswoordraadsel naar 
puzzelpulsmagazine@acv-csc.be, ten laatste 
op ?? september 2022. Of stuur een briefje 
met de oplossing, naam, adres en lidnum-
mer 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 ver-
klaar je je akkoord met het wedstrijdre-
glement. Dit reglement vind je hier online 
https://www.pulsmagazine.be/wp-content/
uploads/2019/09/Wedstrijdreglement-Ons-
Recht.pdf

We konden ook 3 gratis exemplaren weg-
schenken van het boek ‘In beweging’ van 
Matthijs Nijboer en Thomas Van Slobbe. De 
onschuldige hand maakte deze lezers / leze-
ressen blij met een exemplaar: G.C. uit Genk, 
S.V. uit Aalbeke en L.S. uit Harelbeke. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Tori et Lokita komt op 7 september 
in de Belgische zalen.

TORI ET LOKITA
 Karin Seberechts

In Tori et Lokita gaan Jean-Pierre en Luc Dardennne 
dieper de onderwereld in én het thrillerpad op dan in hun 

vorige films. Beklijvend filmen doen ze eens te meer. 

Tori en Lokita verblijven ergens 
in het Luikse in een opvangcen-
trum voor niet-begeleide minder-
jarigen. Ze zijn gevlucht uit Afrika 
en via Sicilië in België beland. 
Bijdehandje Tori heeft een offici-
eel vluchtelingenstatuut, Lokita 
valt in gesprekken met (onzicht-
bare) ambtenaren telkens door 
de mand. Ze kan niet hard maken 
dat zij zijn zus is. Of ze dat al dan 
niet écht is, doet er weinig toe: ze 
hebben alleen elkaar. Met het in 
Italië aangeleerde stapelliedje Alla 
fiera dell’est trekken zij wekelijks 
in een pizzeria de karaoke in gang. 
Maar met de vijf euro die zij daar-
mee vangen zijn de handen van 
het Afrikaanse thuisfront én van 
de mensensmokkelaars die hen 
naar België brachten niet gevuld. 
En dus wordt er illegaal bijgeklust. 
De kleine drugdeals voor de kok in 
de kelder leiden uiteindelijk naar 
een cannabisplantage, en grotere 
criminelen. 
Ondanks de suspenserijkere inslag 
blijven de Dardennes in Tori et 
Lokita hun geëngageerde en natu-
ralistische zelve. Attent schrijf- en 
camerawerk, authentieke achter-
grond en personages en briljante 
acteursregie, met niet-professi-
onals in de hoofdrol: de vanzelf-
sprekendheid waarmee het Waalse 

broederpaar dat elke keer opnieuw 
klaart, is verbluffend. De kritiek 
luidt soms dat de aanpak van het 
duo niet meer vernieuwend is. 
Maar moet dat wel, als elk van 
hun films opnieuw een vervelende 
realiteit in het voetlicht te brengt? 
Als elk van hun verhalen aantoont 
dat die aanpak urgent en relevant 
blijft. Met hun nuchter ogende 
maar tactvolle en humane getui-
genissen over waardige mensen 
in onwaardige omstandigheden 
meten de Dardennes de betrok-
kenheid van de maatschappij bij 
mensen die aan de onderkant 
bungelen. Maar evengoed peilen 
zij naar onze eigen bekommernis. 
Een eindje ver in deze film houd 
je letterlijk je hart vast wanneer 
Tori zonder omkijken een straat 
over stuift. Het is een instinctma-
tige reactie. Dat we niet vaker ons 
hart vasthouden als het aankomt 
op het lot van Tori en al die andere 
mensen die we wel kwetsbaar 
noemen maar liefst snel verge-
ten, is wellicht al één van de rede-
nen waarom Jean-Pierre en Luc 
Dardenne onthutsende films moe-
ten blijven maken. 

Op elkaar aangewezen: onthutsend humaan drama, uitmuntend vertolkt door Joely Mbundu en 
Pablo Schils

FILM

Op 17 en 18 september is het 
ManiFiesta in Oostende. Het jaarlijkse 
feest van de solidariteit biedt naar 
traditie opnieuw een mooie mix van 
muziek, film, animatie, debat, literatuur 
en nog veel meer. Altijd met de klem-
toon op solidariteit en engagement. 
Ook de vakbonden dragen hun steentje 
bij aan het programma. Zo zorgt ACV 
Puls onder andere op zaterdag voor 
een debat over klimaat, maar ook voor 
een ode aan het protestlied tijdens 
een fijn meezingmoment. 

Daarmee sluit ACV Puls mee aan bij de 
cultureel en sociaal geëngageerde tra-
ditie van het solidariteitsfeest. Want 
naast de inbreng van ACV Puls kan je op 
Manifiesta ook genieten van de uiteen-
lopende muziek van o.a. Stikstof, HK, 
Postmen, Belgian Asociality en Levs, 
maar even goed van debatten over 
bijvoorbeeld de loonstrijd, multinati-
onals, kinderopvang, vrouwenrechten, 
betaalbare gezondheidszorg, extreem-
rechts of het belang van de openbare 
diensten. Maar ook wie op zoek is naar 
een goed boek of een goede film komt 
op Manifiesta aan zijn trekken. 

En zo is er voor iedereen wel wat lek-
kers te vinden in het aanbod. Hopelijk 
komen we jou daar ook tegen. Tot dan!
Bekijk ons programma op https://
www.hetacv.be/acv-puls/nieuws-en-
campagnes/manifiesta-2022

Voor een volledig overzicht: 
zie www.manifiesta.be.
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UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

Financiële sectoren
Voor de financiële sectoren (PC’s 
306, 307, 309, 310, 325 en 341) is 
een vakbondspremie voorzien voor 
vakbondsleden. Dat maakt lidmaat-
schap nog interessanter!

Voorwaarden
• ten laatste lid geworden zijn op 

1/5/2022;
• 6 maanden gewerkt hebben in 

betrokken PC in 2020 (behalve 
voor pensioen en SWT, dan is 1 
maand genoeg);

• in orde zijn met de betaling van 
het lidgeld.

Werknemers in tijdskrediet en lang-
durig zieken hebben ook recht op de 
vakbondspremie.
Leden in vervroegd vertrek die nog 
een volledige bijdrage betalen, heb-
ben ook recht op de premie.

Bedrag van de premie
• PC 306 Verzekeringen: 40 euro
• PC 307 Makelarij en 

Verzekeringagentschappen: 35 
euro

• PC 309 Beursvenootschappen: 35 
euro

• PC 310 Banken: 35 euro met uit-
zondering van Belfius (50 en 25 
euro)

• PC 341 Bemiddeling Bank- en 
beleggingsdiensten: 35 euro

• PC 325 Openbare kredietinstellin-
gen: 50 euro

Als je in orde bent met de betaling 
van je lidgeld, wordt je vakbond-
spremie automatisch op je rekening 
gestort op 15/9.

Het enige wat je moet doen is con-
troleren of de gegevens waarover wij 
beschikken nog steeds correct zijn. 
Je kan dit via Mijn ACV op www.het-
acv.be.

WERK AAN JE LOOPBAAN!
Wil je werken aan je loopbaan? Dan heeft ACV Puls de komende weken heel wat workshops 
klaarstaan om daar een handje bij te helpen. Voor ACV-leden is dit aanbod helemaal gratis. 

Neem zeker ook een kijkje op www.loopbaanontwikkeling.be voor meer informatie.

Kiezen voor de zorg
Verschillende data
Overweeg je een tweede carrière in 
de zorg? In een anderhalf uur durend 
webinar zetten we de mogelijkheden 
voor jou op een rijtje. Achteraf kan je 
met een loopbaancoach je persoon-
lijke situatie bekijken.

CV en motivatie
27 september
Een webinar van een uurtje waarin 
je leert om een wervend cv en een 
sterke motivatiebrief op te stellen. 
We kijken met plezier je ‘schrijfsels’ 
na en bespreken wat je er nog aan 
kan verbeteren.

Visibility
4 oktober
Tijdens dit webinar leer je hoe je 
jezelf beter zichtbaar maakt op het 
werk. We geven je tips waardoor je 
voortaan meer betrokken wordt. 
Nadien kan je met onze coaches 
jouw ‘plan van aanpak’ bespreken. 

Driedaags loopbaan
traject in groep
Verschillende data 
Tijdens deze driedaagse workshop 
leer je jezelf en je typische eigen-
schappen beter kennen, je brengt 
je competenties in kaart en ontdekt 
welk werk of welke omgeving best 
past bij jouw persoonlijkheid.

Infomoment
Verschillende data
Tijdens dit webinar leer je in een 
half uurtje wat de individuele loop-
baanbegeleiding van ACV Puls voor 
jou kan betekenen.

Wil je meer weten over wat het 
loopbaancentrum je te bieden 

heeft? Je kan ons altijd con-
tacteren voor een vrijblij-

vend kennismakingsge-
sprek. Zo ontdek je 

meteen of je met je 
vraag bij ons aan 
het juiste adres 
bent. Maak meteen 

een afspraak.

FREELANCER IN DE  
PODIUMKUNSTEN?

In oktober starten cultuurvakbond ACV Puls en United Freelancers 
onderhandelingen met de werkgevers in de podiumkunsten over 
minimumvergoedingen. Daar hebben we jouw input voor nodig.

In de cultuursector werken niet 
enkel werknemers. Er zijn ook 
steeds meer mensen aan de slag 
met zelfstandige statuten. Ook 
voor die freelancers willen we er 
zijn. Daarom werken we In de sec-
tor van de podiumkunsten nauw 
samen met United Freelancers, de 
ACV-werking voor zelfstandigen 
zonder personeel. 
Onlangs kwamen we met de 
werkgevers in de podiumkunsten 
principieel overeen minimum-
vergoedingen in te voeren voor 
alle zelfstandigen in de podium-
kunsten. Opdrachtgevers kun-
nen boven die vergoedingen gaan, 
maar niet eronder. Op die manier 
vermijden we dat een statuut 

misbruikt kan worden om te lage 
vergoedingen te betalen. 
Aan die princiepsovereenkomst 
zijn nog geen bedragen gekop-
peld. Daar hebben we jouw hulp 
voor nodig. We hebben daarom een 
korte bevraging opgesteld. Werk je 
als zelfstandige in de podiumkun-
sten? Neem dan vijf minuten de 
tijd en zorg er mee voor dat je cor-
rect vergoed wordt.  

Je vindt de bevraging op 
www.cultuurvakbond.be.

INDEXVERHOGINGEN

AUGUSTUS 2022

PC 321 Farmaceutische groothandel: alle lonen +2%

PC 327 Beschutte en sociale werkplaatsen: alle lonen +2%

PC 330 Ziekenhuizen, thuisverpleging, ouderenzorg, revalidatiecentra 
en  gezondheidsondersteunende diensten: alle lonen +2%

SEPTEMBER 2022

PC 304 Podiumkunsten: alle lonen +2%

PC 311 Grote kleinhandelszaken: alle lonen +2%

PC 313 Apothekers en tarificatie: alle lonen +2%

PC 315.02 Luchtvaartmaatschappijen: alle lonen +2%

PC 318 Gezinszorg: alle lonen +2%

PC 319 Opvoedingsinstellingen: alle lonen +2%

PC 329 Socio-culturele sector: alle lonen +2%

PC 331 Kinderopvang, centra geestelijke gezondheidszorg, gezond-
heidspromotie: alle lonen +2%

De energieprijs duwt de levensduurte fors 
omhoog. Alles wordt duurder. Gelukkig hebben 
de vakbonden in de meeste sectoren afspraken 
afgedwongen waardoor de lonen de inflatie vol-
gen. Let op, de index is dus geen opslag, maar 

beschermt alleen enigszins je koopkracht! De 
komende maanden worden de lonen aangepast 
in volgende sectoren. De sector waarin je werkt, 
staat op je loonfiche of contract aangeduid als 
paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.
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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. 


