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LEVEN ZONDER INDEX ALS 
REDDINGSVEST
De automatische indexering van de lonen in ons 
land heeft het voorbije jaar de scherpste randjes 
van de inflatie afgevijld. Voor iedereen? Helaas niet. 
Er zijn nog altijd werknemers die uit de boot vallen.

CABINEPERSONEEL  
RYANAIR EIST RECHTEN OP
Het personeel wordt stilaan horendol van 
het stuitende gemak waarmee Ryanair 
werknemersrechten en de Belgische wetgeving 
straal negeert. 

EEN BITTER EINDE VAN DE 
LOOPBAAN 
Een fijn loopbaaneinde, daar kijken heel wat 
werknemers naar uit. Maar het kan ook anders 
lopen, ontdekte Ben Isebaert tot zijn ontzetting…

VOLLENBAK VOORUIT VOOR 
MEER PERSONEEL IN ZORG, 
WELZIJN EN CULTUUR
“Wachtlijsten en personeelstekorten wegwerken is 
een werk van lange adem. We moeten vooral niet 
wachten om te werken aan oplossingen. Anders 
knallen we binnenkort keihard tegen de muur,” zegt 
Olivier Remy van ACV Puls.
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Standpunt

2023 - TIJD VOOR 
PERSPECTIEVEN

  Stefaan Decock - Algemeen secretaris |  Portret: Dries Luyten

Zullen we in 2023 eens normaal doen? Weg blijven van de klaagzangen en het 
gekrakeel en gewoon samen de dingen aanpakken die op ons afkomen? Het zou 
het samenleven zo veel aangenamer maken. Is dat geen fantastisch perspectief?

Er zijn een paar gunstige tekenen 
die ons optimistisch stemmen. 
De Nationale Bank becijferde 
dat er in 2022 100.000 extra 
jobs zijn gecreëerd. De werk
loosheid zit op het laagste 
peil in jaren. In Vlaanderen 
is slechts 4 % van de actieve 
bevolking werkloos. De gas
prijzen dalen terug en toomt 
de inflatie weer wat in. Voor 2023 
wordt nog een stijging van 4,4% verwacht. 
De jaren nadien zakt het cijfer naar 2,1 
en zelfs 1,1 %. En intussen beschermt de 
automatische index de Belgische con
sumptie en dus de economie.  

Is dat geen mooie uitgangspositie om te 
werken aan vooruitgang voor mensen en 
werknemers die het desondanks nog altijd 
moeilijk hebben? Want niet alles is koek 
en ei. Ondanks ons optimisme mogen 
we niet vergeten dat ons land nog altijd 
meer dan 500.000 langdurig zieken telt. 
Dat tienduizenden werknemers nog altijd 
worstelen met hun energiefactuur. Dat 
oudere zorgbehoevenden steeds sneller 
hun spaarboekje opeten. Dat onze kinder
opvang in acute nood verkeert. Dat de druk 
in de zorgsector onaanvaardbaar hoog 
blijft. Dat het aantal prestatieuren in hon
derden dienstenbedrijven weer pijlsnel de 
hoogte in gaat en de druk zeer hoog piekt.

Er wacht ons dus een karrenvracht aan 
uitdagingen. Daar willen we in 2023 ste
vig tijd voor maken. De druk moet naar 
beneden en het werk werkbaarder. Arbeid 
en gezin moeten beter in evenwicht. Dat 
betekent herstel van het afgebouwde 

tijdkrediet, maar ook eindeloop
baanregelingen en landings

banen. Dat wordt een uit
daging voor het nationaal 
interprofessioneel overleg, 
maar ook in de sectoren, 
waar we goede akkoorden 
willen sluiten. Aan thema’s 

geen gebrek: duurzame koop
krachtverhoging, de transitie 

naar een klimaatneutrale economie, 
een omkadering voor thuiswerk, flexibele 
mobiliteitsregelingen op maat van ieder
een, vorming en tijd om de razendsnel ver
der hollende digitalisering te verwerken... 
En dan is er nog de belangrijke strijd voor 
degelijke voltijdse contracten, die vooral 
voor jongeren steeds minder evident zijn. 
Wat is er mis met échte contracten in de  
zorg, de retail en de dienstensector i.p.v. 
verfoeilijke nepstatuten en flexijobs?  

2023 biedt perspectief en mogelijkhe
den… Laat ons daar nu de tijd voor nemen. 
Samen met jou gaan we ervoor!

Gelukkig Nieuwjaar!
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‘KORTE KETEN’ IS OOK 
ECONOMISCH INTERESSANT
“We stelden vast dat de productie maar liefst 18% 
goedkoper kon in eigen land, binnen het eigen 
bedrijf en met eigen personeel,” vertelt Roeland 
Pelgrims van Nobi.
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dus. Pas na de grote zomerstaking 
van 2018 paste Ryanair zich aan 
de regels aan. Ryanair is tot april 
2019 werknemers blijven behande
len onder Iers recht. Iedereen die in 
de periode 20122019 voor Ryanair 
in België heeft gewerkt, heeft recht 
op sociale zekerheidsrechten, 
minimumloon, betaald vakantie
geld enzovoort volgens Belgische 
normen. Althans in theorie, want 
Ryanair heeft dit nooit toegepast. 
De betrokken werknemers hebben 
nooit een cent gezien.”

En dat is geen alleenstaand geval, 
neem ik aan? 
ELSEN: “In geen geval. Sinds 2018 
laten wij het personeel klacht neer
leggen bij sociale inspectie, sle
pen we Ryanair voor de arbeids
rechtbank als het bedrijf zich niet 
houdt aan Belgische wetgeving. Dit 
gaat ondertussen over duizenden 

klachten – van nietbetaalde mini
mumlonen of foutieve aangiftes 
bij de sociale zekerheid en maar 
halftijds werk tot nietuitbetaalde 
ziektedagen, éénzijdige looninhou
dingen, illegale drugtest enzovoort. 
Sinds 2018 hopen deze klachten 
zich op. ‘Het onderzoek is lopende,’ 
horen deze mensen al vijf jaar. 
Een cabinemedewerker die in 2018 
klacht indiende wegens het niet uit
betalen van het minimumloon voor 
de periode 20162018 heeft vandaag 
zelfs nog geen uitzicht op het begin 
van de rechtszaak – laat staan wan
neer ze eindelijk de verschuldigde 
centen ziet.”

De werknemers zijn het wachten moe. 
Kunnen we het zo samenvatten? 
ELSEN: “Werknemers bij Ryanair 
zitten vaak in een kwetsbare positie. 
Lage lonen, geen netwerk hier en 
vaak hun eerste job. De combinatie 

met een bedrijf dat bijna over lij
ken gaat, maakt dat deze werkne
mers het niet gemakkelijk hebben. 
Deze mensen verdienen bescher
ming. Om wantoestanden als deze 
te vermijden, is ooit de rechtstaat 
afgedwongen. Gelijke rechten voor 
elke burger. Maar blijkbaar niet 
voor Ryanairpersoneel. Sinds 2012 
hebben ze recht op sociale bescher
ming, sinds 2018 zijn hun grieven 
onderbouwd met concrete klachten 
en dossiers. Maar nog geen enkele 
zaak is ingeleid, want het onderzoek 
loopt… Jaren van besparen op soci
ale inspectie en arbeidshoven heeft 
ertoe geleid dat die niet beschikken 
over voldoende mankracht om dit 
soort dossiers tot een goed einde te 
brengen. Hier bovenop komt nog dat 
het blijkbaar geen prioriteit is om 
Ryanair de wetgeving laten naleven, 
gezien het belang van het bedrijf in 
de regio. Op het gezucht na wegens 
annulatie van hun vakantievlucht, is 
het muisstil uit politieke hoek.”  

“Daarom voerde het cabineperso
neel van Ryanair op 7 januari actie 
aan het Arbeidshof van Bergen. Ze 
eisen eindelijk vooruitgang in hun 
dossiers. Hun illusies uit 2018 dat de 
Belgische rechtstaat bescherming 
zou bieden tegen de willekeur van 
Ryanair, hebben ze al lang opgege
ven. Het zijn alleen werknemers zelf, 
samen, die kunnen opkomen voor 
hun rechten. Want blijkbaar is in 
een democratie toch niet elke burger 
gelijk.”

Rights@Ryanair

CABINEPERSONEEL  
EIST RECHTEN OP VIA ACTIES

Tijdens de kerstperiode voerde het personeel van Ryanair opnieuw actie en bleven hun vliegtuigen 
in België aan de grond. Eens te meer klaagde het personeel over het gebrek aan respect waarmee 
Ryanair hen behandelt. Nieuw is dat al lang niet meer. Maar het personeel wordt stilaan horendol 
van het stuitende gemak waarmee Ryanair werknemersrechten en de Belgische wetgeving straal 

negeert. Hans Elsen van ACV Puls legt uit waar en sinds wanneer het schoentje wringt. 

“In 2018 legde cabinepersoneel in 
heel Europa het werk neer. ‘Rights@
Ryanair’ was één van de eisen die 
op vele luchthavens weerklonk. 
Werknemers staakten omdat ze 
volgens een uitspraak van het 
Europees Hof in 2017 recht hadden 
om onder het arbeidsrecht te val
len van het land waar ze gevestigd 

waren. Eindelijk zou de willekeur 
bij Ryanair stoppen, eindelijk zou
den ze net zoals andere werknemers 
afdwingbare rechten hebben. De 
angstcultuur bij Ryanair zou gebro
ken worden. Het cabinepersoneel 
ging ervan uit dat in een rechtstaat, 
de rechten van werknemers gega
randeerd zijn.” 

Is dat dan niet zo? 
ELSEN: “Twee exwerknemers van 
Ryanair, gesteund door het ACV, 
wonnen in 2017 een procedureslag 
waardoor ze onder het Belgische 
arbeidsrecht vielen. Je zou den
ken dat Ryanair zich na die uit
spraak door het Arbeidshof in regel 
zou stellen met de wetgeving. Niet 

 Jan Deceunynck |  BelgaImage

“Jaren van besparen 
op sociale inspectie 
en arbeidshoven heeft 
ertoe geleid dat die niet 
beschikken over voldoende 
mankracht om dit soort 
dossiers tot een goed 
einde te brengen.”
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Leven zonder index als reddingsvest

“HET WATER STAAT ME  
AAN DE LIPPEN”

De automatische indexering van de lonen in ons land heeft het voorbije jaar de scherpste randjes van 
de inflatie afgevijld. Nu in januari eindelijk ook de indexering voor de laatste werknemersgroepen 

en sectoren eraan komt, is de koopkracht voor iedereen enigszins gecompenseerd. 

Voor iedereen? Helaas niet. Er zijn 
nog altijd werknemers van wie het 
loon niet wordt geïndexeerd omdat 
ze in een sector werken waar geen 
afspraken over de indexering zijn 
gemaakt. Een voorbeeld is José 
Suarez. Hij werkt in Brussel als 
bediende voor de Spaanse ambas
sade. En die weigert botweg zijn 
loon te indexeren. 

Bevroren
“In 2009 heeft mijn werkgever mijn 
loon bevroren. Dat betekent dat ik 
ook geen indexaanpassingen meer 
krijg, hoewel dat wel verplicht is 
volgens de afspraken in PC 337 dat 
bevoegd is voor de ambassades. Het 
enige wat ik de voorbije veertien jaar 
heb gekregen is een kleine loonsver
hoging in 2019. Toen kreeg ik 3,2% 
opslag. Maar alles bij elkaar is mijn 
koopkracht sinds 2009 met zowat 
30% gedaald.”

Met stijgende verbetenheid heeft 
José de voorbije jaren op alle moge
lijk manieren geprobeerd zijn werk
gever te overtuigen. Maar voorlopig 
zonder resultaat. “Ik heb aangeklopt 
bij het ministerie waar ik voor werk 
en bij een soort Spaanse Commissie 
voor goede diensten. Maar er veran
dert niks. Ik ben intussen ook ACV
lid. En ik voel daar veel goede wil, ze 
werken ook samen met de Spaanse 
vakbonden. Maar ook zij krijgen 
weinig beweging in het dossier. Ik 
heb nu contact gezocht met collega’s 
in andere landen en samen hebben 

we een eisenpakket opgesteld. Maar 
eerlijk, ik word er een beetje moede
loos van.”

Indexklever
“Misschien moet ik me ook eens 
vastkleven aan een schilderij. Na de 
klimaatklevers moet ik misschien 
een ‘indexklever’ worden,” grapt hij. 
Maar echt vrolijk is hij niet. “Ik doe 
mijn werk al meer dan 30 jaar heel 
graag. En ook goed. In 2000 kreeg 
ik zelfs nog een ereteken voor mijn 
goede diensten aan het vaderland. 
Maar de index gunnen ze me niet.”
“De index is voor mij als een red
dingsvest. Het water rondom mij 
stijgt. Het komt me steeds meer 
aan de lippen. Mijn koopkracht is 
gedaald met 30%. Ik moet steeds 
meer mijn reserves aanspreken om 
niet te verdrinken. Ik heb al bijver
diensten gezocht, maar dat is niet 
eenvoudig. Want mijn werk bij de 
ambassade is best wel veel. Soms 
ben ik zelfs zes dagen per week 
bezig. Dan is het moeilijk om er nog 
iets bij te nemen. Ik wil gewoon dat 
mijn loon geïndexeerd wordt. Je 
weet pas hoe belangrijk de index is 
als je hem niét krijgt.” 

Geen alleenstaand 
dossier
Tom Holvoet volgt namens ACV Puls 
de ambassadewerking op. “Het 
verhaal van José is geen uitzonde-
ring in de Brusselse ambassades,” 
legt hij uit. “In september vorig jaar 
bleek uit een bevraging van ACV 
Puls en de Franstalige tegenhanger 
CNE dat het loon van 37% van de 
bevraagden niet geïndexeerd wordt. 
Van nog eens 45% wordt het onvol-
ledig geïndexeerd.” 
“In februari 2018 werden de ambas-
sades eindelijk aan een paritair 
comité toegevoegd,” schetst hij de 
historiek. Sindsdien vallen ze onder 
PC 337. In dat paritair comité zijn de 
lonen sindsdien 8 keer geïndexeerd. 
Maar de ambassades vertikken het 
dus om de lonen effectief aan te 
passen. “De werknemers missen 
daardoor nu al maandelijks 17,17% 
van hun loon. In minder dan vijf 
jaar misliepen ze 2,7 maandlonen!” 
In januari staat een nieuwe indexe-
ring aangekondigd, maar ook die zal 
weer aan hun neus voorbijgaan.
“Het blijft voor ACV Puls en CNE een 
belangrijke uitdaging om de rechten 
van deze werknemers te laten res-
pecteren. Samen met de Spaanse 
vakbonden blijven we druk zetten, 
zowel in Madrid als in Brussel om 
de lonen snel en correct geïn-
dexeerd te zien.”

 Jan Deceunynck |  Daniël Rys

“Mijn koopkracht is 
gedaald met 30%. Ik 
moet steeds meer mijn 
reserves aanspreken om 
niet te verdrinken.”



JANUARI 2023  |  WWW.PULSMAGAZINE.BEJANUARI 2023  |  WWW.PULSMAGAZINE.BE8 9

Krijg ik dan nog gewaarborgd loon van mijn werkgever? Ja, 
indien je al 20 weken progressief terug aan het werk was.

Op 28 november 2022 wijzigden de 
regels van nietbetaling van gewaar
borgd loon in geval van progressieve 
tewerkstelling. De periode van nietbe
taling beperkt zich nu tot de eerste 20 
weken van de progressieve tewerkstel
ling. Wanneer je dus bijvoorbeeld 15 
weken progressief aan het werk bent en 
terug volledig arbeidsongeschikt wordt, 
moet je werkgever je geen gewaar
borgd loon betalen. Maar dat moet wél 
als je ziek wordt in de 21ste week van 
je progressieve tewerkstelling. Dan zal 
je van je werkgever gewaarborgd loon 
ontvangen op basis van je gedeeltelijke 
tewerkstelling. Je krijgt daarbij ook een 
aanvulling van je ziekenfonds.

Voorbeeld: je werkt als bediende en 
begint na een periode van ziekte pro
gressief te werken op 12 december 2022. 
Op 22 mei word je opnieuw ziek tot en 
met 30 juni 2023. Omdat je al meer dan 
20 weken progressief aan het werk was, 
zal je werkgever je 30 dagen gewaar
borgd loon uitbetalen (tot 20 juni 2023).
Mogelijk word je echter al ziek in de 
eerste 20 weken van je progressieve 
tewerkstelling en blijft je ziekte verder 
doorlopen.

Voorbeeld: je werkt als bediende en 
begint na een periode van ziekte pro
gressief te werken op 12 december 2022. 
Op 10 april word je opnieuw ziek tot en 
met 14 mei 2023. Je werkgever zal geen 
gewaarborgd loon moeten betalen voor 
de eerste 21 ziektedagen van 10 tot en 
met 30 april omdat die in de eerste 20 
weken van je progressieve tewerkstel
ling vallen. Maar hij zal wel een saldo 
van het gewaarborgd loon moeten beta
len voor de ziektedagen van 1 tot en met 
9 mei (van de 22ste tot de 30ste dag).

Wat als je na die eerste periode van 
20 weken progressieve tewerkstel
ling opnieuw ziek wordt? Eens de 20 
weken verstreken zijn binnen eenzelfde 
lopende toestemming van het zieken
fonds, gelden terug de gewone regels 
van gewaarborgd loon bij ziekte. Er zal 
dan bekeken worden of het om her
val binnen de 14 kalenderdagen gaat, 
wanneer verschillende ziekteperio
des elkaar opvolgen. Er start pas een 
nieuwe periode van 20 weken als de 
adviserend arts van het ziekenfonds na 
herval een nieuwe toestemming geeft 
om progressief aan het werk te gaan. 
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WAT ALS IK TIJDENS MIJN 
PROGRESSIEVE TEWERK-
STELLING ZIEK WORD?

 Audrey Rottier |  Shutterstock

INDEXVERHOGINGEN JANUARI 2023

OKTOBER 2022

PC 200 Aanvullend PC Bedienden: alle lonen worden met 11,08% ver-
hoogd

PC 226 Internationale handel: alle lonen worden met 11,19% verhoogd

PC 304 Podiumkunsten: alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 306 Verzekeringen: alle lonen worden met 11,19% verhoogd

PC 311 Grote kleinhandelszaken: alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 313 Apothekers en tarificatie: alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 315.02 Luchtvaartmaatschappijen: alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 318 Gezinszorg: alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 319 Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk: alle lonen 
worden met 2% verhoogd

PC 329 Socioculturele sector: alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 331 Welzijn en gezondheidssector Vlaanderen: alle lonen worden 
met 2% verhoogd

INDEXERING BELASTINGSCHALEN  
LEVERT HOGER NETTOLOON OP

Naast de lonen van heel wat werknemers, worden in januari ook de belastingschalen 
geïndexeerd. Daardoor zal iedereen wellicht wat meer nettoloon overhouden. 

Belastingen betaal je in België 
volgens een progressief systeem. 
Hoeveel belastingen je betaalt, hangt 
af van de hoogte van je loon. Dat 
loon wordt in verschillende ‘schij
ven’ gesneden. Op de laagste schijf 
betaal je laag belastingtarief. Maar 
bij elke hogere ‘schijf’ van je loon 
stijgt ook het belastingpercentage. 
Die loonschijven worden nu geïn
dexeerd. Dat is goed nieuws. Want 
anders zou een indexering van je 
loon betekenen dat je wellicht ook in 
een hogere schijf belandt. Dan ben je 
dat hogere loon voor een groot stuk 
al meteen terug kwijt aan de fiscus. 
Dat is uiteraard niet de bedoeling. 

De belastingschalen worden dit jaar 
wel erg fors geïndexeerd. Dat is niet 
verwonderlijk met de huidige infla
tie. Gemiddeld zou de indexering 
een werknemer 50 euro netto per 
maand opleveren. Twee jaar geleden 
was dat ongeveer 5 euro en vorig 
jaar ongeveer 20 euro. Goed nieuws 
dus voor je portemonnee!

Toch vegen de geïndexeerde belas
tingschalen niet alle problemen weg. 
Want niet alle bedragen worden 
(helemaal) geïndexeerd. De terug
betaling van het woonwerkverkeer 
blijft ondanks de stijgende benzi
neprijzen beperkt tot 0,15 euro per 
kilometer. En ook het bijkomend 
jaarlijks forfait van 75 tot 175 euro 
voor verplaatsingskosten indien je 
minstens 75 kilometer van je werk 
woont, wordt niet geïndexeerd. 
Verder blijft ook de belastingvrij
stelling voor ecocheques beperkt tot 
250 euro per jaar. Voor sport en cul
tuurcheques blijft de teller staan op 
100 euro per jaar. 

De komende maand worden de lonen aangepast in volgende sectoren. 
De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche, individuele rekening of con-
tract aangeduid als paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.
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tot eenzelfde slotsom zouden 
komen. Voor high added value 
manufacturing heb je vooral goed 
opgeleid personeel nodig en een 
hoogtechnologische omgeving. De 
lonen zijn niet doorslaggevend.” 

Jullie besteden de productie niet uit, 
maar houden alles zelf in handen. Een 
bewuste keuze?  
PELGRIMS: “Toch wel. Wij geloven 
sterk in de meerwaarde van een 
stabiel team, dat trots is om mee te 
werken aan ons project. Dat doe je 

niet met steeds wisselende mede
werkers met weekcontracten, maar 
door mensen in eigen loondienst, 
van hoog tot laag. In de ontwikke
ling werken vooral hooggeschoolde 
kenniswerkers, maar in de produc
tie betrekken we alle lagen van de 
bevolking bij ons project. Al onze 
medewerkers voelen zich mee eige
naar van het product dat ze maken. 
Die fierheid maakt wel degelijk een 
verschil. In die zin zijn onze keu
zes ingegeven door gezond sociaal 
opportunisme.” 

Blijven jullie in België? 
PELGRIMS: “Dat is alleszins de 
bedoeling. Maar we zijn inmiddels 
actief in zeventien landen. In de 
toekomst willen we ook produc
tie opzetten in de andere landen 
of regio’s waar we onze producten 
afzetten. We willen produceren zo 
dicht mogelijk bij de afzetmarkt. 
Dus wellicht zullen we vanaf 2024 
voor die lokale markten ook gaan 
produceren in de VS en Duitsland. 
Zo willen we de transportkosten en 
de milieuimpact beperkt houden.”

‘Korte keten’ is ook economisch interessant

“DE PRODUCTIE IN EIGEN LAND BLEEK 
MAAR LIEFST 18% GOEDKOPER!”

De manier waarop onze geglobaliseerde economie vandaag de dag georganiseerd is, doet veel vragen rijzen. 
Wij zijn wel braaf thuis gebleven tijdens de pandemie, maar de producten en diensten die we aankopen hebben 

vaak al de halve wereld rondgereisd. Naast de enorme vervuiling voor onze planeet, zitten in de wereldwijde 
productieketens ook vele werknemers verstopt van wie de arbeidsrechten geschonden worden. Is dit model 

wel houdbaar op de lange termijn? Of zouden we beter evolueren naar een economie van ‘korte ketens’?

Steeds meer wordt gezocht naar 
manieren om de internationale toe
leveringsketens te verkorten. De 
aandacht voor kortere ketens werd 
recent ook sterk ‘geboost’ door de 
coronacrisis, die de kwetsbaarheid 
van de internationale toeleverings
ketens op scherp stelde. Ook de cri
sis van de energieprijzen en in het 
kielzog daarvan de transportprijzen 
doen het debat heropleven. Ook van
uit economisch oogpunt wordt de 
korte keten interessant. 

Dat blijkt uit het verhaal van Nobi, 
een Antwerpse startup. Het bedrijf 
startte in 2018 met de ontwikkeling 
van slimme lampen voor senioren. 
De lampen detecteren valincidenten 
en schakelen vervolgens hulp in. “De 
eerste productie van 1.000 lampen 
gebeurde ‘in huis’, om snel te kun
nen inspelen op eventuele proble
men,” legt bedrijfsleider Roeland 
Pelgrims uit. Maar voor de opscha
ling naar een grotere productiecapa
citeit zocht het bedrijf de internati
onale markt af. “En we stelden vast 
dat de productie maar liefst 18% 
goedkoper kon in eigen land, binnen 
het eigen bedrijf en met eigen per
soneel!”

Hoe komt dat?
PELGRIMS: “Er is ten eerste het 
transport. Niet alleen is de kost 
daarvan fors toegenomen. Maar 
er is ook steeds meer onzekerheid 

omwille van de kwetsbaarheid van 
supply chains. Ten tweede zijn er 
de invoerrechten. Voor afgewerkte 
producten gelden duurdere tarieven 
dan voor raw materials. Die wegen 
echt wel door. En ten derde is er het 
geopolitieke landschap. Er is steeds 
meer scepsis over produceren in 
landen als China. Zeker wanneer het 
gaat om hoogtechnologische of pri
vacygevoelige producten. We willen 
het risico vermijden om daardoor in 
de problemen te komen.” 

Maar hoe zit het dan met die befaamde 
loonkosthandicap? 
PELGRIMS: “Natuurlijk liggen de 
loonkosten hier hoger dan in China. 
Al wil ik dat graag ook nuanceren. 
Ook daar zijn de lonen de voorbije 
jaren flink gestegen. De productie 
verhuizen naar ginder is dus sowieso 
geen no brainer meer. Bovendien is 
de loonkost maar een stukje van de 
totale projectkost. Die is voor ons 
productieproces niet doorslagge
vend. Opstartvertragingen in een 
ver land en fouten door communica
tieproblemen brengen ook aanzien
lijke kosten mee. De combinatie van 
al die factoren compenseren in ons 
geval die loonkosthandicap.”

‘In ons geval’ zeg je. In welke mate 
geldt wat voor jullie geldt ook voor 
andere producenten? 
PELGRIMS: “Het zou me niet verba
zen als ook andere maakbedrijven 

 Jan Deceunynck |  Davien Dierickx

“Wij geloven sterk 
   in de meerwaarde 
     van een stabiel 
    team, met mensen 
  in eigen loondienst.”
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Grote sociale onrust  
in het Verenigd Koninkrijk
Afgelopen december organiseerden vakbonden acties in het 
Verenigd Koninkrijk. Verpleegsters kwamen op straat voor een hoger 
loon. Ook niet minder dan 10.000 ambulanciers protesteerden. 
Op verschillende plaatsen kwam het spoorpersoneel in actie. Ook 
buschauffeurs, douaniers, postbodes en rij-instructeurs toonden 
hun ongenoegen. In januari plannen leerkrachten en universiteits-
medewerkers acties. Vakbond TUC is niet verbaasd. Ook in de indus-
trie zagen ze deze winter honderden acties. Elk conflict heeft eigen 
eisen maar veel is ook gemeenschappelijk. Overal zie je een enorme 
loonramp. De reële lonen, dus rekening houdend met de inflatie, 
liggen gemiddeld lager dan veertien jaar geleden. Tegelijkertijd zijn 
de dividenden voor de aandeelhouders in de privésector gestegen. 
In de openbare sector weigert de overheid de nodige middelen te 
voorzien voor noodzakelijke loonstijgingen. Jarenlang zijn de lonen 
van werknemers niet gestegen. De huidige inflatie heeft dramatische 
gevolgen voor de koopkracht. Toch gaan de acties niet alleen over 
loon. Ze gaan ook over arbeidsomstandigheden, werkzekerheid en 
de oproep om een halt toe te roepen aan de vele flexibele en onze-
kere arbeidscontracten. In sommige sectoren leidden de acties al tot 
verbeterde afspraken. 
www.tuc.org.uk
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Telewerk stijgt in gans de EU
Telewerk is een blijvertje. Dit blijkt uit een onderzoek van 
Europees instituut Eurofound. In 2021 deden 41,7 miljoen 
werknemers in de EU aan telewerk. Dat is een verdubbe-
ling tegenover 2019. In 2022 noteerden de onderzoekers 
een kleine daling. Toch is de opwaartse trend duidelijk. 
Werknemers en werkgevers kiezen er steeds meer voor. En 
door technologische ontwikkelingen komen steeds meer 
functies in aanmerking. De pandemie toonde de voordelen 
aan: betere combinatiemogelijkheden voor arbeid en gezin 
en meer autonomie en flexibiliteit. Op de productiviteit had 
thuiswerk geen negatieve gevolgen. De cijfers tonen aan dat 
iets meer vrouwen dan mannen telewerken. De ongelijke 
taakverdeling in het gezin tussen mannen en vrouwen maakt 
vrouwen vaker de dupe van extra onbetaald werk. De com-
binatie arbeid-gezin was voor hen moeilijker. De onderzoe-
kers stellen ook vast dat telewerk vooral gegroeid is in beter 
betaalde beroepen en bij hoger geschoolden. Daar kunnen 
beleidsmakers nog een belangrijke rol spelen. Binnen Europa 
hebben verschillende landen hun regelgeving aangepast, 
maar er is geen uniforme aanpak. Europa kan aandringen op 
betere nationale regelingen. Eurofound beklemtoont dat ook 
sociale dialoog hierin een cruciale rol speelt. 
www.eurofound.europa.eu

Historisch akkoord voor 
textielwerknemers in 
Pakistan
Na de ramp bij Rana Plaza in 
Bangladesh in 2013 ondertekenden de 
mondiale vakbonden en internatio-
nale kledingmerken een akkoord over 
veiligheid en gezondheid in de tex-
tiel- en kledingproductie in dat land. 
De industriële ramp kostte toen het 
leven aan 1.134 werknemers. Negen jaar 
en duizenden fabrieksinspecties later 
is er veel verbeterd. Bovendien werd 
nu ook een internationaal akkoord 
gesloten voor Pakistan. In 2012 vie-
len daar tijdens een dodelijke brand 
in de Ali Enterprises fabriek in Karachi 
meer dan 250 doden. Dit was het start-
schot voor de Schone Kleren Campagne 
om de druk op te voeren. Pakistan is 
een belangrijk inkoopland voor grote 
merken. Dit nieuwe juridisch bindend 
akkoord garandeert Pakistaanse tex-
tielwerknemers vanaf nu een veiligere 
toekomst. Het voorziet o.a. in onafhan-
kelijke veiligheidsinspecties en klach-
tenmechanismes, toezicht en onder-
steuning bij vastgestelde problemen, 
sensibilisering voor werknemers… Dit 
zal het aantal ongevallen en overlijdens 
op de werkplek doen dalen. Het zal 
werknemers mondiger maken en steun 
bieden in de strijd voor hun rechten. 
http://www.schonekleren.be
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Arbeidstijd in 2023
‘Tijd’ is een bijzonder rekbaar begrip. 
Datzelfde geldt ook voor ‘arbeidstijd’. Door 
toenemende werkdruk in combinatie met 
technologische mogelijkheden wordt er op 
alle mogelijke en onmogelijke tijdstippen 
gewerkt. ACV-Puls regio Waas en Dender 
organiseert een gespreksavond rond dit 
thema. Wat betekent ‘arbeidstijd’ in 2023. 
Wat is ‘voltijds’? Is een werkweek van 37, 38 
of 40 uren nog een realiteit? En hoe zit het 
met de werkdruk tijdens die arbeidstijd? 
Zijn takenpakketten nog behapbaar binnen 
de voorziene arbeidsduur? De kapstok voor 
de gesprekken is een experiment met de 
30-urenweek bij Femma. Er komen deelne-
mers aan het project aan het woord, maar 
ook Ignace Glorieux van de VUB die het 
experiment op de voet volgde. Vanuit weten-
schappelijke hoek nemen ook Geert van 
Hooteghem van het HIVA en Olivier Pintelon 
van de progressieve denktank Minerva aan 
het woord. Namens de politiek zal minister 
Pierre-Yves Dermagne aan het debat deelne-
men. Veerle Verleyen van ACV Puls zorgt voor 
de vakbondsstem. Wil je graag mee je ideeën 
omtrent arbeidstijd delen? Dan ben je op 15 
februari welkom in De Casino in Sint-Niklaas. 
Graag een seintje via https://rb.gy/muqwck 
of de QR-code hieronder.
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Een fijn loopbaaneinde, daar kijken heel wat werknemers naar uit. De druk mag van de ketel. Het 
mag allemaal een beetje minder. Nog wel aan de slag, maar op een wat lager ritme. Wat meer tijd 

voor de kleinkinderen of voor hobby’s die door een druk werkleven in een hoekje zijn gedrumd. 

Daar hoopte ook Ben Isebaert op 
toen hij als late vijftiger wat met zijn 
gezondheid begon te sukkelen. “Een 
te hoge bloeddruk, stelde de dokter 
vast. Weinig verwonderlijk, want het 
was de periode ervoor behoorlijk 
zwaar geweest,” herinnert Ben zich. 
“Op het werk, maar ook daarnaast. 
Mijn beide ouders en mijn schoon
moeder waren dement en uitein
delijk zijn mijn moeder en schoon
moeder met een week verschil 
overleden. De laatste maanden was 
mijn schoonmoeder – die thuis werd 
verzorgd – volledig hulphoevend en 
er moest constant iemand bij haar 
zijn.” De combinatie met een veelei
sende job werd Ben even te veel. Hij 
moest er een poosje tussenuit. 
“Toen ik terug aan de slag ging, gaf 
ik aan dat ik liever wat minder zou 
werken. Dat ik dan ook minder zou 
verdienen, was voor mij evident.” 
Maar die vraag kon bij de werkge
ver niet op begrip rekenen. “’Geen 
sprake van. Als je niet voor de volle 
100% kan werken, moet je maar 
ontslag nemen’, was de boodschap. 
Nochtans was er bij het bedrijf waar 
ik werkte, een grote multinationale 
speler in de farmasector, echt wel 
een regeling mogelijk geweest. Maar 
voor vertegenwoordigers was dat 
blijkbaar onmogelijk.”

Overname
Niet veel later werd de afdeling 
van Ben overgenomen. Maar ook 
die nieuwe eigenaar toonde wei
nig begrip. In plaats van een lan
dingsbaan of een supportfunctie 
kreeg Ben er nog werk bij. “Ik kreeg 
er een nieuw product bij dat ook 
gebruikt werd in een sector die voor 
mij volkomen nieuw was. Er waren 
wat online modules als opleiding 
voorzien, maar geloof me, op zo’n 

moment heb je daar geen boodschap 
aan. En ook niet aan praatjes over 
werken aan je veerkracht. Verder 
dan dat kwam het eindeloopbaanbe
leid van mijn werkgever niet.” 
Ben werd opnieuw ziek. En een paar 
maanden na zijn terugkomst – hij 
was toen net 60 geworden – werd 
hij ontslagen. “Dat was niet wat ik 
wilde. Ik wilde nog aan de slag blij
ven, maar dan op een lager ritme.” 
Dat bleek helaas onbespreekbaar. 

Ontslagen
Ben bleef niet bij de pakken zitten. 
Dat kon ook niet, want de VDAB
adviseurs stuurden hem op jacht 
naar een nieuwe job. “Wie denkt dat 
het met die activering wel meevalt, 
denkt maar beter wat anders,” lacht 
Ben. “Ze hebben echt stevig achter 
mijn veren gezeten. Maar werk vin
den is absoluut niet eenvoudig als 
je 60 bent. Ik zocht bovendien een 
zinvolle job,” legt hij uit. “En deel
tijds, want voltijds zou ik het niet 
meer volhouden, besefte ik.” Op de 
meeste sollicitatiebrieven die hij 
verstuurde, kreeg hij geen antwoord. 
Of hij bleek niet over de juiste diplo
ma’s te beschikken. “Uiteindelijk 
vond ik een halftijdse job als fond
senwerver voor Artsen zonder 
Grenzen. Dat lag me wel. Mijn job 
bestond eruit mensen aan te spre
ken aan de ingang van winkels.”
Na twee contracten van zes maan
den, even onderbroken omwille van 
corona, werd Ben terug werkloos. 
En hij schrok van de uitkering. “838 
euro per maand kreeg ik! De eer
ste maanden na mijn eerste ontslag 
kreeg ik bijna het dubbele. Maar 
dat bedrag was snel afgebouwd. 
En omdat ik nadien maar halftijds 
had gewerkt, was die degressiviteit 
blijven doorlopen. Dat was wel een 

koude douche. Uit de spaarpot die 
we hadden opgebouwd voor onze 
oude dag is intussen al een flinke 
hap verdwenen.”

Pensioen
Nu is Ben op vervroegd pensioen. 
“Verlost van de druk van de VDAB. 
Tijd om te genieten.” Maar hij heeft 
wel een zuur gevoel overgehouden 
aan het einde van zijn loopbaan. 
“Dat moet toch menselijker kunnen? 
Ik voelde me door mijn werkgever 
weggesmeten als een rotte appel. 
Als je aangeeft dat het te veel wordt, 
wordt de verantwoordelijkheid in 
je eigen mandje gelegd. Bij de VDAB 
had ik nooit het gevoel dat ze mijn 
situatie als oudere werknemer echt 
begrepen. En zij moeten goede acti
veringscijfers halen natuurlijk. En 
werkgevers verkiezen een flexijob
ber boven een werkloze 55plusser. 
Of ze zoeken vrijwilligers. Ze zouden 
die taken beter in volwaardige con
tracten gieten – ook op maat van 
ouderen, die nog aan de slag willen 
blijven op een wat lager pitje omdat 
ze moeite hebben met de druk, de 
deadlines, het tempo… Nee, op die 
manier moeten ze niet schrikken dat 
55plussers het niet volhouden.”

Een bitter einde van de loopbaan

“DE VERANT-
WOORDELIJKHEID 
WORDT IN JE 
EIGEN MANDJE 
GELEGD”

 Jan Deceunynck |  Daniël Rys

“In plaats van te zoeken 
naar flexi-jobbers 
zouden werkgevers beter 
inzetten op volwaardige 
contracten – ook op maat 
van ouderen, die nog aan 
de slag willen blijven op 
een wat lager pitje!” 
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alle vertrouwen in dat België over 
de juiste structuren beschikt om de 
slachtoffers te kunnen helpen. Het 
heeft me heel erg tegen de borst 
gestuit dat er zoveel tijd is verloren 
gegaan.”

Juridisch helder
De advocaten van hun kant vertellen 
dan weer over de helletocht door de 
wetgeving. Het Borealisdossier is in 
ons land de grootste zaak van men
senhandel ooit – en wellicht in heel 
Europa. “Juridisch was de zaak heel 
helder: slachtoffers van mensen
handel moeten geholpen worden,” 
legt advocaat Jan Buelens in de film 
uit. “Maar er was geen geld om de 
mensen op te vangen en hun rech
ten te geven. Dat gaat in tegen elke 
menselijkheid en wettelijkheid.” Het 
ontbrak de hulpverlenende organi
saties aan middelen om opvang en 
bescherming aan te bieden. Dat is 
een politiek probleem. 

Ketenzorg
De reportage laat ook Luc 
Cortebeeck aan het woord, voor
malig ACVvoorzitter en tegenwoor
dig topman van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO). Situaties 
als deze had hij al gezien in pakweg 
Qatar. Maar in ons land? Toch ver
baast het hem niet helemaal. Diep 
verborgen onder de radar gebeu
ren weinig verkwikkende dingen 
onder het mom van flexibilisering, 
legt hij uit. En hij verwijst naar de 
pakjesleveranciers en maaltijdbe
zorgers die vaak in redelijk gelijk
aardige omstandigheden aan de slag 
zijn. “We moeten echt gaan naar 
een regelging die een bedrijf verant
woordelijk stelt voor al wie ervoor 
werkt, ook voor de onderonderon
deraannemer en het personeel dat 
daarvoor werkt.”

True crime
Qatar aan de Schelde is een film 
die eigenlijk iedereen zou moeten 
zien. True crime van het zuiverste 

water. Maar de film geeft ook hoop. 
Aan het einde van de film blijkt er 
een stukje happy end in zicht voor 
de Bengaalse slachtoffers. Voor de 
Turkse groep ligt het moeilijker, 
maar zij krijgen toch ook al een 
werkvergunning. 

Maar de strijd is nog niet gestreden. 
Niet alleen voor de slachtoffers die 
nog altijd wachten op de uitbetaling 
van grote stukken loon. Maar ook 
voor de vakbonden die werken aan 
wettelijke ketenzorg die werkgevers 

verantwoordelijk stelt voor al wie 
voor hen werkt. “Dat is de enige weg 
om moderne slavernij op een effici
ente manier tegen te gaan,” besluit 
Cortebeeck op het eind van de film. 
En hij heeft overschot van gelijk. 

www.docwerkers.be/docu/
qatar-aan-de-schelde

Qatar aan de Schelde legt vinger op de wonde

OOK IN BELGIË IS MENSENHANDEL 
EEN REALITEIT

De film Qatar aan de Schelde vertelt het verhaal van uitgebuite Filipijnse, Turkse en 
Bengaalse werknemers op de Antwerpse Borealiswerf. De zaak kwam vorige zomer aan 
het licht. Vlakbij huis, in de Antwerpse haven, werkten 174 mensen als moderne slaven. 

Zonder rechten waren ze overgeleverd aan de grillen van hun werkgever. 

Terwijl iedereen – zeer terecht overi
gens – moord en brand schreeuwde 
over de mensenrechtenschendin
gen bij de bouw van de voetbaltem
pels voor het WK voetbal, gebeurde 
onder onze eigenste kerktoren net 
hetzelfde. Het was een paar dagen 
groot nieuws. De verontwaardiging 
was groot. Maar dat gevoel kab
belde net zo snel weer weg en werd 
bedolven onder nieuwe dossiers. 
Alleen al daarom is het goed dat de 
sociaal geëngageerde filmmakers 
van Docwerkers deze film hebben 
gemaakt. Mensenrechten zijn geen 
futiliteit. Ze verdienen meer dan 
ondergesneeuwd worden onder de 
waan van de dag. 

Loze beloftes
De film laat de slachtoffers aan het 
woord. Pijpfitters, lassers en andere 
buitenlandse vaklui getuigen hoe 
ze voor een habbekrats werkten. 
Lange dagen. Gevaarlijke werkom
standigheden. Veel minder loon 
dan Belgische collega’s en een pak 
minder dan vooraf was beloofd. Om 
hier te komen werken betaalden 
ze duizenden euro’s waarvoor ze in 
eigen land have en goed verkoch
ten of zich in de schulden staken. 
Maar eens in België bleken de belof
tes niet te kloppen. Ze werden te 
weinig, te laat of zelfs gewoon niét 
betaald. Geen geld dus om naar het 
thuisfront te sturen of de gemaakte 

schulden af te betalen. En wie pro
testeerde, werd afgedreigd. Verhalen 
die je enkel associeert met schim
mige landen waar arbeidsrechten 
onbestaande zijn. Maar nee dus. Ook 
hier blijkt het te kunnen…  

Helletocht
Ook onderzoeksjournalist David 
Van Turnhout die het schandaal 
aan de oppervlakte bracht, komt 
aan het woord. Hij vertel over zijn 
stijgende verbazing dat zoiets hier 
zo lang onder de radar kan blijven 
met alle bevoegde instanties die ons 
land rijk is. “Ik ben er heel erg van 
geschrokken dat Qatarese toestan
den ook hier mogelijk zijn. Ik had er 
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Vollenbak vooruit voor meer personeel in zorg, welzijn en cultuur

WE WILLEN NIET TERUG NAAR DE 
TIJD VÓÓR CORONA

De zorgsector kampt met een serieus personeelstekort. Of het nu om kinderopvang gaat of een 
woonzorgcentrum of een instelling voor personen met een handicap: de wachtrij is lang. Het 

ziekenhuispersoneel bezwijkt bijna onder de combinatie van de combinatie van het griep-, corona- en RSV-virus. 
En eind vorig jaar liepen de wachttijden in sommige spoeddiensten op een bepaald moment op tot acht uur. 

Dat er iets moet veran
deren, is duidelijk, 
vindt ook Olivier 
Remy die voor 
ACV Puls mee 
de non
profit sector 
coördi
neert. 

“Wachtlijsten 
en vooral per
soneelstekorten 
wegwerken is een 
werk van lange adem. 
We moeten dus vooral niet 
wachten om te werken aan oplos
singen. Anders knallen we binnen
kort keihard tegen de muur. We 
willen een toekomstplan voor zorg, 
welzijn en cultuur zodat blijvend 
geïnvesteerd wordt in meer perso
neel en betere lonen en arbeidsom
standigheden. Het is een optelsom 
van maatregelen die het verschil zal 
maken.”

Meer personeel vinden, 
hoe doe je dat?

REMY: “Dat heeft 
veel te maken 

met de aan
trekkelijk
heid van 
de job en 
de nood 
aan inves
teringen. 
Daar schort 

wel wat aan. 
Niet alleen in 

de zorg overi
gens. Er zijn heel 

wat maatschappelijk 
relevante jobs die moeilijk 

ingevuld geraken. Onderwijs, poli
tie… Maar dus ook de zorg.”

Hoe kan je die jobs aantrekkelijker 
maken?
REMY: “Er moet gesleuteld worden 
aan betere werkomstandigheden.
Denk maar aan goede uurroosters 
die het mogelijk maken om je werk 
te combineren met je privéleven. 
In veel instellingen wordt daar aan 
gewerkt maar in andere blijft het 
een pijnpunt en  is er nog veel verbe
tering mogelijk. Daarnaast is er de 
immense werkdruk door het perso
neelstekort. Er zijn in alle sectoren 
van de zorg handen te kort. Door de 
hoge werkdruk zijn er personeelsle
den die sneller uitvallen of vertrek
ken. En zo stijgt de werkdruk verder. 
Die vicieuze cirkel moet doorbroken 
worden.”

“Via het project ‘Kiezen voor de 
zorg’ proberen we mensen warm te 
maken voor een zorgjob. Maar ook 
de overheid zal nog een tandje moe
ten bijsteken om zijinstromers naar 
de zorg te leiden. En dan zijn er nog 
de lonen. Na corona heeft de over
heid een inspanning gedaan om die 
op te trekken maar door jaren heen 
opgelopen achterstand is groot. De 
inhaaloperatie is dus niet afgelo
pen.”
Hoe schat je de bereidheid van je 
gesprekspartners in? 
REMY: “We verwachten dat de werk
gevers en vooral de overheid mee in 
het overleg stappen én dat het tot 
akkoorden voor de toekomst leidt. 
We willen met de nationale beto
ging een duidelijk signaal geven dat 
we niet terug willen naar de tijd van 
voor corona. We willen niet steeds 
opnieuw horen dat we meer moeten 
doen met minder. We staan op een 
kantelpunt. Laten we er samen voor 
zorgen dat het in de juiste richting 
kantelt.”

Werken aan verbeteringen bij Avantor

ONS VAKBONDSWERK MAAKT  
ÉCHT EEN VERSCHIL

Avantor, een internationaal bedrijf dat zich o.a. focust op de distributie van 
onderzoekslaboratoriumproducten, is een bedrijf met veel verschillende facetten. Dat blijkt ook 
uit de samenstelling van de ACV Pulsploeg. Met meer dan twintig zijn ze. En vanuit verschillende 

afdelingen proberen ze samen de werkomstandigheden van hun collega’s te verbeteren.

Het is niet altijd eenvoudig om als 
vakbondsploeg bij Avantor de vinger 
aan de pols te houden. Het vergt een 
gevarieerde aanpak. “In het distri
butiecentrum staan we als vakbond 
sterk,” legt Patrick Vossen uit. “Daar 
houden we via maandelijkse infomo
menten onze collega’s op de hoogte 
van wat er allemaal beweegt. We 
laten uiteraard ook ruimte voor vra
gen. Noem het een syndicaal onder
onsje,” lacht hij. Maar zo’n informele 
bijeenkomsten gaan niet altijd of 
voor iedereen. “Dat lukt niet door de 
structuur van ons bedrijf. Heel wat 
collega’s werken bij andere bedrij
ven ter ondersteuning, soms ook in 
het buitenland. En dan is er ook nog 
het toegenomen thuiswerk bij onze 
administratieve collega’s. In de toe
komst willen we de banden nauwer 
aanhalen door on site bezoeken te 
doen. Maar voorlopig houden we 

contact door twee à drie keer per 
jaar een nieuwsbrief te bezorgen aan 
alle Avantorcollega’s.” 

Heft in eigen handen
Zoals bij heel wat bedrijven is ook 
bij Avantor thuiswerk niet meer 
weg te denken. Maar een thuiswerk
policy kwam er niet zonder slag of 
stoot. De Pulsploeg zette er mee de 
schouders onder. “Mensen hadden 
er bijna twee jaar thuiswerk opzit
ten, waarin extra gepresteerde uren 
nergens geregistreerd werden,” legt 
Christophe Smits van de Pulsploeg 
uit. “Er was nood aan goede afspra
ken. We hebben die eerste meetings 
rond de nieuwe thuiswerkpolicy met 
het management dan ook met argus
ogen gevolgd. De eerste voorstellen 
kwamen niet echt overeen met de 
werkrealiteit van onze collega’s.”
We namen daarom het heft in eigen 

handen en werkten proactief aan 
een voorstel. “We kwamen samen 
met administratieve collega’s uit 
alle hoeken van het bedrijf. We pol
sten wat er leefde en wat een ideale 
thuiswerksituatie zou zijn. Op basis 
daarvan vroegen we een nieuw voor
stel, waarna we via een petitie steun 
vroegen voor een nieuw thuiswerk
plan. Met meer dan 70 handtekenin
gen zijn we naar de directie gestapt. 
Daar kregen we gehoor. Onze thuis
werkpolicy is nu gebaseerd op func
tie – Europees of lokaal – waarin 
collega’s flexibel hun thuiswerkda
gen kunnen nemen.” Dat resultaat 
werd goed onthaald. “Tegelijk gaven 
we zo ook een sterk signaal aan onze 
collega’s: ons vakbondswerk maakt 
écht een verschil! Samen kunnen we 
onze werkomstandigheden verbete
ren.”

DE BETERMAKERS

 Sofie Van Der Vreken |  Daniël Rys  Jan Deceunynck

ACTIEDAG 
NON-PROFIT

DINSDAG 31 JANUARI
10.30 UUR

• 
Brussel-Noord 
Meer info via je 

vakbondsvertegenwoordiger 
of op www.wittewoede.be

“Er is werk aan betere 
werkomstandigheden. 
Denk maar aan goede 
uurroosters die het 
mogelijk maken om je 
werk te combineren met 
je privéleven.”
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Horizontaal
A Bergtop - 

hemellichaam
B Deel van graanhalm - 

bijwoord - getij 
C Spatten 
D Sportvereniging 

– persoonlijk 
voornaamwoord - 
dun   

E Glijschoen – in orde - 
akkoord

F Onwetend - spuugzat
G Bedwelming - 

zuurtegraad 
– vragend 
voornaamwoord

H Vaas - familielid - 
platendraaier

I Redevoering
J Lengtemaat - 

landbouwwerktuig - 
vogelsoort 

K Landelijk - blokkering  

Verticaal
1 Lokmiddel - heester
2 Stuk textiel - 

ondernemingsraad - 
meester

3 Voorzitter
4 Kijkbuis – rund 

– prehistorisch 
(voorvoegsel)  

5 Zoogdier - bijwoord – 
erg groot  

6 Boomsoort - 
bergdoorgang 

7 Handelsnaam 
– kledingstuk - 
medicijn

8 Roem - lidwoord - 
doctor

9 Wettelijke feestdag
10 Overdreven – 

bevestiging – 
oppervlaktemaat

11 Dansvorm – deel van 
snaarinstrument

V
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E 
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De oplossing van de vorige prijsvraag 
was ‘Hoog tijd voor sociaal beleid’. D.V. 
uit Peer werd door loting uit de juiste 
antwoorden getrokken en wint een boe-
kenbon van 25 euro. Proficiat!

Stuur je antwoord voor het 
nieuwe kruiswoordraadsel naar 
puzzelpulsmagazine@acv-csc.be, ten 
laatste op 10 februari 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 weg-
schenken van het boek ’De melkboer en 
de geschiedenis’ van John Vandaele. De 
onschuldige hand maakte deze lezers / 
lezeressen blij met een exemplaar: S.L. 
uit Koksijde, V.V.D.K. uit Kalmthout en B.C. 
uit Sint Eloois Winkel. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Alcarras komt op 18 januari in de 
bioscoop.

ALCARRAS
 Karin Seberechts

Alle mooie voornemens rond duurzame landbouw en sporadische 
lippendienst aan lokale telers ten spijt, hebben ‘kleine’ 

boeren het niet onder de markt. Niet hier en niet in Catalonië, 
waar Carla Simón voor Alcarràs haar camera neerpootte. 
Simóns tweede film, over de laatste oogst van een familie 

fruitboeren, is een subliem kleinood, waarvoor de Barcelonese 
de Gouden Beer op het voorbije festival van Berlijn kreeg. 

In het zonovergoten Alcarràs 
zijn het niet de stikstofnormen 
of bodemverontreinigers die de 
Solé’s uit hun slaap houden. De 
drie generaties tellende familie 
perzikentelers vangt op de markt 
nog slechts een habbekrats voor 
hun fruit. De emoties lopen pas 
echt hoog op wanneer blijkt dat 
de grond waarop zij al decennia 
lang hun perziken verbouwen 
eigenlijk hun rijke buren toebe
hoort. Voorvader Solé kreeg het 
land na de Spaanse burgeroorlog 
uit erkentelijkheid cadeau van de 
toenmalige landeigenaars. Maar 
de schenking werd alleen mon
deling bezegeld, eigendomsaktes 
zijn er nooit geweest en de erken
telijkheid is 80 jaar na dato kenne
lijk opgebruikt. De eigenaar wil op 
de grond een zonnepanelenpark 
laten installeren, wat lucratiever 
is dan boomgaarden.

Carla Simóns onderdompeling 
in het leven op het land mid
den in een laatste oogstseizoen 
bruist en beroert. De cineaste 

zette op acht weken tijd met 
een schare nietprofessionele 
acteurs, geplukt uit de buurt van 
de Catalaanse opnamelocatie, 
een ongemeen mild en authen
tiek ensembledrama neer. Ieder 
personage heeft zijn plaats, zijn 
eigenheid en zijn ‘moment’ in 
deze bezielde observatie over een 
hechte familie die door de actua
liteit wordt ingehaald en aloude 
verhoudingen en geplogenheden 
teloor ziet gaan. Simón heeft oog 
voor elk van hen, of die zich nu 
tegen deze harde realiteit verzet, 
erin meegaat of erin berust. De 
nostalgie sijpelt Alcarràs binnen 
nog voor het afscheid goed en wel 
is ingeluid, maar als dat einde 
komt, is het wel degelijk pertinent 
en onomkeerbaar. Een hartroe
rend gul, bitterzoet saluut aan een 
– verdwijnend – leven op en van 
het land.

Gul en authentiek portret van een familie fruittelers en haar laatste oogst.

FILM

Het Klimaatboek
Greta Thunberg vroeg meer dan hon-
derd vooraanstaande wetenschap-
pers, leiders, activisten en publicisten 
om hun kennis met ons te delen. Van 
smeltende ijskappen tot inheemse 
soevereiniteit, van fast fashion tot de 
toekomst van onze voedselvoorzie-
ning en de bredere duurzaamheids-
crisis: hun bevindingen zijn verwoord 
in overtuigende bijdragen over veran-
dering, actie en veerkracht. Daarnaast 
deelt Greta haar eigen verhalen over 
haar leerproces – de protestacties en 
het blootleggen van greenwashing – en 
onthult ze hoezeer we in het onge-
wisse zijn gelaten. 
Dat is een van onze grootste proble-
men, zo laat ze zien, maar ook onze 
belangrijkste bron van hoop. Alleen als 
we al deze zaken met elkaar verbinden, 
kunnen we duurzame oplossingen vin-
den. En zodra iedereen het hele plaatje 
kent, kunnen we in actie komen.
Greta Thunberg inspireerde miljoe-
nen mensen over de hele wereld. Het 
Klimaatboek toont glashelder hoe 
de vele crises op onze planeet met 
elkaar samenhangen en vertelt de 
onverbloemde waarheid over hoe en 
waarom onze wereld verandert.

Interesse in dit boek? Stuur dan je 
naam en adres vóór 10 februari 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

INDEXERING 
LEDENBIJDRAGE

Omwille van de hoge inflatie de laatste maan-
den, zag het ACV zijn kosten sterk toenemen.  Om 
onze dienstverlening  te blijven garanderen, is het 
daarom nodig om de ledenbijdrage voor de meeste 
leden vanaf 1 januari aan te passen. Zo’n indexe-
ring van de ACV-bijdrage zal vanaf 2023 trouwens 
nog maar 1 keer per jaar worden toegepast. Deze 
aanpassing is geen aangenaam nieuws, maar we 
verzekeren je: elke euro die we ontvangen, wordt 
geïnvesteerd in een versterking van onze dienst-
verlening en jouw belangenbehartiging. In heel wat 
sectoren krijg je bovendien een groot deel van je 
lidgeld terug in de vorm van een vakbondspremie. 

Dankzij jouw bijdrage kunnen we blijven opkomen 
voor jouw rechten. En dat is vandaag meer dan ooit 
nodig. Denk maar aan het behoud van de automati-
sche index, een goed loon, veilige werkomstandig-
heden, een leefbare combinatie tussen werk en vrije 
tijd én betere pensioenen en uitkeringen. 

WIL JE IN 2023 
WERKEN AAN JE 

LOOPBAAN?
Januari, de maand van de goede voornemens… Heb 
je ook je loopbaan op je lijstje staan? Dan kunnen 

de loopbaancoaches van ACV Puls je helpen om 
dat plan al meteen wat concreter te maken. 

Zoek je een betere worklife
balans? Of overweeg je een 
carrièreswitch? Misschien 
is je job niet meer wat je er 
ooit van gedroomd had en 
wil je een andere invulling 
geven aan je loopbaan? Wil 
je wat zichtbaarder zijn voor 
je collega’s en meer verant
woordelijkheid opnemen? 
Of worstel je met je rol als 
leidinggevende en kan je wel 
wat tips gebruiken? Met alle 
vragen over je loopbaan kan 
je aankloppen bij de loop
baancoaches van ACV Puls.

Ze leggen je graag uit hoe ze 
jou kunnen helpen tijdens 
een vrijblijvend kennisma
kingsgesprek of tijdens een 
online webinar over hun 
aanbod voor jou. Dat gaan 

een individueel loopbaan
traject zijn, maar ook een 
specifieke workshop waar 
je uitgebreid tips & tricks 
krijgt aangereikt om je loop
baan steviger in de hand te 
nemen. De komende weken 
staan er workshops op het 
programma rond o.a. sol
liciteren, kiezen voor een 
zorgjob en je zichtbaarheid 
op het werk. Maar op www.
loopbaanontwikkeling.be 
vind je nog veel meer. 

Aarzel niet om contact op te 
nemen!

ACV PULS
OP DE SOCIALE MEDIA

Een indexaanpassingen in je sector, een bevraging over verruimde openingsuren in 
winkels, een live verslag van een actiedag, beelden van het Pulscafé in je regio…

Je vond het de voorbije maanden allemaal op onze sociale media. 
Hieronder een greep uit wat je daar kon vinden.  

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

Uitzendkrachten
Een uitzendkracht die recht heeft op een eindejaars
premie en lid is van een vakbond, krijgt ook een vak
bondspremie. Die bedraagt nu 112 euro per jaar. De 
vakbondspremie wordt samen met de eindejaarspre
mie uitbetaald aan het einde van het jaar. Meer info 
daarover vind je via www.hetacv.be/interimunited.

Socio-culturele sector
In de socioculturele sector (PC 329) krijgen de 
gesyndiceerde werknemers een vakbondspremie van 
90 euro uitbetaald als ze de volledige vakbondsbij
drage betalen. Wie de bijdrage voor deeltijdse werk
nemers betaalt, krijgt een premie van 45 euro.  
Om recht te hebben op de premie moet je ten laat
ste op 1 april 2022 bij de vakbond aangesloten zijn. 
Je moet ook minstens één dag in de sector gewerkt 
hebben tussen 01/01/2022 en 31/12/2022. Je moet 
ook in orde zijn met de betaling van de vakbondsbij
drage op het ogenblik van de uitbetaling.  
De tewerkstellingsattesten die recht geven op de pre
mie, moeten ingevuld en ondertekend worden terug
bezorgd aan je plaatselijke ACVPulssecretariaat. De 
uitbetaalperiode loopt tot 31/03/2023.
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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-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 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 
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. 


