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ZEVEN MYTHES OVER DE 
‘ECONOMISCHE CRISIS’
De voorbije jaren werden we om de oren geslagen 
met onheilstijdingen. Maar bij de sombere 
voorspellingen zijn behoorlijk wat kanttekeningen 
te maken. De Belgische economie doet het nog niet 
zo slecht.

HOE GA JIJ OM MET JE TIJD?
In november houdt ACV Puls zijn vierjaarlijks 
congres. Onder het motto ‘Tijd Voor Tijd’ zoomen 
we uitgebreid in op dit brede thema. We blikken 
al vooruit naar wat het congres voor jou kan 
betekenen.

“WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN 
BEPERKEN IN TIJD WERKT NIET”
“Politici spelen graag in op het cliché van de 
luie hangmatwerkloze. Het is een idee dat 
wetenschappelijk niet onderbouwd is, maar politiek 
gezien wel aanslaat,” aldus Maarten Hermans van 
het ACV.

8 MAART IS INTERNATIONALE 
VROUWENDAG 
Ondanks alle vooruitgang gaapt er nog altijd 
een kloof tussen mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt. Meer zelfs, recente wetgeving 
bedreigt nog meer dan vroeger de kansen van 
vrouwen.
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Standpunt

BELGISCHE FUNDAMENTEN 
BIEDEN BESCHERMING

  Stefaan Decock - Algemeen secretaris |  Portret: Dries Luyten

Onze Belgische economie blijft uit de crisis zoals die door economische 
indicatoren gedefinieerd wordt. Een groot deel van de bevolking blijft redelijk 
gespaard. Maar we gaan daar niet euforisch over doen. Daarvoor hebben te 

veel andere mensen het moeilijk. Het loont echter de moeite om te analyseren 
waarom de Belgische economie keer op keer minder diep gaat tijdens een 

crisis dan in andere landen en waarom ze keer op keer sneller herstelt. 

In ons land trekken en sleuren 
bedrijven aan de mouwen van 
politici. Ze vrijen ze op en 
dwingen zo subsidies, fiscale 
achterpoortjes en vrijheid af. 
Vakbonden trekken en sleuren 
aan diezelfde mouwen om soci
ale maatregelen af te dwingen 
die werknemers een menswaardig 
leven gunnen. Met al onze maat
schappelijke hefbomen zijn we 
erin geslaagd een relatief brede 
middenklasse uit te bouwen. 
Die is er in andere continenten 
veel minder. Belangrijke hefbo
men zijn de onderhandelingska
ders op interprofessioneel, sectoraal 
en ondernemingsvlak. Ook onze sociale 
zekerheid is een beschermende kathedraal. 
Ze verhindert dat mensen in problemen 
komen bij pech of het einde van de loop
baan. En ons indexmechanisme voorkomt 
collectieve verarming in tijden van inflatie. 

Maar die hefbomen worden bedreigd. Zelfs 
democratische partijen als N-VA , MR en 
Open VLD willen ze om ideologische rede
nen afbreken. Vooruit, CD&V en Groen 
blijken te licht om die geleidelijke afbraak 
te stoppen. Beetje bij beetje offeren ze die 
maatschappelijke fundamenten op in poli
tieke compromissen die de kracht van het 
middenveld aantasten. We begrijpen dat 
compromissen onderdeel uitmaken van 
het politieke spel. Maar we zullen nooit 
aanvaarden dat dit gebeurt op kap van 
brede bevolkingslagen. 

Het politieke centrum is in crisis. 
Om eruit te geraken zullen de 
partijen sociaal economische 
keuzes moeten maken mét het 
middenveld in plaats van het 

steevast buitenspel te zetten. 

Het ACV zal blijven opkomen 
voor de fundamenten die de 
Belgische bevolking bescher
men. Systemen als de auto
matische index zullen we met 
hand en tand blijven bescher

men en promoten. De komende 
maanden zetten we met het hele 

ACV in op het belang van de index. Volg 
en steun vooral onze campagne in woord 
en daad. 
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“SAMEN KUNNEN WE 
EEN BERG VERZETTEN”
Na een loopbaan van 32 jaar bij ACV Puls gaat non-
profit coördinator Mark Selleslach met pensioen. 
Reden genoeg voor een gesprek over de sector 
vroeger, nu en in de toekomst.

“Partijen als N-VA, MR en 
Open VLD willen de hefbomen 
van het democratische sociaal 
overleg om ideologische 
redenen afbreken. Vooruit, 
CD&V en Groen blijken te licht 
om die geleidelijke afbraak te 
stoppen. Beetje 
bij beetje offeren ze die 
maatschappelijke 
fundamenten op.”
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gemiddelde brutowinstmarge rond 
de 36%. In 2022 was dat opgelopen 
tot 45%. België scoort op dat vlak 
ook veel beter dan de ons omrin
gende landen. Tot ongeveer 2013 
liepen de cijfers in ons land onge
veer parallel met die in Nederland, 
Frankrijk en Duitsland. Maar sinds
dien zijn de winstmarges in België 
blijven stijgen, terwijl de groei in die 
andere landen quasi stilviel. 

MYTHE 4. Loonstijgingen doen onze 
bedrijven de das om
Het aandeel van het bedrijfsresul
taat dat aan lonen wordt gespen
deerd, gaat steeds omlaag. Het ging 
van 64% rond de eeuwwisseling 
naar 58% in 2022. Dat betekent 

niet dat de lonen gezakt zijn. Het 
heeft vooral veel te maken met de 
loonsubsidies die sinds het begin 
van deze eeuw steeds meer ingang 
vonden. Via vrijstellingen en ver
minderingen van werkgeversbijdra
gen aan de sociale zekerheid, namen 
de overheid en sociale zekerheid een 
deel van de loonmassa over. Arbeid 
werd op die manier dus goedkoper 
voor werkgevers. Niet duurder. 
De loonsubsidies hebben wel een 

negatief effect op de financiering 
van de overheid en de sociale zeker
heid. Die zien hun inkomsten steeds 
verder slinken. Door allerhande 
kortingen van de werkgeversbijdra
gen, komen de overheid en de soci
ale zekerheid steeds vaker op zwart 
zaad te zitten.

Nee, de economie ligt niet op apegapen

ZEVEN MYTHES OVER 
DE ‘ECONOMISCHE CRISIS’

De voorbije jaren werden we om de oren geslagen met onheilstijdingen. Om looneisen van werknemers 
te counteren, voorspelden werkgevers economische rampspoed die volstrekt geen loongroei toeliet. Maar 
bij de sombere voorspellingen zijn behoorlijk wat kanttekeningen te maken. Uit onderzoek van Matthias 

Somers van de progressieve denktank Minerva blijkt dat de Belgische economie het nog niet zo slecht doet.  

Dat is misschien de meest opval
lende boodschap van de studie: de 
Belgische economie is de coronape
riode vrij ongeschonden doorgeko
men. En ook de energiecrisis blijkt 
voor de Belgische bedrijven niet zo 
vernietigend als aangekondigd. De 
studie veegt de problemen echter 
niet onder de mat. Ondanks de weer
baarheid van de meeste Belgische 
bedrijven, verwacht onderzoeker 
Matthias Somers dat een aantal 
ondernemingen het wel degelijk las
tig zal krijgen door de combinatie 
van hoge energieprijzen, inflatie en 
een terugvallende vraag. Maar zijn 
bevindingen doen toch sterke twij
fels rijzen over een aantal hardnek
kige mythes.

MYTHE 1. We stevenen af op een 
record aantal faillissementen
Al sinds het begin van de corona
crisis wordt een lawine van faillis
sementen voorspeld. In januari 2021 
waarschuwde werkgeversfedera
tie VBO voor 50.000 faillissementen 
bovenop de 10.000 die er jaarlijks 
te verwachten zijn. Gelukkig is die 
voorspelling niet bewaarheid. Meer 
zelfs, het aantal faillissementen lag 
de voorbije jaren lager dan gewoon
lijk. Tijdens de coronajaren was dat 
wellicht te danken aan de massale 
overheidssteun. Maar ook in 2022 lag 
het aantal faillissementen lager dan 
gemiddeld. In dat jaar waren er even 
weinig faillissementen als in 2016, 
het beste precoronajaar sinds 2010.
 

MYTHE 2. De werkloosheid gaat 
terug pieken
Een studie in opdracht van het VBO 
kondigde massale ontslagen aan 
door faillissementen in de nasleep 
van corona en de energiecrisis. Er 
was sprake van 100.000 tot zelfs 
120.000 jobs die zouden sneuve
len. Maar in werkelijkheid lag dat 
aantal de voorbije jaren lager dan 
gemiddeld. Tussen 2010 en 2019 gin
gen er in ons land jaarlijks gemid
deld 30.500 jobs voor de bijl. In 2021 
waren dat er maar 17.800. Bij een 
telling in oktober vorig jaar waren 
het er 17.600. Dat is iets meer dan 
in 2021, maar nog altijd veel 
minder dan wat voor 
corona gemiddeld was. En 
vooral ook veel minder dan 
wat het VBO voorspelde. 
En wat meer is: zowel kleine, mid
delgrote als grote ondernemingen 
blijken de storm goed te doorstaan. 
Voor elk van deze categorieën blijkt 
dat het aantal faillissementen en 
het daaruit voortkomend jobver
lies lager tot veel lager ligt dan in de 
periode voor corona. De weerbaar
heid van de Belgische bedrijven is 
blijkbaar groter dan door de werk
gevers wordt ingeschat. 

MYTHE 3. Belgische bedrijven 
zien hun winst verdampen
“De marges van de bedrij
ven storten in,” klonk het bij 
werkgevers. “Alleen bedrij
ven betalen de crisis”. Ook 
hier vertellen de feiten 

die Matthias Somers opdient een 
ander verhaal. De bedrijfswinsten 
gaan nog altijd in stijgende lijn. 
Wellicht zullen de energieprijzen 
en de loonindexering door de voort 
galopperende inflatie in de komende 
kwartalen wat knabbelen aan de 
brutowinstmarges. Maar zelfs bij 
een achteruitgang van enkele pro
centpunten blijven ze ver boven het 
historische gemiddelde. 
Rond de eeuwwisse
ling schommelde de 

 Jan Deceunynck |  Davien Dierickx ➡



FEBRUARI 2023  |  WWW.PULSMAGAZINE.BEFEBRUARI 2023  |  WWW.PULSMAGAZINE.BE6 7

Nieuwe Postwet is stap vooruit maar ook gemiste kans

PAKJESBEZORGERS KRIJGEN 
BETERE BESCHERMING

In het verleden schreven we in dit magazine al vaker over de wantoestanden 
bij grote pakjesbedrijven als PostNL, DPD, GLS. De voorbije maanden en jaren 

kwamen namelijk heel onfrisse praktijken aan het licht tijdens controles 
van de sociale inspectie. En ook bevoegd minister Petra De Sutter liet zich 

niet onbetuigd. Ze vergeleek de praktijken met ‘Daens-toestanden’.

De kern van het probleem is dat de pakjes 
die aan onze deur worden afgeleverd voor 
het overgrote deel worden overhandigd 
door onderaannemers van de grote inter
nationale postbedrijven. Onderaan deze 
keten werken de bezorgers vaak in schrij
nende arbeidsomstandigheden. Sociale 
inbreuken en dumping zijn nooit veraf.
Daar wilde de minister komaf mee maken. 
In een eerste wetsvoorstel vorig jaar wilde 
ze krachtig ingrijpen en de grote pakjes
bedrijven verplichten om met interne koe
riers te werken. Tegen 2025 zou 80% van 
de bedeling aan huis zou moeten gebeu
ren door intern personeel. Het wetsvoor
stel sneuvelde helaas in de ministerraad. 
De lobby van de werkgevers uit de sector 
bleek te sterk. 

Insourcing
Een tweede wetsvoorstel kreeg intus
sen wel groen licht. Van de verplichte 
insourcing is jammer genoeg geen sprake 
meer. Een gemiste kans om het probleem 
bij de wortel aan te pakken. Gelukkig bevat 
het voorstel ook positieve punten. Zo wor
den de grote pakjesbedrijven aanspra
kelijk gesteld voor inbreuken door hun 

onderaannemers en zullen voor elke pak
jeskoerier gelimiteerde rijtijden gelden. Er 
komt niet enkel een plafond op de werk
uren, maar de bezorgers krijgen ook recht 
op een minimumvergoeding. Verder zal elke 
onderneming die pakjes wil leveren zich 
moeten registreren bij de Postregulator. Ze 
zullen op regelmatige basis moeten rappor
teren hoeveel pakjes zij leveren, door wie 
en aan welke vergoeding.

Versterk de inspectiediensten
De kern van het probleem, de lange 
bedrijfsketen, wordt echter niet aan
gepakt. Toch zijn we met ACV Puls van 
oordeel dat het huidige wetsontwerp de 
bezorger beter beschermt dan vroeger. 
Het is een goede zaak dat de grote pak
jesbedrijven zich niet meer zullen kunnen 
verstoppen voor wat er misloopt bij hun 
onderaannemers. Uiteraard zal de prak
tijk nog moeten uitwijzen of er effectief 
iets verandert. De mooie intenties kunnen 
alleen slagen als de sociale inspectiedien
sten eindelijk politieke medestanders krij
gen. Deze diensten en middelen moeten 
worden versterkt in plaats van afgebouwd. 
We blijven dit op de voet opvolgen.  

MYTHE 5. Bedrijven worden kapot 
belast
Behalve belastingen bestaat er ook 
overheidssteun aan bedrijven in de 
vorm van subsidies. In 2001 ont
ving de bedrijfswereld voor het 
eerst meer subsidies dan bedrijven 
belastingen verschuldigd waren. 
Die overheidssteun liep sindsdien 
snel op: van 800 miljoen ten bate 
van bedrijven in 2004 ging het naar 
bijna zeven miljard euro in 2014. In 
coronajaar 2020 ging het over 12,7 
miljard euro, en in de eerste helft 
van 2022 ontvingen bedrijven ook 
al zes miljard euro meer subsidies 
dan dat ze belastingen verschuldigd 
waren.

MYTHE 6. De index jaagt de inflatie 
nog verder omhoog
Het aandeel van de lonen in de prijs
zetting is de voorbije decennia zo 
sterk gedaald, dat het nog nauwe
lijks 11% van de bedrijfskost uit
maakt. In de huidige inflatiegolf 

zijn de prijsstijgingen vooral toe te 
schrijven aan hogere prijzen voor 
ingevoerde producten. Die zijn goed 
voor 63% van de prijsstijgingen. Ten 
tijde van de oliecrisis in 1973 waren 
lonen goed voor bijna 50%. Het aan
deel van de invoer bedroeg toen nau
welijks 34%. En ook de winstmarges 
evolueerden. In de jaren ’70 van de 
vorige eeuw bedroeg de winstmarge 
ongeveer 10%. Dat is intussen opge
lopen tot 18%. Het is dus duide
lijk dat het niet de lonen zijn die de 
inflatie aanwakkeren. 

MYTHE 7. De orderboekjes van de 
bedrijven lopen leeg
Het klopt dat het aantal nieuwe 
bestellingen in de industriesector 
terugloopt. Maar dat betekent niet 
dat er geen werk meer op de plank 
ligt. Industriële bedrijven in België 
geven aan dat ze nog 4,4 maan
den achter staan om te voldoen aan 
de uitstaande bestellingen. Dat is 
iets minder dan in het voorgaande 

kwartaal, maar fors meer dan voor 
corona. Dat betekent dat de toevloed 
aan nieuwe bestellingen na corona 
nog niet verwerkt is. De productie 
moet dus nog niet meteen terugge
schroefd worden.
Ook in de dienstensector is niet 
alles kommer en kwel. Er zijn meer 
bedrijven die aangeven dat hun 
zakelijke situatie de afgelopen drie 
maanden verbeterd is dan bedrij
ven die de zaken somber inzien. Al 
waren de bedrijven begin 2022 posi
tiever dan eind vorig jaar, er zijn nog 
altijd meer dienstenbedrijven die 
verwachten dat de vraag naar hun 
diensten de komende maanden zal 
toenemen, dan dat de vraag zal afne
men.

Slotsom: Ja, het zijn moeilijke jaren. 
Het is niet allemaal rozengeur en 
maneschijn. Maar de barometer 
staat ook niet op zwaar onweer. De 
bedrijfswereld ligt echt niet op ape
gapen. 

➡

 Kris Vanden Bossche |  Shutterstock
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congres willen we luisteren naar 
wat er leeft op de werkvloer en in de 
wereld rondom ons. We organiseren 
daarom een hele reeks activiteiten: 
bevragingen, debatten, podcasts, 
gesprekken, regionale Pulscafés…. 
Op www.hetacv.be/tijdvoortijd vind je 
een overzicht van het hele gamma. 
Op het congres zelf komen we 
samen met 600 leden en afgevaar
digden. Maar we willen veel meer 
mensen betrekken.”

Dus ook leden kunnen hun inbreng 
doen op het congres?
VANDAMME: “Dat klopt. Als we aan 
de slag willen met de issues die er 
voor onze leden toe doen, komt het 
er in de eerste plaats op aan om te 
weten te komen hoe zij naar ‘tijd’ 
kijken en waar het schoentje voor 
hen knelt. We hebben vanuit onze 
vakbondservaring natuurlijk wel 
ideeën, maar die willen we graag 
toetsen aan levensechte verhalen en 
ervaringen. Zo kunnen we werken 
aan oplossingen voor werkdruk, 
voortdurende bereikbaarheid, een 
beter evenwicht arbeid en gezin, 
tijd voor zorg, kwaliteitsvol werk … 

Maar onze leden zijn niet enkel in de 
voorbereiding welkom. We reserve
ren een aantal plaatsen voor actieve, 
betrokken leden, die samen met 
ons de uitdagingen willen aanpak
ken. Wie daar bij wil zijn, kan alvast 
beginnen door in de voorbereiding 
van zich te laten horen.”

Wat mogen ze verwachten van het con-
gres? 
VANDAMME: “We gaan actief aan de 
slag met de ideeën en voorstellen die 
tijdens de voorbereiding naar boven 
zijn gekomen. We zoeken dan naar 
manieren om die in de praktijk om 
te zetten, op maat van sectoren en 
bedrijven. Het programma is opge
bouwd om ervaringen, meningen 
en inspiratie uit te wisselen. Maar 
er zijn ook heel wat workshops en 
doemomenten ingebouwd.”

En nadien? Je zei zonet dat het congres 
geen beginpunt, maar ook geen eind-
punt was.
VANDAMME: “Nadien brengen we 
onze ideeën naar de werkvloer. In 
die zin is het congres ook een opstap 
naar de sociale verkiezingen van 

2024. De ideeën vinden hun weg 
naar de programma’s waarmee onze 
vakbondsvertegenwoordigers naar 
de verkiezingen trekken. Daarnaast 
zijn er in 2024 ook politieke verkie
zingen. Veel ideeën over ‘tijd’ heb
ben ook een politieke dimensie. Dus 
zullen we ook de politici moeten 
overtuigen om werk te maken van 
de thema’s die voor jullie van belang 
zijn.” 

Vanaf volgend maand staan we in 
Puls Magazine steeds uitgebreid 
stil bij één van de vijf ‘dimensies’ 
over tijd die in het congres aan bod 
komen. De komende maanden lees 
en hoor je er dus zeker nog meer 
over. 

ACV Puls congres ‘Tijd voor tijd’

HOE GA JIJ OM MET JE TIJD? 
In november houdt ACV Puls zijn vierjaarlijks congres. Onder het motto ‘Tijd Voor Tijd’ zoomen 
we uitgebreid in op dit brede thema. Als werknemersbeweging hebben we al vaak ‘strijd om 
tijd’ geleverd. Denk maar aan de vijfdaagse werkweek en betaalde vakantie. Maar die strijd 
is niet ten einde. Ook vandaag willen we krachtige antwoorden bieden op brandend actuele 
uitdagingen. Tijdens het congres gaan we daarmee aan de slag. Jeroen Vandamme van ACV 

Puls zit in volle voorbereidingsmodus als we hem vragen wat het congres zoal behelst. 

VANDAMME: “Op het congres wor
den de grote lijnen uitgezet die dan 
nadien verder ingevuld worden. 
In het verleden gaf het congres bv. 
opdracht om syndicaal aan de slag 
te gaan met de noden van freelan
cers. En vorige keer werd daar onze 

nieuwe naam voorgesteld. Toen 
werd LBC-NVK omgedoopt in ACV 
Puls.” 

Dit jaar is de titel ‘Tijd Voor Tijd’. 
Waarom die focus?
VANDAMME: “Tijd is voor iedereen 
beperkt. We hebben allemaal een 
beperkte voorraad. De vraag is dan 
hoe we die willen invullen. Hoeveel 
tijd gaat naar werk? Waarvoor heb
ben we nog tijd nodig? Zit dat in 
evenwicht? Hebben we daar zelf vol
doende vat op? Krijgen we genoeg 
terug voor onze tijd die we aan het 
werk besteden? Wordt die gespen
deerde tijd correct gewaardeerd? 

Is de tijd gelijk verdeeld? Maar we 
stellen ook de vraag hoe we met zijn 
allen op een meer duurzame manier 
kunnen omgaan met onze tijd, zodat 
we ook voor toekomstige generaties 
welvaart en welzijn kunnen verze
keren.”

Het congres is een tweedaags event op 
23 en 24 november. Maar ook nu zijn 
jullie er al volop mee bezig.
VANDAMME: “Inderdaad. Het con
gres is geen start of eindpunt, maar 
een onderdeel van een traject. We 
mikken op ruime betrokkenheid 
van onze afgevaardigden, leden en 
externen. In de aanloop naar het 

 Jan Deceunynck

“We willen onze ideeën in 
aanloop naar het congres 
toetsen aan levensechte 
verhalen en ervaringen. 
Zo kunnen we werken aan 
oplossingen voor werkdruk, 
voortdurende bereikbaarheid, 
een beter evenwicht arbeid 
en gezin, tijd voor zorg, 
kwaliteitsvol werk…”
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Dus hebben we uiteindelijk toch 
gestaakt. Dat was een grote stap. 
Maar het is toen wel beginnen voor
uit gaan.” 

Sindsdien is er inderdaad veel verbe-
terd in de sector. 
SELLESLACH: “Ik denk dat je zon
der overdrijving mag zeggen dat 
alle vooruitgang er is gekomen 
door acties. Het kwam niet vanzelf. 
Bijkomende jobs, betere lonen … Ik 

kan niks bedenken dat de overheid 
zelf op een dienblaadje heeft aange
leverd.” 

Wat vind je zelf de belangrijkste verwe-
zenlijking uit die hele periode?
SELLESLACH: “Het is moeilijk om 
er één ding uit te halen. Het belang
rijkste vind ik dat de nonprofit 
actiebeweging nog altijd springle
vend is. Dat hebben we eind janu
ari nog gezien, met de betoging van 
22.500 mensen, veel meer dan we 
zelf verwacht hadden. Gemotiveerde 
werknemers uit alle sectoren en alle 
leeftijden, de beweging gaat door. 
Ook heel belangrijk is dat we altijd 
oog hadden en nog steeds heb
ben voor het bredere plaatje. Het 
gaat ons niet alleen om rechten van 
werknemers. Het gaat om meer dan 
te lage lonen of te weinig perso
neel. We komen tegelijk ook op voor 
kwalitatieve en menselijke zorg en 
welzijn. Die staat onder druk. We 
horen steeds meer over wachtlijs
ten, opnamestop, uitgestelde zorg… 
Wij zullen ons nooit neerleggen bij 
slechtere zorg. Zorg en welzijn zijn 
van ons allemaal.”

Kenmerkend was ook dat de non-pro-
fit altijd één  sterk geheel is gebleven. 
Opvoeders, verplegenden, verzor-
genden, mensen uit het sociocul-
turele werkveld en cultuurwerkne-
mers… Allemaal samen trekken ze aan 
dezelfde kar.
SELLESLACH: “Inderdaad. Dat was 
al van het begin een duidelijke 
keuze. Om iedereen in de brede sec
tor te laten vooruitgaan, moeten 
we samen in actie komen met àlle 
functiegroepen, want zij samen zijn 
de keten die zorg en welzijn waar
maken. Met ieder voor zich zouden 
we veel minder impact hebben. We 
willen ook voor iedereen in de sec
tor zo veel mogelijk dezelfde loon 
en arbeidsvoorwaarden. We heb
ben hard gewerkt om alle sectoren 
te harmoniseren en daar gaan we 
mee door. Stuk voor stuk hebben 

we alle sectoren omhoog getrokken. 
Soms duurde het lang. Maar door 
vol te houden komen we vooruit. Ik 
heb geleerd dat je niet zomaar moet 
gaan voor het haalbare, maar durf 
te eisen  wat niét haalbaar geacht 
wordt. Want ook dat lukt. Als je weet 
wat je wil en volhoudt, kan je samen 
een berg verzetten.” 

Olivier, nu neem jij de fakkel over. 
Welke uitdagingen staan er op jouw 
lijstje?
REMY: “Het gaat altijd om drie din
gen: lonen, werkomstandigheden en 
zorgaanbod. Dat blijft de draad voor 
onze strijd. Die hangen ook samen. 
De nood aan zorg en welzijn neemt 
toe. En daar komt bovenop dat een 
hele oudere generatie werknemers 
nu uitstroomt. Dat leidt tot perso
neelstekort, tot nog meer werkdruk 
om de gaten in de dienstverlening 
te vullen. Dat zet druk op de werk
omstandigheden. Om voldoende 
medewerkers te vinden moet de job 
dus aantrekkelijker worden. Dat doe 
je onder meer door goede lonen en 
arbeidsvoorwaarden. Want de nood 
aan bijkomend personeel is groot. 
Door de grote uitstroom van mensen 
die met pensioen gaan, zullen er veel 
nieuwe collega’s nodig zijn om nog 
maar alleen het huidige niveau van 
zorg en welzijn aan te houden. Maar 
er is méér zorg nodig. De vergrijzing 
vraagt meer zorg en meer investerin
gen. In de kinderopvang is negen kin
deren voor één personeelslid te veel. 

Mark startte zijn vakbondscarrière 
al eind jaren ’80, als militant in de 
nonprofit. “Het was de beginperi
ode van de Witte Woede. Het opko
mende vakbondswerk in de nonpro
fit kwam overwaaien uit Nederland. 
Omwille van de witte werkkledij 
kreeg het in de media de naam 
‘Witte Woede’. Die naam hebben we 
dan als geuzennaam geadopteerd,” 
legt hij uit. 

Je hebt de prille jaren van de Witte 
Woede sterk mee beleefd. Hoe voelde 
dat?
SELLESLACH: “Tot voor die tijd kre
gen  de werknemers in de nonpro
fit eigenlijk nauwelijks aandacht. 
De beroepen werden niet echt 
au sérieux genomen. Er was een 
compleet gebrek aan erkenning. 
De lonen waren ongelooflijk laag. 
Vergoedingen voor onregelma
tige prestaties waren er niet. En je 

stond als opvoeder in voor veel te 
grote leefgroepen. Onvoorstelbaar. 
Maar de nood aan maatschappelijke 
erkenning  was  minstens zo belang
rijk als de looneisen. De werknemers 
in de sector wilden erkenning voor 
wat ze deden. De stap naar de aller
eerste stakingen was  heel moei
lijk. We hebben lang gediscussieerd 
over de vraag of dat in onze sector 
eigenlijk wel kon. Maar we hadden 
al zoveel geprobeerd, en niks hielp. 

“Ik heb geleerd dat je 
niet zomaar moet gaan 
voor het haalbare, 
maar durf te eisen wat 
niét haalbaar geacht 
wordt. Want ook dat 
lukt.”

Wissel van de wacht in non-profitsector
“SAMEN KUNNEN WE  
EEN BERG VERZETTEN”
Na een loopbaan van 32 jaar bij ACV Puls gaat non-profit 
coördinator Mark Selleslach met pensioen. Hij geeft hij nu 
de fakkel door aan Oliver Remy. Reden genoeg voor een 
dubbelgesprek over de sector vroeger, nu en in de toekomst. 

 Jan Deceunynck |  Daniël Rys

➡
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En er zijn wachtlijsten, onder andere 
in de jeugdzorg . We zullen dus een 
tandje moeten bijsteken. We mogen 
als samenleving nooit aanvaarden 
dat de zorg achteruit gaat of dat men
sen niet de zorg of ondersteuning 
krijgen die ze nodig hebben.”

Probleem is dat er nooit geld is. 
SELLESLACH: “Dat is  het eeuwige 
politieke antwoord dat we altijd 
horen, zowel in tijden van crisis, 
maar ook als het economisch goed 
ging. Maar het is onzin. Mogen men
sen in tijdens van crisis niet ziek of 
oud worden? Als zorg en ondersteu
ning nodig is, dan moet die er zijn.” 
REMY: “Corona heeft de bestaande 
problemen enorm op scherp gesteld. 
In de periode ervoor zagen we 

een constante besparingsmodus. 
Gedurende vele jaren hield de over
heid veel te veel de vinger op de knip 
voor zorg en welzijn. Er moest altijd 
maar meer gebeuren met minder 
mensen en budgetten. Door corona 
zijn de gevolgen daarvan heel heftig 
zichtbaar geworden. Maar naar de 
situatie van voor corona willen we 
nooit meer  terug. Elke minister die 
daarop aanstuurt zal ons keihard 
tegenkomen.” 

Werk genoeg dan…
REMY: “Gelukkig sta ik er niet alleen 
voor. We zijn met een hele ploeg  
ACV Puls collega’s en ook een zeer 
groot aantal ACV Puls militanten op 
de werkvloer. Dat aantal neemt nog 
altijd toe. In de hele nonprofit staan 

mensen op om mee beweging te 
maken.”
SELLESLACH: “Het is ook mooi 
hoe ik militanten in hun engage
ment heb zien groeien. Hoe ze hun 
enthousiasme daardoor kunnen 
overdragen op hun collega’s! Dat 
heeft me altijd ongelooflijk veel vol
doening gegeven.” 

Mark, ga je het missen? 
SELLESLACH: “Dat is een rijkdom 
die voor altijd bij mij blijft. Ik neem 
dat mee. En ik verdwijn ook niet 
helemaal van het toneel natuurlijk. 
31 januari was zeker niet mijn laat
ste betoging. Er zal altijd een syn
dicalist in mijn hart blijven zitten. 
En een nonprofit’er. Dat gaat nooit 
meer weg.”  

➡

“Politici spelen graag in op het 
cliché van de luie hangmatwerkloze. 
Het is een idee dat wetenschappelijk 
niet onderbouwd is, maar politiek 
gezien wel aanslaat. En het dringt de 
verdedigers van leefbare uitkerin
gen in een hoekje”, aldus Maarten 
Hermans van het ACV.

Moet er dan niets gedaan worden aan 
langdurige werkloosheid?
HERMANS: “Natuurlijk, maar wat 
betreft de zogenaamde ‘hangmat’: 
er is geen enkele aanwijzing dat 
mensen daar vrijwillig lang in blij
ven hangen. Er bestaat namelijk 
geen hangmat, alleen een matje van 
miserie. Mensen blijven niet vrijwil
lig werkloos. Dat is iets wat anderen 
projecteren, mensen die zelf in veel 
betere financiële situaties verkeren.”

“Bovendien zijn er al voldoende 
mogelijkheden om mensen die niet 
willen werken, stappen te doen zet
ten. De stok is zeker niet het pro
bleem. Het gaat hier om electorale 
profilering ten koste van een zwakke 
groep die zich niet kan verdedigen.”

Voorstanders van de beperking in 
de tijd stellen dat die maatregel het 
draagvlak voor de sociale zekerheid 
zouden vergroten.
HERMANS: “Dat is een heel opval
lend argument. Ten eerste omdat 
ik ook daarvoor geen wetenschap
pelijke argumenten vind. Het lijkt 
hier dus om een buikgevoel te gaan. 
Ten tweede zien we in landen als 

het Verenigd Koninkrijk 
net het omgekeerde. Het 
is net door heel de tijd 

te focussen op misbruik, dat je het 
draagvlak voor de sociale zekerheid 
ondergraaft. Het idee van hangmat
profiteurs wordt in het hoofd van 
de bevolking geplant en wordt net 
daardoor een politieke realiteit. Men 
klopt dus niet alleen problemen op 
die er geen zijn, maar ondergraaft 
ook het draagvlak.”

Heeft beperking in de tijd een positieve 
budgettaire impact voor de overheid?
HERMANS: “Qua effectiviteit is het 
niet de meest zinvolle maatregel. 
Uitkeringen zijn sowieso al degres
sief. Hoeveel werklozen zullen moe
ten inleveren is afhankelijk van hun 
positie in het traject. Maar ze ver
schuiven van de ene miserie naar 
de andere. De laagste werkloos
heidsuitkeringen liggen al onder de 
armoedegrens, een leefloon ook. En 
het is voorspelbaar wat er later zal 
gebeuren: klagen over het aantal 
mensen met een leefloon. En dan 
wordt daar weer het mes in gezet.”

ACV scherp voor beleidsvoorstellen

“WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN 
BEPERKEN IN TIJD WERKT NIET”

Het politieke debat over het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd laait sinds enkele 
maanden weer op. Maar dat werkt niet, stelt Maarten Hermans, arbeidsmarktdeskundige van het ACV.

 Max De Boeck |  Davien Dierickx
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Vakbonden willen democratie  
in Myanmar
Twee jaar geleden greep het leger de macht in Myanmar, waarna het 
de meeste vakbonden verbood. Dit leidde tot een drastische ver-
slechtering van de situatie van werknemers. Werknemers die door 
collectieve arbeidsovereenkomsten werden beschermd, werden ver-
vangen door tijdelijke werkkrachten zonder rechten. Het leger trad 
ook hardhandig op tegen vakbonden en hun leden. Momenteel zitten 
meer dan 60 vakbondsleden onder valse beschuldigingen gevan-
gen. In september 2021 lanceerden internationale vakbonden een 
campagne. Ze riepen bedrijven met activiteiten in Myanmar op om 
hun activiteiten te staken en geen nieuwe bestellingen te plaatsen. 
Sommige bedrijven – waaronder Total, Chevron, Woodside, Telenor, 
Tesco, Benetton, Aldi South en C&A – trokken zich onmiddellijk terug. 
Andere, zoals Primark en New Look, schrapten geleidelijk nieuwe 
bestellingen. Het zijn belangrijke stappen vooruit, maar het leger is 
nog steeds onrechtmatig aan de macht. Ze schenden mensen- en 
werknemersrechten. Druk uitoefenen blijft nodig. De 
mondiale vakbondswereld beschouwt de regering 
van nationale eenheid (NUG) als enige echte demo-
cratische regering van Myanmar. 
www.ituc-csi.org

SN
A

P
SH

O
TS

Controle geeft  
Amazonwerknemers stress
Pakjesbedrijf Amazon heeft een uitgebreid bewakingssys-
teem om werknemers te controleren. Via o.a. camera’s in 
magazijnen en bestelbusjes, GPS-tracking voor chauffeurs 
en handscanners voor logistieke medewerkers controleert 
Amazon hun productiviteit. De mondiale dienstenvakbond 
UNI onderzocht de impact van deze tools op het welzijn van 
werknemers. Ze bevraagden meer dan 2.000 medewerkers uit 
acht landen. Meer dan de helft (51%) zegt dat het toezicht van 
Amazon een negatieve invloed heeft op hun fysieke gezond-
heid. Nog meer werknemers (57%) ervaren een negatieve 
invloed op hun geestelijke gezondheid. “Ik werd lastiggeval-
len omdat ik mijn doelen niet haalde, elke dag kreeg ik nega-
tieve feedback”, zei een Engelse magazijnmedewerker met 
polsproblemen. “Ik moest uitleggen waarom ik de doelen niet 
kon halen, zelfs met het doktersadvies om mijn handen niet 
te overbelasten.” Een Duitse pakjesbedeler getuigt dat elke 
halte of pauze gecontroleerd wordt. Hij kreeg vragen over 
waarom die soms zo lang duurden. Het Amerikaans ministe-
rie voor Arbeid bevestigt deze praktijken en legde het bedrijf 
een boete van 56.000 euro op voor de onveilige werksitua-
ties: een inspectie stelde vast dat werkprocessen enkel zijn 
gericht op snelheid, maar niet op veiligheid. Dat resulteerde 
al in ernstige verwondingen. Genoeg munitie voor UNI Global 
om wereldwijd te blijven pleiten voor betere werknemers-
rechten bij Amazon. 
www.uniglobalunion.org

Europese vooruitgang 
voor platformwerkers
Begin vorig jaar bleek uit een studie 
van de KU Leuven dat de vijf grootste 
platformbedrijven in België rommelen 
met arbeidsvoorwaarden. Werknemers 
bij Takeaway, Ring Twice, Deliveroo, 
Yoopies en Top Help meldden schen-
dingen van het minimumloon, ondui-
delijke contracten en een gebrek 
aan collectieve vertegenwoordiging. 
Platformbedrijven doen er alles aan om 
kosten te besparen. Begin februari nam 
het Europees Parlement (EP) maatre-
gelen die platformwerkers recht geven 
op o.a. betaald ziekteverlof, betaalde 
vakantie en lonen conform de nati-
onale wetgeving of collectieve over-
eenkomsten. In totaal telt de EU circa 
28 miljoen platformwerkers, vaak als 
schijnzelfstandige. De nieuwe Europese 
regels zorgen voor eerlijke concurrentie 
ten voordele van bedrijven die wel de 
wet naleven. Het Europees Vakverbond 
(EVV) is tevreden. Al te lang glippen 
platformbedrijven – vaak geleid door 
multimiljonairs – door de mazen van 
het net en ontwijken ze de meest ele-
mentaire verplichtingen tegenover hun 
werknemers. Het is nu aan de Europese 
Raad om de ambities van het EP om te 
zetten in concrete voorstellen. 
www.etuc.org
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ACV Puls ziet ledencijfer  
in retail stijgen
De retail is voor ACV Puls een belangrijke 
sector. In de winkelsector zijn lage lonen 
de norm, wordt verregaande flexibiliteit 
gevraagd van het personeel met wisselende 
uurroosters, en worden de openingsuren 
steeds meer verruimd om de concurrentie 
met de e-commerce aan te kunnen. Kortom, 
een sector waar nog veel vakbondswerk is. 
De voorbije jaren zetten wij bij ACV Puls dan 
ook zeer sterk in op de retailsector: we orga-
niseerden druk bijgewoonde contactmo-
menten en ook via digitale tools bleven we 
dicht bij de werkvloer. Steeds meer werk-
nemers vonden daardoor de weg naar onze 
vakbond. De bezoekcijfers van onze website 
gingen in een constante stijgende lijn, de 
Puls-retailpodcast op Spotify vond de weg 
naar steeds meer oren. En de voorbije jaren 
sloten meer dan tweeduizend nieuwe leden 
aan. Daar zijn we erg blij mee. Want alleen 
door samen aan de kar te trekken, gaan 
we vooruit. We zullen ons ook de komende 
maanden en jaren blijven profileren als dé 
toonaangevende vakbond in de retail. Zo 
kunnen we nog sterker op tafel kloppen 
voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. 
Word dus ongetwijfeld vervolgd! 
www.hetacv.be/het-acv/sectoren/
handel-en-retail
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Sinds 1 februari van dit jaar zijn de regels rond tijdskrediet 
aanzienlijk verstrengd. Vooral rond de uitsluiting van het recht 

op uitkeringen voor deeltijdse werknemers was er heel wat 
te doen. Wat heeft de regering nu uiteindelijk beslist?

Vooraf een belangrijke verduidelij
king: de wijzigingen gaan enkel over 
het recht op uitkeringen, niet over het 
recht op tijdskrediet zelf. Dat laatste 
wordt namelijk geregeld in een collec
tieve arbeidsovereenkomst (cao) die 
werd afgesloten tussen vakbonden en 
werkgevers. Deze cao (nr. 103) wordt 
niet gewijzigd. Je kan dus nog altijd 
tijdskrediet opnemen zoals vóór febru
ari 2023, maar dan zonder uitkering (en 
dus ook zonder gelijkstelling voor bij
voorbeeld je pensioen).

Je zal als deeltijdse werknemer geen 
uitkering meer ontvangen wanneer je 
halftijds tijdskrediet opneemt. Sinds 
februari hebben enkel werknemers die 
al minstens twaalf maanden voltijds 
werken nog recht op een uitkering voor 
halftijds tijdskrediet ‘met motief’, zoals 
bv. om voor je kinderen te zorgen.
Wanneer je al minstens twee jaar 

deeltijds werkt bij je werkgever zal 
je wel nog uitkeringen ontvangen 
als je voltijds tijdskrediet met motief 
opneemt. Dat recht wordt wel beperkt 
tot 48 maanden (i.p.v. 51 maanden vroe
ger), en het tijdskrediet moet ingaan 
vooraleer je kind vijf jaar is. Vanaf juni 
2023 zal je zelfs drie jaar anciënniteit 
moeten hebben bij je werkgever om nog 
recht te hebben op een uitkering voor 
tijdskrediet voor kinderzorg.

Samengevat: als deeltijds werknemer 
kan je sinds februari dus enkel nog vol
tijds tijdskrediet mét uitkeringen opne
men om voor je kind te zorgen.
Wordt je kind binnenkort vijf jaar, of 
heb je nog geen drie jaar anciënniteit 
bij je werkgever, stel dan je aanvraag 
voor voltijds tijdskrediet met motief 
niet langer uit. Contacteer de ACV Puls
medewerkers in je buurt voor meer 
info. V
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HEB IK ALS IK 4/5 WERK NOG RECHT 
OP TIJDSKREDIET OM VOOR MIJN 
KINDEREN TE ZORGEN?

 Dennis Soete |  Shutterstock

8 maart is internationale Vrouwendag

SAMEN OPKOMEN  
VOOR GELIJKHEID

Op 8 maart komen vrouwen in tal van steden opnieuw op straat om meer gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen te eisen. Ook ACV Puls doet mee. Want ondanks 

alle vooruitgang gaapt er nog altijd een kloof. Meer zelfs, recente wetgeving 
bedreigt nog meer dan vroeger de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt. 

Ja, ik wil … tijdskrediet
Wat minder werken om je leven beter in 
balans te krijgen. Wil niet iedereen dat? 
Maar voor wie geen voltijds contract heeft, 
wordt tijdskrediet financieel onmogelijk 
door de recente besparingen van de rege
ring. 
In de retail en de zorg werken heel wat 
vrouwen deeltijds. Omdat ze geen voltijds 
contract krijgen of omdat de uurroosters 
er zo zwaar zijn dat deeltijds werken de 
enige manier is om de job een beetje leef
baar te houden. 
Weg met de maatregel die het recht op 
tijdskrediet voor deeltijds werkenden 
inperkt!

Ja, ik wil … kinderopvang
Kinderen verdienen de beste zorgen. 
Daarom is er nood aan betaalbare, fijne 
opvang waar ze goed omringd worden. 
Maar door het enorme tekort in de kin
deropvang is het steeds moeilijker om 
die te vinden en moeten vrouwen steeds 
vaker op zoek naar 

noodoplossingen. Want nog altijd komen 
zorgtaken vooral bij vrouwen terecht. 
Kinderopvang verdient daarom meer aan
dacht. En zorgtaken een gelijkere verde
ling!

Ja, ik wil … een beter loon
Nog altijd verdienen vrouwen minder dan 
mannen. Dat komt voor een groot stuk 
omdat ze werken in sectoren waar de 
lonen lager liggen. Nochtans gaat het om 
essentiële jobs in de zorg, in winkels en 
kantoren… In alle sectoren moet werken 
een degelijk loon opleveren. Laagbetaalde 
jobs moeten beter betaald worden. Er is 
een stevige inhaaloperatie nodig om de 
loonkloof weg te werken. 

Ja, ik wil … een veilige (werk)omgeving
Vrouwen zijn veel meer dan mannen 
slachtoffer van grensoverschrijdend 
gedrag. Dat geeft geen veilig gevoel. 
Vrouwen verdienen respect voor hun 
werk. En dat begint bij een veilige (werk)
omgeving voor iedereen.  

 Jan Deceunynck

Wil jij dat ook? 
Geef dan samen met ons een signaal. Op 8 
maart, internationale vrouwendag, komen 

we samen in Brussel, Antwerpen en 
andere steden. 

Hopelijk ben jij er dan ook bij. 

De precieze details over waar en 
wanneer vind je op www.hetacv.

be/vrouwendag2023 of via de 
QR-code.
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Is de onbetaalde arbeid bij jou thuis eerlijk verdeeld? 

VAN WERKTIJD EN ZORGTIJD  
NAAR ‘JOUW’ TIJD

Lees je graag een boek? Liefst eentje met inhoud? Dan nodigen we je graag uit in onze leesclub. 
In aanloop naar het congres van ACV Puls lezen we samen het boek ‘Het is hier geen hotel’ van Eva 
Brumagne en Riet Ory. Ze schreven het voor iedereen die er niet altijd in slaagt om de balletjes van 

een betaalde job, onbetaalde zorgtaken en de behoefte aan ‘eigen tijd’ in de lucht te houden.

Vakbondswerk bij Aldi is eeuwige strijd

“VERWORVENHEDEN WORDEN SNEL 
TERUG IN VRAAG GESTELD”

De middag van ons interview zit er onverwacht een onvolledige Aldi-ploeg voor me. Enkele collega’s 
moesten een probleem oplossen in een nabijgelegen filiaal. Maar een ander deel van de ploeg 
stond meteen klaar om in te springen. Het is mooi om zien. “Zo werken we vaak. We springen 

voor mekaar in de bres. En als de nood er is, zijn we altijd bereid tot actie,” zegt Doris.

Aldi is opgedeeld in verschillende 
regio’s met elk een eigen vakbonds
ploeg. “We komen regelmatig samen 
om uit te wisselen. En als we met 
een vraag zitten, is er onze groeps
chat. We blijven altijd sterk verbon
den”, vertelt Patrick, een andere 
collega. 

Dat hechte ploegwerk vertaalt zich 
ook in resultaten. “We hebben goed 
kunnen doorduwen voor een ste
vige coronapremie. Ook de begren
zing van de loonsverhoging tot 0,4% 
hebben wij destijds kunnen door
breken. We hebben zelfs twee keer 
een loonsverhoging gehad”, lacht 
Dirk met enige trots. “Aan de onder
handelingstafel voelden we ons 
gesteund door een sterke achterban. 
Door de hoge werkdruk waren onze 
collega’s bereid tot actie. De druk 
van onderuit was sterk voelbaar.” 

Daarnaast zette de ploeg de laat
ste jaren in op minder werkdruk en 
meer werkzekerheid “Een uitbrei
ding van het aantal uren is bij Aldi 
altijd een strijdpunt. Alleen zo kan 
de werkdruk omlaag”, aldus Doris. 
En zondagswerk blijft uit den boze. 
“Onze collega’s stellen zich al heel 
flexibel op en werken lange dagen. 
Respect voor onze zondagsrust vin
den wij dan ook niet meer dan nor
maal”, besluit Martine. 

De kracht van kennis
“We zijn trots op onze verwezenlij
kingen, maar we moeten waakzaam 
blijven. Verworvenheden worden 
snel terug in vraag gesteld. Het is 
een eeuwige strijd, waar veel ken
nis voor nodig is”, vertelt Dirk. “We 
zitten met een ingewikkeld systeem 
van uren”, legt Chantal uit. “Hoeveel 
uren een filiaal krijgt, hangt af van 

de omzet. Daarover onderhande
len is niet eenvoudig. Je moet het 
systeem goed snappen.” Maar met 
gezamenlijke kennis en expertise 
kan de ACV Pulsploeg de discus
sies aan. “We bereiden die discus
sies goed voor. Zo kunnen we aan de 
onderhandelingstafel goede argu
menten voorleggen”, stelt Patrick.

Ook nieuwe collega’s in het team 
worden zo snel mogelijk meegeno
men in het verhaal. Want kennis 
opbouwen en doorgeven is essenti
eel. “In het begin lijkt het allemaal 
misschien wat intimiderend”, legt 
Walter uit, “maar we staan allemaal 
klaar om elkaar te helpen. Doorheen 
de jaren zijn we een echte vrienden
groep geworden. En zo maken we 
het verschil.”  

DE BETERMAKERS

 Sofie Van Der Vreken |  Daniël Rys  Lieveke Norga

We nodigen je uit om 
samen met ons dit boek 
te lezen. Voor de eerste 
twintig geïnteresseerden 
hebben we het boek zelfs 
gratis klaarliggen.

Ben je gezond en volwassen? 
Dan verwacht de maatschappij 
dat je voltijds werkt. De eco
nomie doen draaien, weet je 
wel. Nochtans voelen we alle
maal dat de overblijvende tijd 
niet volstaat voor wat echt van 
waarde is. Voor heel wat men
sen betekent dit een dagdage
lijkse zoektocht om alle to do’s 
een plaats te geven, zonder in 
overdrive te gaan. 
Bovendien is de taakverdeling 
van de berg nietbetaald werk 
nog steeds te ongelijk verdeeld. 
Zorg en huishoudelijke taken 
en persoonlijke administratie, 
zitten ook in 2023 nog steeds 
vast in een traditioneel rollen
patroon. 

‘Het is hier geen hotel’ gaat 
over die dagelijkse roetsjbaan. 
Het boek geeft inzicht in je 
eigen functioneren, in mecha
nismen die bepaalde patronen 
in stand houden en in maat
schappelijke factoren die deze 
ongelijkheid versterken. Met 
praktijkgerichte tips, verfris
sende perspectieven en con
crete handvatten zet het boek 

je op weg naar een betere rol
verdeling tussen àlle gezinsle
den, groot en klein.  

Gratis boek
Getriggerd door het idee van 
meer ademruimte voor jezelf? 
Dan nodigen we je graag uit 
om dit pleidooi voor ieders 
recht op écht vrije tijd samen 
met ons te lezen. Voor de eer
ste twintig geïnteresseerden 
hebben we het boek gratis 
klaarliggen. De anderen kun
nen het via ons kopen met een 
flinke korting. Het kost je dan 
15 in plaats van 24,5 euro. 
Op 28 maart komt de leesclub 
een eerste keer samen tij
dens een korte online sessie. 
Nadien voorzien we nog twee 
online bijeenkomsten om bij 
de belangrijkste hoofdstuk
ken van het boek stil te staan. 
En als kers op de taart krijg 
je de kans om op het Congres 
van ACV Puls zelf een persoon
lijk vraagstuk of een kritische 
vraag voor te leggen aan één 
van de schrijfsters! 

Scan dus snel de QRcode en 
maak kans 
op je gratis 
exemplaar 
van ‘Het is 
hier geen 
hotel’. 
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Horizontaal
A Zonder job – persoon-

lijk voornaamwoord
B Tijdvak – enigszins
C Deel van een camera – 

biljartstok 
D Automatische loon-

aanpassing 
E Voormiddag – vrouw 

met licht haar
F Landcode van 

Andorra
G Bespreking– rivier in 

Italië
H Onzin
I Ton – testruime 
J Bezetting – pausen-

naam 
K Virtuele realiteit – 

recent initiatief van 
ACV Puls

Verticaal
1 Positieve econo-

mische toestand – 
bekende Vlaming

2 Roem – uitbouw
3 Zijkant – Voorloper 

van de euro
4 Gebrek
5 Grammofoonplaat – 

grote kwekerij  
6 Gewicht
7 Grenzeloos – aandoe-

ning van het centraal 
zenuwstelsel

8 Kenmerkend geluid
9 Bovenbeen – oproep 
10 Door laag water lopen 

– afkerig
11 Lengtemaat – vreem-

delingenhaat
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De oplossing van de vorige prijsvraag was 
‘Maak er een wondermooi jaar van’. M.V.D.B. 
uit Brasschaat werd door loting uit de 
juiste antwoorden getrokken en wint een 
boekenbon van 25 euro. Proficiat!

Stuur je antwoord voor het 
nieuwe kruiswoordraadsel naar 
puzzelpulsmagazine@acv-csc.be, ten 
laatste op 17 maart 2023. 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 ver-
klaar je je akkoord met het wedstrijdre-
glement. Scan de qr-code.

We konden ook 3 gratis exemplaren 
wegschenken van ’Het klimaatboek’ van 
Greta Thunberg. De onschuldige hand 
maakte deze lezers / lezeressen blij met 
een exemplaar: P.V.G. uit Borsbeek, J.B. uit 
Ninove en E.D. uit Reet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

H

Metronom komt op 15 februari in de 
bioscoop.

METRONOM
 Karin Seberechts

Je bent jong en je wil wat, of zegt wat. Het hangt er 
al vanaf waar, wanneer en met wie je dat doet om 

te weten hoe duur je dat komt te staan…

Oktober 1972, Boekarest. De 
17jarige Ana is behoorlijk aange
slagen wanneer haar liefje Sorin 
vertelt dat hij met zijn familie 
naar Duitsland gaat verhuizen. 
De vlinders in de buik moeten het 
plots opnemen tegen een onbe
haaglijk gevoel van mistroostig
heid. Tegen de zin van haar ouders 
trekt ze naar een feestje bij haar 
vriendin Roxana. Kwestie van de 
liefdeskommer wat te temperen 
en (hopelijk) een eerste keer te 
vrijen met Sorin. Er wordt gedron
ken, gedanst en geflirt, de grapjas 
van dienst haalt leider Ceausescu 
over de hekel en de jongelui stel
len een brief op aan de DJ van het 
clandestiene Radio Metronom, dat 
vanuit het Amerikaanse Radio Free 
Europe Jimi Hendrix en The Doors 
op de Roemeense jeugd loslaat. 
Maar dan maakt de Securitate een 
einde aan de pret…

De beruchte geheime dienst van 
Ceausescu hakt zo onverhoeds 
Metronom in twee. De gemoede
lijke stemming waarop dit speel
filmdebuut van Alexandru Belc 
zich liet meedrijven, slaat om in 
een beladen sfeer, waarin intimi
datie en het installeren van ver
klikking, inschikkelijkheid en 
angst de boventoon voeren. Leken 

de tieners in Belcs film tot dan toe 
in alles op hun leeftijdsgenoten 
aan ‘onze’ zijde van het IJzeren 
Gordijn, halverwege wordt duide
lijk dat lachen met beleidsvoer
ders en dwepen met overzeese 
popiconen en piratenzenders in 
het communistische Roemenië 
van 1972 duurder was dan aan de 
overkant.
Alexandru Belc plant zijn aarze
lend coming of ageverhaal in een 
voortreffelijk geschetst tijdskader, 
waarin naast Radio Free Europe, 
de Davis Cupfinale in Boekarest 
met Ilie Nastase het geluidsdecor 
domineert. Belcs debuut mist een 
beetje de urgentie van bijvoor
beeld Das Leben der Anderen, dat 
forser en aangrijpender uithaalde 
naar de vermorzelende impact van 
een dictatuur. Maar deze bedeesde 
epoqueschets over jong en vrij zijn 
én verraad kruipt wel geniepig 
onder de huid. Metronom toont 
dat de tijden ondertussen veran
derd zijn, maar dat de tactieken en 
tentakels van autocratische regi
mes om hun volk onder de duim te 
houden altijd en overal op elkaar 
blijven lijken. 

Liefde in tijden van onderdrukking (Mara Bugarin en Serban Lazarovici)

FILM

De tijd dringt
Brieven van Grootouders voor het 
Klimaat

Welke planeet laten we onze kleinkin-
deren na? Voor veel bezorgde opa’s 
en oma’s is het al lang geen abstracte 
theoretische vraag meer. In het zog van 
en als steun aan de jongerenmarsen 
voor het klimaat ontstond in januari 
2019 de burgerbeweging Grootouders 
voor het Klimaat. Missie: ‘een leef-
bare wereld voor onze kleinkinderen’. 
Voor dit boek schrijven 69 oma’s en 
opa’s een brief naar hun kleinkinderen, 
kinderen, beleidsmakers, Karl Marx 
of Voka-voorzitter Wouter De Geest. 
Nuchtere en emotionele, politiek geïn-
spireerde en anekdotische, persoon-
lijke en meer overschouwende brieven: 
een koor van verschillende stemmen 
die vanuit heel verschillende invals-
hoeken zeggen dat de tijd dringt. “Ik 
hoop van harte dat dit boek door vele 
beleidsmakers zal worden gelezen en 
serieus zal worden genomen”, aldus 
schrijver Jan Terlouw in zijn voorwoord. 
“Dat kan toch ook moeilijk anders. Ook 
beleidsmakers hebben kinderen en 
vaak wellicht ook kleinkinderen, van 
wie de toekomst is.” Behalve Terlouw 
werkten ook o.a. Stefan Hertmans, 
Kristien Hemmerechts, Jeanne Devos, 
Caroline Pauwels, Paul Verhaeghe, 
Geert van Istendael en GAL mee aan 
dit boek.

Interesse? Stuur dan je naam 
en adres vóór 17 maart 2023 naar 
topboek@acv-csc.be en maak kans 
op één van de drie exemplaren die we 
gratis weggeven.
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UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

NOOD AAN 
BABBEL OVER 

JE LOOPBAAN?
Wil je graag stilstaan bij je carrière, je 

mogelijkheden en wensen? Dan helpt het om van 
gedachten te wisselen met een externe objectieve 

gesprekspartner die je met raad en daad bijstaat. De 
loopbaancoaches van ACV Puls staan voor je klaar! 

Zoek je een betere work-life 
balance? Of overweeg je een 
carrièreswitch? Misschien 
is je job niet meer wat je er 
ooit van vond en wil je een 
andere invulling geven aan 
je loopbaan? Wil je zicht
baarder zijn voor je collega’s 
en meer verantwoordelijk
heid opnemen? Of worstel 
je met je rol als leidingge
vende en kan je wel wat 
tips gebruiken? Met al deze 
vragen over je loopbaan – en 
nog veel meer – kan je aan
kloppen bij de loopbaancoa
ches van ACV Puls. 

Ze leggen je uit hoe ze jou 
kunnen helpen tijdens een 

gratis vrijblijvend kennis
makingsgesprek of tij
dens een online webinar 
over hun aanbod voor jou. 
Dat gaan een individueel 
loopbaantraject zijn, maar 
ook een specifieke work
shop waar je uitgebreid 
tips & tricks krijgt aange
reikt om je loopbaan ste
viger in de hand te nemen. 
De komende weken staan 
er workshops op het pro
gramma rond o.a. solli
citeren, Linkedin, kiezen 
voor een zorgjob en je 
zichtbaarheid op het werk. 
Maar op www.loopbaan 
ontwikkeling.be vind je nog 
veel meer. 

#ACVpuls

N(I)ET GEMIST?
Ons magazine is een sterk staaltje vakbondsjournalistiek. Wil je echter op de hoogte blijven 

van alle syndicale actualiteit die binnen en buiten dit magazine aan bod komt, dan kan je ons 
ook online volgen. Zo mis je het nooit wanneer er iets op de arbeidsmarkt beweegt!  

blijf je graag op de hoogte? Volg ons op 
 www.facebook.com/acvpuls |  twitter.com/acvpuls

 www.instagram.com/acvpuls |  www.linkedin/company/acvkader

SOCIALE MEDIA

Internationale handel,  
vervoer en logistiek
Ben je tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023 aange
sloten bij ACV Puls en ben je tijdens deze periode ook 
minstens 1 dag tewerkgesteld in een onderneming 
die valt onder paritair comité 226 (internationale 
handel, vervoer en logistiek)? Dan heb je recht op 
een vakbondspremie van 145 euro.
De premie aanvragen is heel eenvoudig. Als lid krijg 
je een mail met een link naar het formulier waar je 
de aanvraag kan doen. Leden van wie het mailadres 
ontbreekt, ontvangen een brief met QRcode die naar 
het formulier leidt. Volg daar de instructies om je 
betaling te vragen. Zo eenvoudig werkt het.
Voor deze premie loopt de betaalpe
riode loopt van 1 maart tot 31 okto
ber 2023. 
Wil je meer weten over de loon en 
arbeidsvoorwaarden in PC 226? Kijk 
dan op www.hetacv.be/pc226. 

INDEXVERHOGINGEN

FEBRUARI 2023

PC 201 Zelfstandige kleinhandel: alle lonen 
worden met 2% verhoogd

PC 202 Kleinhandel voedingswaren: alle 
lonen worden met 1% verhoogd

PC 202.01 Middelgrote levensmiddelenbedrijven: 
alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 227 Audiovisuele sector: alle lonen wor-
den met 2% verhoogd

PC 307 Makelarij: alle lonen worden met 2% 
verhoogd

PC 312 Warenhuizen: alle lonen worden met 
2% verhoogd
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Onder druk van de voedselprijzen gaat de inflatie 
nog altijd fors omhoog. Gelukkig hebben de vak-
bonden in de meeste sectoren afspraken afge-
dwongen waardoor de lonen de inflatie volgen. Let 
op, de index is dus geen opslag, maar beschermt 
alleen enigszins je koopkracht! In februari worden 
de lonen aangepast in volgende sectoren. De sector 
waarin je werkt, staat op je loonfiche, individuele 
rekening 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 BRUGGEOOSTENDE
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-kempen@acv-csc.be

• ACV PULS KEMPEN
Korte Begijnenstraat 20
2300 Turnhout
T + 32 14 44 61 55
acv-puls.limburg-kempen@acv-csc.be

• ACV PULS KORTRIJKROESELAREIEPER
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 MECHELENRUPEL
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 
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. 

VROUWEN ZIJN ONMISBAAR
8 maart 2023 • Internationale Vrouwendag


