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wedstrijd
 FNAC-Geschenkbon

Winnaars

Ron Vroman (Bellegem),  Carlos Otte (De-
stelbergen), Wouter Moerman (Gent), Wim 
Bruggeman (Sint-Pauwels) en Benny Van-
genechten (Beerse)winnen een prachtige 
Mediamarkt-geschenkbon. Zij wisten dat het 
10 jaar geleden is dat er nog een sectoraal 
akkoord werd afgesloten voor het personeel 
van de lokale en provinciale besturen, dat 
JICCS bij Defensie staat voor Joint Individual 
Common Core Skills (Training) en dat de uni-
taire NMBS in 2005 werd vervangen door een 
holdingstructuur.

Nieuwe prijs:

FNAC-Geschenkbon

 
Vragen

- Onder de vlag ‘Ervaring Erkennen’ liep bij 
bpost een programma waarbij bepaalde 
personeelsleden een diploma kunnen 
behalen. Die naam is nu veranderd. Hoe 
luidt de nieuwe naam? Geef de volledige 
benaming.

- Begin oktober werden de handtekeningen 
geplaatst onder een nieuw VIA-akkoord 
voor de kunsten. Waarvoor staat VIA in 
deze context?

- Hoeveel jaar heeft Carine Laureys, die 
begin oktober met pensioen ging, voor 
ACOD gewerkt?

Antwoorden mailen naar
chris.camps@acod.be
of sturen naar Chris Camps,
Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel. 

Gelieve je adres te vermelden
bij je antwoorden.

algemeenalgemeen 
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Durf sterke standpunten in te nemen!
De gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen zijn net 
achter de rug. Hoe lees jij de uitslag?

Guido Rasschaert: “Het zijn en blijven lokale verkiezingen. Voor 
elke conclusie die je daaraan wil verbinden, zijn er tegenargu-
menten om daar een andere conclusie uit te trekken. Het is wel 
duidelijk dat sterke bestuurders, die luisteren naar de bevolking 
en alle dagen hun netwerk goed onderhouden, daarvoor ook 
beloond worden. Dat is het geval bij alle politieke partijen. Een 
andere beslissende factor in het kiesgedrag van de burgers is vol-
gens mij de invloed van de media. Die valt niet te onderschatten 
en de populistische partijen hebben daar zeer goed gebruik van 
kunnen maken om de thema’s van deze verkiezingen te bepalen.” 

Ben je verbaasd over de verdere terugval van traditioneel 
links?
 
Guido Rasschaert: “Het is geen geheim dat klassiek links het 
slecht doet. Dat zie je momenteel ook in vele andere Europese 
landen. Tijdens ons verkiezingsweekend waren er ook in de 
Duitse deelstaat Beieren verkiezingen en ook daar kenden de so-
ciaaldemocraten een grote terugval. Ze verloren de helft van hun 
kiezers. Erg verwonderlijk is dat daar ook niet als je als partij mee 
het economisch model van flexjobs, zeer lage lonen en sociale 
dumping ondersteunt. Dan laat je de arbeiders in de steek en dan 
zullen die je ook in de steek laten op de dag van de verkiezingen. 
Net als bij ons, profiteren ook in Duitsland de populistische par-
tijen daarvan.”

Wat kan traditioneel links doen om de dalende lijn om te 
buigen?
 
Guido Rasschaert: “We hebben nood aan een socialistische 
partij die zich afkeert van economische keuzes en modellen die 
onder andere in Duitsland doorgevoerd worden. Dat moet niet 
enkel gebeuren in woorden, maar ook in daden zodra links aan 
de macht is. Wat de sp.a betreft, meen ik dat het geen zin heeft 
je alleen te focussen op hoogopgeleide, welvarende stedelingen 
zonder breed maatschappelijk netwerk. Die zijn bij de voorbije 
verkiezingen massaal vertrokken naar Groen. Ik vrees bovendien 
dat die partij als gevolg van die instroom een meer liberale koers 
zal varen in de toekomst.”

Op welke thema’s moet de sp.a dan volop inzetten?

Guido Rasschaert: “Dat is niet moeilijk: werkbaar werk, kwalita-
tieve jobs, betaalbaar wonen en vechten tegen ongelijkheid en 
armoede. Daarover moet het gaan! Over die zaken moeten ze 
durven sterke standpunten in te nemen. Ze moeten hun apothe-
kersweegschaal opzijschuiven en opnieuw echte volksvertegen-
woordigers worden. Dit wil zeggen dat ze hun ideeën ook weer 
gaan uitleggen aan de mensen op straat, op markten, in volkshui-
zen of cafés. Alleen dan is er een kans dat de kiezer hen weer zal 
weten te vinden in het stemhokje.
Dat dit mogelijk is, bewijzen de goede scores van onze vakbonds-

afgevaardigden die bij de verkiezingen opkwamen. Zij gaan die 
thema’s niet uit de weg, durven zich daarover uit te spreken en 
onderhouden ook een breed netwerk met alle lagen van de be-
volking.”

Verwacht je dat de verkiezingsuitslag een invloed zal hebben 
op de regeringen-Michel en -Bourgeois?

Guido Rasschaert: “Het kan alle richtingen uit. Het zou kunnen 
dat de N-VA het gaspedaal indrukt op het vlak van migratie om 
het Vlaams Belang wind uit de zeilen te nemen. Het kan ook dat 
de aanval op de vakbonden en openbare diensten nog versterkt 
wordt, omdat ze daarmee menen goed te scoren. 
Hoe dan ook moeten we zeer waakzaam blijven en gepast reage-
ren in aanloop naar de verkiezingen in mei 2019 en nadien. De 
ACOD en het ABVV moeten blijven herhalen dat het rechtse be-
leid enkel dient om de rijken te beschermen en dat de rest van de 
bevolking kan stikken. Dat is iets wat we nooit zullen slikken. Een 
eerlijk beleid is mogelijk en het is ook betaalbaar. Het is enkel een 
kwestie van keuzes maken.”

Tot slot: wat vind je van de beslissing van de regering-Michel 
om meer dan 1 miljoen euro uit trekken om nieuws te checken 
op zijn juistheid?

Guido Rasschaert: “Dat vind ik er echt over. Dat geld kan veel be-
ter besteed worden. Bovendien is het een gevaarlijke evolutie van 
een rechtse politiek, die meer en meer sympathie toont voor Big 
Brother en die wantrouwen toont ten aanzien van de bevolking 
door middel van camera’s. Zullen ze binnenkort zelf het journaal 
maken, Trump achterna? Ze maken van alles een circus en leve-
ren zelf de clowns…”
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Interview met professor Patrick Deboosere (VUB)
“De pensioenen zijn perfect betaalbaar”
Het is één van de hardnekkigste sociaaleconomische mythes: 
de rechterzijde houdt ons graag voor dat de pensioenen onbe-
taalbaar zijn. Dat is niet zo, aldus professor Patrick Deboosere 
(VUB), gespecialiseerd in demografie.

“De mens is in wezen vandaag niet anders dan 2000 jaar geleden. 
Bij een leeftijd van 65 jaar begint de veroudering genadeloos toe 
te slaan. Eén op de drie Europese 65-jarigen heeft fysieke kwaal-
tjes die het moeilijk maken om normaal werk te verrichten. Het is 
dus normaal dat we op die leeftijd erover nadenken om het wat 
rustiger aan te doen. Het idee dat we altijd maar ouder worden, 
de toegenomen levensverwachting, doet ons valselijk geloven dat 
we als mens fundamenteel langer fit blijven en dus ook maar een 
paar jaar langer kunnen werken. Dat is niet zo. De hogere levens-
verwachting is in de eerste plaats een gevolg van de verbeterde 
werk- en leefomstandigheden, die maken dat we allemaal de kans 
hebben om oud te worden. Vroeger was er veel meer vroegtijdige 
sterfte, op volwassen leeftijd maar ook bij kinderen. Nu zien we 
een bijna rechthoekige leeftijdspiramide”, legt demografiespecia-
list professor Patrick Deboosere (VUB) uit.

Hebben we dan allemaal de garantie op dezelfde 
levensverwachting?

Patrick Deboosere: “Bijna iedereen die vandaag geboren wordt, 
heeft een goede kans om de leeftijd van 85 jaar te bereiken. Maar 
het verouderingsproces is en blijft wat het is. Er is ook wat onge-
lijkheid in dit verouderingsproces en dus een ongelijke verdeling 
naar leeftijd. Die ongelijkheid vloeit zowel voort uit genetische 
voorbestemming, als uit de interactie met de werk- en leefomge-
ving. Bijgevolg is er ook wel enige elasticiteit op dit verouderings-
proces en kan actief ouder worden een positieve invloed uitoe-
fenen. Maar ‘actief ouder worden’ staat helemaal niet gelijk met 
het verrichten van betaalde arbeid die zowel fysiek als psychisch 
belastend is.”

Waarrond draait volgens u de strijd over het 
opschuiven van de pensioenleeftijd?

Patrick Deboosere: “De essentie van de hele pensioendiscussie 
is tijd. We produceren altijd maar meer goederen op minder tijd. 
Kanttekening hierbij: door klimaatverandering moeten we er ook 
rekening mee houden dat een constant toenemende productivi-
teit niet langer houdbaar is, tenzij we die omzetten in een leef-
baardere wereld in plaats van altijd maar meer producten.
Met de hoge productiviteit van vandaag kunnen we onze rijkdom 
handhaven en tegelijk ervoor zorgen dat het werk beter verdeeld 
wordt. Dit is niets nieuws: de strijd om de achturendag was pre-
cies hetzelfde. Werknemers leverden strijd om opnieuw meester 
te worden over hun tijd. Nu ontneemt men de bevolking die con-
trole. Werknemers worden gedwongen om langer te werken, ook 
al zijn ze daar fysiek niet meer toe in staat. In die zin hangt dit ook 
samen met de verkorting van de arbeidstijd tijdens het actieve 
leven. We moeten ervoor zorgen dat we de tijd weer in handen 
nemen en als een waardevol goed beschouwen.”

Blijven onze pensioenen op termijn betaalbaar?

Patrick Deboosere: “We worden als mens niet per se ouder, 
maar er zijn wel meer ouderen. De verhouding tussen het aantal 
gepensioneerden en het aantal actieven verandert. Dit houdt in 
dat de pensioenuitgaven stijgen. Is dat onbetaalbaar? Absoluut 
niet! De pensioenen zijn perfect betaalbaar. Het Planbureau 
berekende dat er inderdaad een toename van de uitgaven zit 
aan te komen, van ongeveer 4 procent van het bruto nationaal 
product (bnp). Dit soort toename, over een heel lange periode, 
is perfect haalbaar. Het is een kwestie van keuzes. De taxshift van 
de regering-Michel slorpt al 1 à 2 procent van het bnp op om de 
werkgevers een korting op de werkgeversbijdrage te geven. En 
zo zijn er nog voorbeelden: bedrijfswagens kosten ons ieder jaar 
opnieuw ook 1 à 2 procent van het bnp. Er zijn best wel manieren 
te vinden om hogere pensioenkosten het hoofd te bieden. We 
hebben het dan nog niet eens gehad over, bijvoorbeeld, een ver-
mogensbelasting.”

Bron: De Nieuwe Werker

Patrick Deboosere (VUB): 

“Werknemers worden 
gedwongen om langer te 
werken, ook al zijn ze daar 
fysiek niet meer toe in 
staat.”
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De trein kleurt groen
Laat het licht maar branden!
In de Amerikaanse postapocalyptische 
sciencefictionserie ‘Revolution’ maken 
we kennis met een samenleving in de 
nabije toekomst waar de elektriciteit 
volledig uitgeschakeld is en de wereld in 
chaos vervalt. De maatschappij wordt 
uit elkaar gerukt en verschillende – 
wrede - milities bevechten elkaar om de 
macht. Er zijn geen waarden en normen 
meer. Deze tv-serie is wellicht niet zo 
gekend, maar ze doet ons wel naden-
ken over de gevolgen van een volledige 
elektriciteitspanne – geen ondenkbaar 
scenario. Misschien kunnen de Belgische 
spoorwegen een dergelijke ramp helpen 
voorkomen.

Kortsluiting dreigt

In de tv-serie valt de elektriciteit uit door 
het falen van een experimentele nano-
technologie. Bij ons is er een black-out 
mogelijk door een veel alledaagser pro-
bleem: het gevoerde regeringsbeleid. Al in 
2014 waren er onheilsberichten over een 
mogelijke black-out. Er werd een afkoppe-
lingsplan uitgewerkt om een mogelijk te-
kort aan elektrische stroom op te vangen. 
De afgekoppelde gebieden werden in kaart 
gebracht, maar toch bleef er grote ondui-
delijkheid. Gelukkig is het destijds zover 
niet gekomen.
Vier jaar later zitten we opnieuw in een 

situatie waar een mogelijke stroomonder-
breking niet ondenkbaar is. De kans dat 
het deze keer wel gebeurt, is zelfs groter 
dan vier jaar geleden. Het is cynisch, maar 
dankzij de opwarming van de aarde had-
den we in oktober nog warme tempera-
turen en konden we de verwarming in 
zomerreces houden. Mogelijk hadden we 
anders nu al het afkoppelingsplan in de 
praktijk zien functioneren - of net niet.

Welke oplossing voor het 
energievraagstuk?

De regering heeft de voorbije vier jaar 
onvoldoende alternatieven gezocht voor 
de kerncentrales waarvan we afhankelijk 
zijn en die meer en meer negatief in het 
nieuws komen. De vraag rijst of onze kern-
centrales niet aan het einde zijn van hun 
levensduur en of een sluiting de enige mo-
gelijke optie is? Laat ons niet fatalistisch 
zijn, maar wat als er toch een ramp ge-
beurt met een kernreactor? De bezorgde 
burger stelt zich terecht de vraag waarom 
men sinds 2014 niet meer heeft ingezet op 
een diverser productiepark voor energie  - 
zowel voor de korte als de lange termijn.

Belgische spoorwegen zetten in 
op groene energie

Misschien komt de oplossing ook deze keer 

weer van de spoorwegen. De spoorwegen 
waren in de negentiende eeuw de motor 
van de moderne wereld. Ook nu kunnen 
we opnieuw pioniers worden. Infrastruc-
tuurbeheerder Infrabel heeft plannen om 
op zijn terreinen zonnepanelen en wind-
molens te plaatsen. Naast het uitwerken 
van concrete plannen, zijn er ook con-
tacten met mogelijke partners gelegd. Er 
wordt zelfs geopperd om op termijn voor 
eigen energievoorziening te kunnen gaan.
Dit voornemen zal niet alleen de continu-
iteit van de stroomtoevoer garanderen, 
maar ook de kostprijs van elektriciteit 
aanzienlijk drukken. De spoorwegen, niet 
alleen een pionier in duurzame mobiliteit, 
maar ook in duurzame energie.
Een utopie? Misschien wel, maar de ge-
schiedenis kan zich ook in positieve zin 
herhalen. Het pionierschap van de spoor-
wegen heeft de samenleving veel geboden, 
we kunnen dit op een duurzame manier 
voortzetten. We blijven meer dan ooit hét 
alternatief voor een duurzame mobiliteit 
en energiebevoorrading. Zolang het licht 
brandt, rijdt de trein. Dat is een goede zaak 
voor iedereen.

Ludo Sempels
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Opinie
Wie heeft de moed om van de 
spoorwegen opnieuw één bedrijf te 
maken?
“De splitsing van de Belgische spoorwe-
gen in 2005 is de oorzaak van de neer-
waartse trend van de stiptheid”, schrijft 
Gunther Blauwens van ACOD Spoor in 
een Knack-opiniestuk. “Toch zijn er nog 
steeds mensen binnen de Belgische 
spoorwegen die de fouten uit het verle-
den niet willen inzien, erger nog, ze kie-
zen resoluut voor een herhaling ervan.”

Door de operationele splitsing van de 
spoorwegen werden de communicatie- 
en regelorganen versnipperd in aparte 
diensten van de infrastructuurbeheerder 
Infrabel en de spoorvervoerder NMBS. De 
NMBS heeft onmiddellijk gekozen voor 
een zeer gecentraliseerd communicatie- 
en regelorgaan. Infrabel vermindert het 
aantal seinhuizen tot tien, die regionaal 
verspreid zijn. Het spoorwegpersoneel 
heeft bij monde van de vakbonden steeds 
een negatief advies gegeven. Een top-
down-bedrijfspolitiek heeft de bovenhand 
gehaald. Ter herinnering: Europa vraagt 
slechts een boekhoudkundige splitsing.

Halfslachtige decentralisering

Na meer dan een decennium operationele 
problemen en structurele hervormingen 
binnen de verschillende diensten, stelt 
men bij de NMBS vast dat de stiptheid er 

alleen maar op achteruit gaat. Je zou dan 
denken dat het gezond verstand het over-
neemt. Helaas is dat niet het geval. Direc-
tie Transport van de NMBS heeft beslist de 
regelorganen slechts gedeeltelijk te de-
centraliseren en de communicatieorganen 
verder te centraliseren. Het argument dat 
de centralisering van de communicatie-
organen van treinbegeleiding een succes-
verhaal is, is ronduit absurd en bevestigt 
de selectieve blindheid van de directie. De 
ivoren toren staat op een eiland.
Elke spoorwegexpert weet dat de spoor-
weg een complex geheel is van verschil-
lende schakels binnen NMBS en Infrabel. 
Het is bijgevolg essentieel deze zo goed 
mogelijk bij elkaar te plaatsen, dichtbij de 
actiezones. De lokale kennis is belangrijk 
om een kordate aanpak van een spoor-
wegincident te bekomen, alsook voor een 
optimale interne en externe communica-
tie. Vandaag worden we steeds geconfron-
teerd met ellenlange vertragingen bij elk 
spoorwegincident. Genomen beslissingen 
worden te vaak herroepen, wat bijkomen-
de vertraging en een lamentabele commu-
nicatie oplevert. De medewerkers op het 
terrein zullen dit volmondig beamen.
“De informatisering zal veel oplossen”, 
zegt directie Transport. “De treinbegelei-
der zal elke vraag op elk moment beant-
woord zien op zijn computer, zonder zelfs 

de vraag te moeten stellen!” Dergelijke 
dromerige stellingen maken elk serieus 
debat onmogelijk. Een dosis realiteitszin 
dringt zich op. Moeten we er dan vanuit 
gaan dat de informatisering het zal oplos-
sen? Ik denk het niet. En het spoorweg-
personeel denkt dat ook niet.

Waar is het personeel naartoe?

We zien bovendien een vermindering van 
operationeel personeel in de stations. Ter-
wijl de ‘One Man Car’ nog niet onmiddel-
lijk voor morgen is, is het ‘No Man Station’ 
al een feit. Er zijn stations waar er hele-
maal geen perronpersoneel meer is, ter-
wijl er duizenden reizigers op- en afstap-
pen (Tienen, Genk, Gent-Dampoort,...). 
Andersvaliden moeten ruim op voorhand 
assistentie opvragen, zodat er iemand van-
uit een ander station met de wagen of de 
trein zich ter plaatse kan begeven. Sociale 
controle vermindert. Agressie en ongepast 
gedrag tegenover het spoorwegpersoneel 
en de reizigers verhoogt.
Vorige week heeft de directie Transport 
een splitsing van haar activiteiten in twee 
delen aangekondigd: Passenger Transport 
& Security en Transport Operations. Dat 
dit gebeurt terwijl men volop bezig is met 
een - naar eigen zeggen - revolutionair 
informaticaproject rond de operationele 

spoor 
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werking binnen Transport, is bijzonder 
opmerkelijk. De aanduiding van extra en 
nieuwe managers is blijkbaar een noodza-
kelijkheid. Het kan misschien wel zijn dat 
men in voorbereiding van de liberalisering 
een sterke trainingsstaf naast het veld 
wil plaatsen, maar zolang er niet genoeg 
basisspelers op het veld staan, zal het niet 
lukken.
De reizigers en personeelsleden hebben 
een aanspreekpunt nodig op het perron, 
niet in de gangen van het directiegebouw. 
Zorg eerst voor voldoende operationeel 
personeel in plaats van steeds te moeten 
anticiperen op personeelstekort. Een extra 
manager zal de dienstverlening naar onze 
reizigers niet garanderen. Een onderstati-
onschef ‘perron’ wel. Dat heet maximale 
dienstverlening op maat van de klant.

Kies voor een slimme 
centralisering

Als vakbond stellen we een zeer efficiënte 
en kostenbesparende aanpak voor. Maak 
de spoorwegen opnieuw één bedrijf, even-
tueel door middel van een holdingstruc-
tuur met één CEO. Kies voor een ‘One 
Man/Woman Management’ met één raad 
van bestuur. Breng de operationele rege-

lorganen van NMBS en Infrabel opnieuw 
samen, zij aan zij. Een operationele struc-
tuur op basis van de tien regionale sein-
huizen, waar naast de regelorganen, ook 
de communicatieorganen samengebracht 
worden om de nationale en regionale 
communicatie beheersbaar te houden.
Ons voorstel om de regel- en communica-
tieorganen af te stemmen op die van In-
frabel wordt door directie Transport droog 
afgewimpeld. “We gaan ons toch niet 
spiegelen aan de structuur van Infrabel”, 
horen we op het sociaal overleg. Een ar-
gument waarmee men vooral bewijst dat 
de operationele diensten van Infrabel en 
NMBS niet alleen naast elkaar, maar ook 
steeds verder van elkaar werken.

Stel de reiziger centraal

Zolang men vooral bezig is met ‘eigen 
structuur eerst’, gaan we onze reizigers 
nooit een dienstverlening kunnen geven 
waarop ze recht hebben. In dat opzicht 
heeft de CEO van de NMBS, mevrouw Sop-
hie Dutordoir, overschot van gelijk om de 
focus maximaal te leggen op de reiziger. 
Kennen we onze reizigers wel voldoende? 
Is onze mobiliteit voldoende afgestemd op 
andere vervoermodi en de lokale noden 

van een voorstadsnet? Vroeger hadden we 
knooppunten met de buurtspoorwegen. 
Knooppunten die later moesten wijken 
voor koning auto. Vandaag wordt het suc-
ces van de Zwitserse spoorwegen vooral 
gelegd bij de knooppunten op hun net.
We zijn ervan overtuigd dat een geïnte-
greerde operationele samenwerking tus-
sen NMBS en Infrabel een maximale en 
optimale dienstverlening zal garanderen.

Wie durft?

De vraag is: wie heeft vijf minuten po-
litieke moed om de eenmaking van de 
Belgische spoorwegen uit te voeren? De 
grootste regeringspartij alvast niet, aan-
gezien die zelfs pleit om de spoorwegen 
te splitsen in zes delen en een gerichte 
besparingspolitiek voert bij het openbaar 
vervoer.
Welke doelstellingen hebben de vertegen-
woordigers van deze regeringspartij in de 
raden van bestuur van Infrabel en NMBS? 
Past het in hun Vlaams-nationalistische vi-
sie om volop mee te werken aan een goed 
werkend nationaal spoorwegbedrijf?

Gunther Blauwens

Seniorenwerking ACOD Spoor gewest Mechelen
Succesvol heropgestart
Het nieuwe team van Mechelen, Joseph 
‘Joe’ Grieten (gewestelijk secretaris) en 
René Smets (ondersteunend gewestelijk 
secretaris vanuit Leuven), hebben de se-
niorenwerking in het gewest Mechelen 
nieuw leven ingeblazen. Voormalig gewes-
telijk secretaris Wilfried Bogaert neemt als 
jong gepensioneerde met veel enthousi-
asme het voorzitterschap op van de werk-
groep senioren. De eerste activiteit was 
alvast een voltreffer. Een mooie Mechelse 
delegatie bracht een begeleid bezoek 
aan Brouwerij Het Anker. Een bezoek aan 
een brouwerij als eerste activiteit is zeer 
toevallig, wat kwatongen ook mogen be-
weren…

 Wens je meer informatie? Neem gerust 
contact op met joseph.grieten@acod.be of 
bel 015 41 07 00

Joe en René
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Dossier agressiebeleid
7 manieren om agressie uit trein en 
station te bannen 
Agressie aanpakken vraagt preventieve 
en repressieve maatregelen. Repressieve 
maatregelen pakken enkel de gevolgen 
van een probleem aan, met preventieve 
maatregelen pakken we ook de oorzaken 
van een probleem aan. En dat vraagt 
budgettaire en menselijke investeringen.

De vraag is: zal de huidige besparingspoli-
tiek van de regering voldoende middelen 
vrijmaken om de Belgische spoorwegen de 
kans te geven het probleem aan te pakken 
en mensen te verbinden op een veilige 
en stipte manier? We sommen een aantal 
problemen van het terrein op die een im-
pact hebben op het anti-agressiebeleid.

1. Personeelstekorten

Een belangrijke preventiemaatregel is 
een zichtbare aanwezigheid van perso-
neel in trein en station. De operationele 
personeelskaders van stationspersoneel 
(perron, loket), treinpersoneel en Secu-
rail zijn ofwel niet volledig gevuld, ofwel 
onvoldoende berekend op de realiteit op 
het terrein. Besparingen zijn schrijnend 
zichtbaar in de trein en op het perron. Sta-
tions zonder toezichtpersoneel vragen om 
ongepast gedrag. Camera’s kunnen alleen 
registreren, niet ingrijpen.
In bepaalde stations zijn er bovendien 
geen nachtprestaties ondanks een duide-
lijke nood aan toezicht op de laatste en 
eerste treinen van de dag, ook om overlast 
tijdens de nachtelijke uren in het station te 
vermijden.
Daarnaast moet onderzocht worden of het 
stand-by plaatsen van mobiele Securail-
brigades in bepaalde stations op lijnen 
waar bijstand minder evident is, geen 
meerwaarde zou zijn. We denken aan be-
paalde stations op de lijnen 124, 96,… Op 
basis van de geregistreerde oproepen bij 
SOC is een analyse van welk station en op 
welk tijdstip mogelijk. En dit kan een tijde-
lijke actie zijn.
Securail-agenten zitten op hun tandvlees. 
De spoorwegpolitie wordt afgebouwd en 
de lokale politie geeft prioriteit aan inter-
venties in stad en gemeente. De redene-
ring van lokale overheden is dan ook dat 
de spoorwegen beschikken over Securail 

en spoorwegpolitie voor interventies en 
beveiligingen. Maar de theorie is zeker 
niet de praktijk.
Van het station naar de trein. De perso-
neelstekorten bij het begeleidingsperso-
neel zijn alweer opmerkelijk. We stellen 
ons vragen over de kaderberekeningen. 
Zijn deze voldoende berekend op het 
transportplan, de hoeveelheid van BNX’en, 
de aging en afwezigheden? We vragen dat 
bepaalde treinen begeleid worden door 
twee treinbegeleiders die samen door de 
trein gaan. De TiCo-brigades moeten ver-
der aangevuld worden.
We herhalen opnieuw (!) ons voorstel om 
een vlinderkader op te stellen per district. 
Vrijwilligers die inspringen waar een tij-
delijke nood is aan personeel en bij vol-
doende personeel anti-agressiediensten 
verzekeren. Een win-win aanpak.

 Besluit: de personeelstekorten moeten 
weggewerkt worden en de personeelska-
ders moeten berekend worden op basis 
van de praktijk en de realiteit.

2. Operationele ondersteuning 
loopt mank

De communicatiedoorstroming is onder-
tussen genoegzaam bekend als een com-
municatiestoornis. De verschillende ope-
rationele schakels worden onvoldoende 
ondersteund in hun opdracht: een maxi-
male dienstverlening naar de klant.
De centralisaties van de communicatie- en 
regelorganen is hier de oorzaak van. Een 
manke communicatiedoorstroming zorgt 
voor veel frustraties, zowel bij het perso-
neel als bij de reizigers. Personeelsleden 
in trein en stations moeten de verwijten 
opvangen en verteren. De emmers lopen 
over met alle gevolgen van dien.

 Besluit: de communicatie- en regelorga-
nen moeten gedecentraliseerd worden om 
een maximale dienstverlening te garande-
ren aan de interne (personeel op het ter-
rein) en externe klant (onze reizigers).

3. De commerciële regelgeving is 
te complex

Zolang er commerciële examenvragen 
kunnen opgesteld worden, bewijs je dat 
de commerciële producten niet klant-
gericht zijn. De commerciële producten 
moeten begrepen worden door de klant 
zonder dat hij of zij juridisch geschoold is. 
Te vaak zijn er conflicten wegens interpre-
taties van de commerciële regelgeving. 
Hierdoor worden interventies niet uitge-
voerd omdat politionele diensten minder 
gehaast zijn om te interveniëren wegens 
commerciële geschillen.
We zijn daarentegen verheugd over de 
beslissing van de CEO om de invulpassen 
af te schaffen. Invulpassen moedigen het 
grijsrijden aan en veroorzaken veel agres-
sie.

 Besluit: de commerciële regelgeving 
moet beantwoorden aan de KISS-formule: 
Keep it Simple and Stupid. Elk nieuw 
commercieel product moet bovendien 
voorgelegd worden aan de dienst Trein-
begeleiding voor akkoord om problemen 
tijdens de controle te vermijden. Dit wordt 
nu reeds toegepast bij buitenlandse spoor-
wegmaatschappijen.

4. Gerechtelijk apparaat moet 
kordaat optreden en minder 
seponeren

In 2006 heeft de NMBS de ronde van de 
Parketten gedaan om het probleem van 
agressie en de juridische opvolging ervan 
aan te kaarten. Een herhaling lijkt zich op 
te dringen.

 Besluit: de minister van Mobiliteit moet 
contact opnemen met de minister van Jus-
titie om juridische maatregelen te nemen. 
We vrezen alleen dat ook de Parketten 
geconfronteerd worden met een bespa-
ringspolitiek.

5. Heropstarten van 
hoffelijkheidscampagne en een 
campagne met een duidelijke 
(juridische) boodschap

In het buitenland (VK, Ierland) worden 
treingebruikers op een ludieke en creatie-
ve manier duidelijk gemaakt dat agressie 
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tegenover het spoorwegpersoneel steeds 
juridisch vervolgd wordt. De hoffelijkheids-
campagne moet interactiever worden. 
Breng het spoorwegpersoneel in contact 
met de reizigers en breng reizigers in con-
tact met andere reizigers. Een gesprek met 
koffie en croissant doet wonderen.

 Besluit: een doorgedreven communica-
tiecampagne dring zich op, zowel met een 
juridische boodschap als met een vriend-
schappelijke boodschap. Het station en 
de trein moeten oorden van hoffelijkheid 
worden. Trein en station zijn de spiegel van 
de samenleving.

6. Het gesprek aangaan met 
jongeren die zich ongepast 
gedragen (binnen de 
schoolmuren)

We pleiten opnieuw voor het opleiden 
van personeelsleden tot overtuigende 
sprekers om hun ervaringen te delen in 
scholen door middel van spreekbeurten 
met audiovisuele middelen. De confronta-
tie met slachtoffers doet jongeren inzien 
dat wangedrag in de trein en daarbuiten 
alleen maar menselijk leed veroorzaakt. 
De spoorwegbediende is meer dan een 
uniform. In Nederland bestaat dit project 
– luisteris.com – al een tijd. Met succes. 
Jongeren solliciteren later zelfs voor een 
job bij de spoorwegen. Een win-win in-
vestering. De job van treinbegeleider is 

trouwens nog steeds een prachtjob, eentje 
met veel verantwoordelijkheid en aan te 
raden aan ieder die een positief mens-
beeld in zich draagt.

 Besluit: agressie is een maatschappelijk 
fenomeen. Zeker wat betreft ongepast 
gedrag, verbale en provocerende agres-
sie. Open de schoolpoort voor een goed 
gesprek. Maar ook buiten de schoolmuren 
moet er gesproken worden. Er zijn tal van 
(volwassen) verenigingen die open staan 
voor dergelijke debatten en gesprekken.

7. Opleiding in mentale 
weerbaarheid

Dankzij een opleiding ‘mentale weerbaar-
heid’ kan het personeelslid zich geestelijk 
wapenen en verbale agressie beheersen 
als mentale én morele overwinnaar.

 Besluit: beledigingen en dreigend taalge-
bruik komen intimiderend over en hebben 
een zware psychosociale belasting. Dit 
wordt vaak onderschat en als zwak be-
stempeld. Wat zeer onterecht is.

8. De werkomstandigheden 
moeten niet efficiënter zijn maar 
beter

De opgestelde prestaties van het begelei-
dingspersoneel zijn niet meer realistisch 
en veel te vol. Het herhaaldelijk moeten 

veranderen van een trein in functie van 
een efficiënte (lees: maximale) inzetbaar-
heid van een treinbegeleider op de trein 
met minder ‘dode’ tijd, is niet alleen nefast 
voor het recuperatievermogen van de 
bediende, maar ook voor de stiptheid. Of 
hoe efficiëntie de stiptheid voorbij steekt 
en het personeel en de reizigers opzadelt 
met frustraties.
Itris is geen trouw werkmiddel. De vele 
softwareproblemen maken het werken 
onmogelijk en brengt alleen maar organi-
satiestress met zich mee.
En we zijn de hete zomer nog niet verge-
ten. Aircoloze treinen, manke waterbe-
voorrading, niet aangepaste zomerkledij… 
Maar ook de administratie na een agressie 
moet herbekeken worden. Een administra-
tieve vereenvoudiging dringt zich op.

 Besluit: de werkomstandigheden van de 
treinbegeleider vraagt een ‘review’. We 
kunnen dit trouwens verruimen naar het 
voltallige operationele personeelskorps.

Gunther Blauwens

CONTACT Gunther Blauwens l 02 508 59 27 l gunther.blauwens@acod.be
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Wissel van de wacht bij ACOD TBM Limburg
Stan Reusen volgt Marcel Verginst op
Op 26 september vond er bij de sector 
TBM Limburg een buitengewoon congres 
plaats voor de verkiezing van een gewes-
telijk secretaris. De huidige secretaris, 
Marcel Verginst, gaat begin november 
op rust en geeft de fakkel weldra door 
aan Stan Reusen, de enige kandidaat 
voor de functie. Leon Versluys werd ver-
kozen tot voorzitter van de sector TBM 
Limburg.

Marcel Verginst was gewestelijk secretaris 
sinds 1 mei 2016. In deze relatief korte 
periode heeft hij zich snel ontpopt tot 
een echte toegevoegde waarde aan het 
Vlaams Uitvoerend Bureau en aan het 
paritair comité. Hoewel Marcel bekend 
staat om zijn capaciteit om in alle omstan-
digheden zijn uiterste kalmte te kunnen 
bewaren, kon hij ook zonder franjes zeg-
gen waar het op staat. De directie heeft 
dus aan Marcel een ernstige tegenstander 
gehad. Hij heeft steeds een oprecht res-
pect gehad voor zijn leden en militanten, 
en daar heeft hij evenveel respect en ka-
meraadschap voor teruggekregen. Marcel 
ontving tijdens het congres dan ook een 

staande ovatie. Wij wensen Marcel een 
mooi pensioen in goede gezondheid en 
veel quality time om zich voortaan aan zijn 
echtgenote, familie en vrienden te wijden.

Gelukkig was Marcel een vooruitdenkend 
man. Met zijn pensioen in aantocht, begon 
hij te zoeken naar een bekwame opvolger 
om de toekomst van de syndicale werking 
van ACOD TBM in Limburg veilig te stellen. 
Die vond hij in Stan Reusen. Stan begon bij 
De Lijn als chauffeur in 2007 in stelplaats 
Haacht. Vervolgens was hij in Leuven een 
tijd nachtwaker en de voorbije 6 jaar is hij 
opnieuw chauffeur, met uitvalsbasis stel-
plaats Beverlo.
Vanaf zijn eerste werkdag was Stan steeds 
present bij syndicale acties of manifesta-
ties, waardoor hij niet onopgemerkt bleef. 
Toen hij door de ACOD gevraagd werd om 
zich bij onze jongerenwerking Jong TBM 
aan te sluiten, heeft hij daar geen ogenblik 
aan getwijfeld.
Al snel volgde voor hem een plaats in de 
ACOD Jongerencommissie via het gewest 
en aansluitend nog een mandaat als 
plaatsvervanger voor de jongerencommis-

sie van het Vlaams ABVV, eveneens voor 
het gewest.
Stan valt op door zijn gedrevenheid als 
militant in Beverlo en zijn vertegenwoordi-
gende rol in de ondernemingsraad De Lijn 
entiteit Limburg. Hij laat zich opmerken als 
een zeer sociale persoonlijkheid en zal on-
getwijfeld zijn invloed laten voelen op het 
beleid, zowel bij De Lijn als bij de ACOD. 
Voor hem is dossiers doorgronden en ver-
garen van kennis een waar plezier.

“Dankzij de kansen die ik kreeg binnen de 
jongerenwerkingen en tijdens vormingen 
bij de ACOD en het ABVV, heb ik me op 
syndicaal en persoonlijk vlak sterk kunnen 
ontwikkelen. Nu wil ik die kennis en erva-
ring gebruiken om de belangen van het 
personeel bij De Lijn volwaardig te dienen 
en het vertrouwen van mijn achterban in 
resultaten om te zetten”, zegt Stan Reusen. 
Wij feliciteren hem voor deze belangrijke 
stap in zijn syndicale carrière.

Rita Coeck

Stan Reusen Marcel Verginst
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Buitengewoon congres ACOD TBM Oost-Vlaanderen
Franky Van Boven volgt Dirk
Stautemas op
Op 28 september 2018 werd in Gent een 
buitengewoon congres gehouden voor de 
verkiezing en aanstelling van een nieuwe 
gewestelijk secretaris ACOD TBM Oost-
Vlaanderen, ter vervanging van Dirk 
Stautemas, die sinds 1 juni de functie van 
GIBS OVL bekleedt.

Voor deze functie hadden zich drie sterke 
persoonlijkheden uit het militantenkorps 
kandidaat gesteld. Na een tweede stem-
ronde kon Franky Van Boven, voorzitter 
van ACOD TBM Oost-Vlaanderen, meer 
dan de helft van de vereiste stemmen 
achter zijn naam schrijven. Tijdens het 
congres drukten wij formeel onze appre-
ciatie uit voor beide andere kandidaten, 
omdat zij zich bereid hebben getoond hun 
nek te willen uitsteken in deze woelige en 
onzekere tijden bij de Vlaamse Vervoers-
maatschappij.

Franky kan terugblikken op 21 dienstjaren 
bij de Lijn, waar hij als chauffeur startte in 
stelplaats Sint-Niklaas, om nadien op zijn 

verzoek tot overplaatsing naar stelplaats 
Hofstade te vertrekken.
In 2004 is Franky militant geworden bij 
ACOD TBM en hij liet zich vrij snel opmer-
ken door zich sterk in bepaalde dossiers 
vast te bijten. Franky heeft in zijn syndi-
cale carrière alle kansen gekregen om de 
nodige vormingen te doorlopen. Hij staat 
bekend om zijn dossierkennis, terreinken-
nis en doortastendheid.
Sinds maart 2018 is hij voorzitter van de 
sector TBM in Oost-Vlaanderen. Hij wordt 
door de achterban zeer gewaardeerd voor 
het professioneel overnemen van Dirk 
Stautemas na diens vertrek in juni, tijdens 
de aanloopperiode tot dit congres. Franky 
heeft bewezen dat de sector steeds op 
hem kan rekenen in moeilijke omstandig-
heden.

Franky kan rekenen op een sterk en hecht 
team van kameraden, syndicalisten en 
leden, die weten wat solidariteit betekent 
en die vertrouwen hebben in de democra-
tische besluitvorming binnen onze organi-

satie. Hij kan daarbij bouwen op het werk 
en de aanpak van Dirk Stautemas, die op 
zijn beurt kan terugblikken op 10 jaar als 
gewestelijk secretaris ACOD TBM in Oost-
Vlaanderen. Wij kennen Dirk als loyale 
teamspeler en harde werker, die steeds 
getracht heeft ieders belang te dienen. Hij 
wist steeds kennis en ervaring te delen in 
de breedst mogelijke zin, met een korps 
van militanten.
Via deze weg danken wij Dirk Stautemas 
voor wat hij bereikt heeft bij de sector 
TBM en wensen wij hem alle succes toe 
met zijn volgende stap in zijn syndicale 
carrière.

Rita Coeck

Franky Van Boven Dirk Stautemas
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Afscheid van een icoon
Carine Laureys met pensioen
Begin oktober ging Carine Laureys met pensioen. Voor de 
meeste militanten van ACOD TBM en wellicht ook heel wat 
leden is ze zeker geen onbekende. Carine begon immers al als 
administratief medewerkster in 1979 bij ACOD op de sector 
Onderwijs, werkte nadien kort voor de sector Telecom en werd 
vanaf 1982 een trouwe waarde voor de sector TBM.

Carine Laureys is niet voor niets in ons huis gekend als ‘Carine van 
den tram’. De federale sector TBM en Carine bleven één en on-
deelbaar gedurende 36 jaar. Zij heeft in die periode heel wat ge-
westelijk secretarissen, militanten en chefs zien komen en gaan, 
en ook de veranderingen in het Vlaams mobiliteitslandschap van 
nabij meegemaakt.
Carine begon bij de sector als een eerder verlegen en onzekere 
jongedame van 22 jaar. Al snel leerde ze echter haar ‘mannetje’ 
staan in deze ‘mannenwereld’. Zij is dan ook steeds door alle ka-
meraden voor wie en met wie zij heeft gewerkt, gerespecteerd 
en ten zeerste geapprecieerd. De administratie van het secreta-
riaat van TBM werd steevast met veel structuur en preciesheid 
onderhouden. Er was bovendien geen schrijf- of spelfout die 
Carine passeerde. Ook de opvolging van het secretariaat van het 
Sociaal Fonds nam zij al die jaren voor haar rekening. Wie met 
haar heeft samengewerkt, weet dat men op Carine kon vertrou-
wen. Met haar wist iedereen waaraan en waaraf, en zij behan-
delde iedereen als gelijk, en dat siert haar. Ook naast haar taken 
voor de sector TBM, heeft zij zich steeds ingezet voor de collega’s 
in de centrale ACOD - onder meer als vast lid van het comité voor 
preventie en bescherming op het werk (CPBW).

Wensen

Een TBM zónder Carine, het zal voor vele collega’s even wennen 
zijn. Maar na een carrière van 39 jaar bij ACOD en haar onvoor-
waardelijke inzet, kunnen we zonder twijfel zeggen dat Carine 
dit rustpensioen dubbel en dik verdiend heeft. Wij wensen haar 
dan ook van harte dat zij nog vele jaren - ondertussen als trotse 
oma - ten volle kan genieten van de vrije tijd in goede gezondheid, 
mooie reizen en fijne momenten met haar familie en vrienden.

Stefanie

Het roer overnemen van iemand die 36 jaar in de sector gewerkt 
heeft, was geen evidentie. Na een interne oproep stelde Stefanie 
Gorissen haar kandidatuur voor de opvolging. Stefanie getuigt 
van ondernemingszin en enthousiasme en zal ongetwijfeld een 
toegevoegde waarde betekenen voor de werking van ons secre-
tariaat. Stefanie is 35 en trotse mama van twee meisjes van 3 
en 5 jaar. Na een avontuur van 6 jaar als reisleidster op talrijke 
buitenlandse bestemmingen was zij klaar om zich te settelen 
in België. Na nog 2 jaar als fleetoperator te hebben gewerkt in 
Mechelen, is zij bij ACOD Onderwijs begonnen als administratief 
medewerkster. Na 4 jaar maakt ze nu de overstap naar de sector 
TBM. Stefanie heeft bij het afscheid van Carine haar dankbaar-
heid uitgedrukt voor de nodige kennis- en expertise-overdracht. 
Sinds 7 oktober is ze dus meer dan behoorlijk voorbereid aan een 
nieuw hoofdstuk begonnen.

Rita Coeck

Oproep tot kandidaturen
ACOD TBM Oost-Vlaanderen zoekt een 
nieuwe voorzitter
Zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement van ACOD TBM Oost-Vlaanderen, moeten de kandidaten minstens 5 jaar bestuurslid zijn 
op het niveau van het gewestelijk bestuur. Kandidaturen kunnen schriftelijk gericht worden aan Franky Van Boven, gewestelijk secreta-
ris ACOD TBM Oost-Vlaanderen, Bagattenstraat 158, 9000 Gent en moeten ten laatste op 30 november 2018 toekomen.

CONTACT Rita Coeck l 02 508 58 84 l tbm@acod.be
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Op de fiets met Patrick Samaey
“Ik hoop nog meer collega’s te 
overtuigen om in de toekomst de fiets 
te nemen”
In tijden dat iedereen zijn mond vol heeft 
van het klimaat en de verwoestende 
invloed van de CO2-uitstoot, zijn er ge-
lukkig ook mensen die de daad bij het 
woord voegen. Patrick Samaey, postman-
uitreiker in Oostende, is zo iemand. Zo’n 
drie jaar terug ontdekte hij het online-
platform ‘Bike to Work’ en sindsdien fietst 
hij zomer én winter naar het werk.

“Op het platform duid je je woon-werkt-
raject aan en je aantal gewerkte dagen – 
uiteraard enkel degene waarop je met de 
fiets naar het werk ging, en automatisch 
wordt het totaal van je afgelegde kilome-
ters weergegeven. Dat cijfer alsmaar zien 
oplopen, motiveert je om door te zetten, 
ook al zit het weer soms tegen”, verduide-
lijkt Patrick Samaey. Op drie jaar tijd stond 
zijn teller op ongeveer 12.000 kilometer.
Op kantoor moedigde Patrick zijn col-
lega’s aan om ook de fiets te nemen. Dat 
ging niet vanzelf. Ook probeerde hij het 
management te overtuigen om als bedrijf 
mee te doen. Hiervoor moet er een bijdra-
ge van 1 euro per werknemer per jaar aan 
de organisatie worden betaald. “Enkel dan 
kunnen de medewerkers van je kantoor 
deelnemen aan de ‘Summer Challenge’ 
(juni), de ‘Winter Trophy’ (januari) en de 
wekelijkse opdrachten, waarmee men prij-
zen kan winnen”, legt Patrick uit.

Stijgend enthousiasme

Aanvankelijk toonde het management 
helemaal geen interesse, maar een wissel 
van managers bracht daar verandering in. 
Mail Center Manager Martin Casier (heeft 
ondertussen bpost verlaten) was begin dit 
jaar bereid om het Mailcenter Oostende 
als bedrijf te registreren op het ‘Bike to 
Work’-platform en de daarbij horende 
jaarvergoeding te storten.
Patrick ging verder met het sensibiliseren 
en motiveren van de collega’s en nu het 
kantoor officieel geregistreerd was, kon 
men ook deelnemen aan de ‘Summer 
Challenge’ om tijdens de maand juni zoveel 
mogelijk werkdagen de fiets te nemen, 
liefst alle dagen. “Deze uitdaging trok vele 

collega’s over de streep. Van drie individu-
ele inschrijvingen sprongen we naar 33 en 
werden er een vijftal ploegjes (van 2 tot 
5 personen) gevormd om deel te nemen 
aan de ‘Summer Challenge’. Daarenboven 
kunnen de deelnemers online elkaars pres-
taties volgen, dat zet zeker ook aan om de 
fiets te nemen”, vertelt Patrick.
En dat de collega’s enthousiast waren en 
er iets voor over hadden, bewijst Sonja 
Pierloot. Voor één van de weekopdrachten 
maakte Sonja zelfs een filmpje op de zee-
dijk, maar uiteindelijk werd haar ingezon-
den foto voor de wedstrijdvraag ‘to bike 
or not to bike’ door de jury uitgekozen en 
won ze de hoofdprijs: voor het kantoor een 
laadstation voor e-bikes van Bosch. “Niet 
dat er veel collega’s met de e-bike komen, 
de meeste kiezen nog voor de goede oude 
fiets. Maar met een e-bike worden afstan-
den tot 15 kilometer makkelijk haalbaar. 

En het maakt ook niets uit, zolang we maar 
met onze tweewieler naar het werk fiet-
sen”, aldus Patrick. “En niet vergeten dat je 
ook met de fiets recht hebt op een vergoe-
ding woon-werkverkeer.”

Gezond en duurzaam

Patrick hoopt dat de huidige Mail Center 
Manager Jochem Vincke het voorbeeld 
van zijn voorganger volgt en voor 2019 de 
bijdrage betaalt. “Alleen dan kunnen we 
aan de ‘Winter Trophy’ en de volgende 
‘Summer Challenge’ deelnemen. En we 
hebben afgelopen jaar gezien dat zo’n uit-
daging de mensen motiveert om voort te 
doen en anderen aanzet om mee te doen”, 
onderstreept Patrick.
Ondertussen fietsen Patrick en zijn col-
lega’s dagelijks naar het werk en zorgen 
zo niet alleen voor hun gezondheid, maar 

Bekroonde foto van de wedstrijdvraag ‘to bike or not to bike’.
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‘Ervaring Erkennen’ wordt ‘FutureMe’
Een diploma is een kostbare troef
Zaterdag 6 oktober 2018 zette bpost 54 
medewerkers in de bloemetjes op het 
diplomafeest van ‘Ervaring Erkennen’. Zij 
behaalden hun diploma van hoger se-
cundair onderwijs of van HBO5 – winkel-
management (hoger beroepsonderwijs 
niveau 5). ACOD Post was erbij en wenst 
alle afgestudeerden een dikke proficiat!

We zijn in het bijzonder heel fier op de 
leden en militanten die afgestudeerd zijn. 
Dat vergt doorzettingsvermogen en inzet. 
De combinatie met hun job is niet evident 
en vraagt een grote investering in tijd en 
energie.
bpost wil dit initiatief een nieuw elan 
geven en engageert zich om ook in de 
toekomst te blijven investeren in haar 
medewerkers. Een nieuwe naam en slogan 
werden in primeur gepresenteerd tijdens 
de plechtigheid: ‘Ervaring Erkennen’ wordt 

ACOD Post staat 100 procent achter dit ini-
tiatief, al van bij de opstart zes jaar terug. 
‘FutureMe’ kan je helpen om je ambitie 
waar te maken en je loopbaanmogelijkhe-
den te verhogen, zowel bij bpost als op de 
arbeidsmarkt.
De opleiding om je diploma hoger se-
cundair onderwijs te behalen, is volledig 
gratis. Ze is gespreid over twee jaar en 
bestrijkt 4 schoolsemesters. Wat zijn de 
voorwaarden om deel te nemen aan deze 
opleiding?

- Je hebt nog geen diploma hoger secun-
dair onderwijs.

- Je bent contractuele medewerker in 
dienst bij bpost met een arbeidscontract 
voor onbepaalde duur of je bent statu-
taire medewerker bij bpost.

- Je kunt je verplaatsen naar de CVO-
centra (Centra voor Volwassenonderwijs) 
van Brugge, Gent, Antwerpen, Diest of 
Brussel.

- Je bent bereid om wekelijks minimaal 10 
uur aan de cursussen te besteden, buiten 
de diensturen.

Heb je vragen over dit project, contacteer 
futureme@bpost.be

ook voor een duurzame leefomgeving. “Ik 
hoop nog meer collega’s te overtuigen om 
in de toekomst de fiets te nemen. Ik geef 
alvast het goede voorbeeld en kom winter 
en zomer met de fiets. Enkel wanneer ik 
mijn bestelde kledij moet meenemen, 
gebruik ik de wagen,” besluit Patrick.
Springt Patrick buiten het woon-werktra-
ject ook nog op de fiets? “Zeer zeker. Ik 
mountainbike en met het gezin hebben we 
al enkele fietsvakanties op ons palmares 
staan. Zo zijn we van Tongeren naar Oos-
tende gefietst. Eerst met de trein naar het 
vertrekpunt en dan elke dag een etappe 
van ongeveer 30 km. Al onze bagage zat in 
een fietskarretje en ik had voor elke dag 
ook iets plezant en avontuurlijk voor de 
kinderen voorzien.”
Patricks enthousiasme geeft al meteen 
veel goesting om zelf op de fiets te sprin-
gen. We hopen dat hij nog veel collega’s 
kan overtuigen om met de fiets naar het 
werk te komen en om ook buiten de wer-
komgeving meer voor de fiets te kiezen. 

ACOD Post wenst hem het allerbeste.

Jean-Pierre Nyns

Patrick Samaey (met fietshelm) en enkele ‘Bike to Work’-collega’s.
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‘Brief’: zoek de gelijkenissen
Willem Elsschot fileert bpost anno 2018
‘Brief’ is een lang schelddicht van de 
Vlaamse schrijver Willem Elsschot uit 
1934. Hij rekent er – 25 na dato – af met 
zijn voormalige Rotterdamse werkgever 
A.F. Smulders. Roepen deze verzen geen 
hedendaagse gelijkenissen op…?

Willem Elsschot werkte bij Smulders’ 
scheeptimmerwerf als ‘correspondent’, 
een administratieve kracht, maar kwam 
ook erg goed overeen met ‘het werkvolk’ – 
de arbeiders. Dat was niet naar de zin van 
de eigenaar van het bedrijf en naar ver-
luidt werd Elsschot daarom ontslagen. Een 
kwarteeuw later kwam Elsschot nog eens 
vlijmscherp terug op de manier waarop 
Smulders zijn personeel behandelt. Aan 
jullie om de gelijkenissen terug te vinden 
met de situatie van bpost in 2018…

Brief

Lamme smeerlap, met je baard,
dor van geest maar dicht behaard,
die ons daar stond aan te staren
of wij huursoldaten waren. 

‘k Weet nog alles, luizig dier, 
ook al zit je ver van hier, 
teruggetrokken en stokoud 
in een blokhuis vol met goud. 

Dat je er Stein hebt uitgetrapt
nadat hij je had verklapt
hoe je schatten kon verdienen
met den bouw van zijn machinen.

Hoe je Berends in de stront
hebt gewreven, als een hond,

toen hij ‘t boekjaar niet kon sluiten
door die fout van zeven duiten.

Hoe die halfwas, smal en bleek,
van zijn gulden in de week
vijftig centen af zag romen,
want hij was te laat gekomen.

‘k Weet het nog, zoals je ziet,
maar ik snap vandaag nog niet
hoe die negen duizend koppen
dat zo lijdzaam bleven kroppen.

Had een flinke delegatie,
na ‘t verwerpen van je gratie
je maar even beet gepakt,
even op den vloer gesmakt,

je dien baard eens afgeschoren,
met of zonder je twee oren,
je die broek eens afgedaan
om je voor je kont te slaan.

Maar al is het niet gebeurd,
uitgesteld is niet verbeurd.
Wij staan klaar om ons te wreken
zonder je den nek te breken.

Want komt ooit de rode tijd 
door je slaven lang verbeid,
vóór nog dat je met je botten
bent gedolven, om te rotten,

dan word jij benoemd per se 
om de piesbak en de plee
schoon te maken als het hoort
in de Beurs of Delftse Poort.

Willem Elsschot

 Bron: ‘Verzameld Werk’, Willem Els-
schot, Uitgeverij Athenaeum – Polak & 
Van Gennep, 2005/2012 (zesde druk), blz. 
758-759 (ISBN 97890 253 69071)

Jean-Pierre Nyns

Quote van de maand

“Zwijgen is ook een keuze, maar voor 
ACOD Post geen optie”
Jean-Pierre Nyns
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Absoluut geen werkdruk bij bpost?
 Tijdens een recente spontane staking deed een jonge postman 

deze uitspraak: “Ik heb vandaag collega’s leren kennen on-
danks dat ik hier reeds een tijdje werk. De staking van vandaag 
was voor mij echt een teambuilding!”

Het is erg dat wij dergelijke uitspraken moeten horen op een 
stakingsdag. Postmannen hebben niet eens meer de tijd om fat-
soenlijk kennis te maken met hun collega’s. En dan beweren er 
mensen dat er geen werkdruk zou bestaan bij bpost…

Jean-Pierre Nyns

Een dolk in de rug...
Alexander De Croo, minister van Digitale Agenda en van bpost, 
heeft een campagne gelanceerd om de e-Box aan te prijzen. Dat 
is een digitale brievenbus waar de burger al zijn digitale over-
heidsdocumenten kan verzamelen. De minister vindt dat burgers, 
op elk moment, op een veilige manier toegang moeten hebben 
tot hun persoonlijke overheidsdocumenten. 
Volgens Alexander De Croo betekent dit voor de burgers minder 
rompslomp, minder tijdverlies en minder gedoe. Een veel groter 
gebruiksgemak, volgens de minister. ACOD Post is het grondig 

oneens met hem. De minister steekt niet alleen bpost een figuur-
lijke dolk in de rug. Dit zal namelijk rampzalige gevolgen hebben 
op het aantal brieven dat onze postbodes moeten bestellen. Wij 
zijn er daarenboven van overtuigd dat vele burgers zullen gedis-
crimineerd worden. Een fysieke versie van overheidsdocumenten 
leest en bewaart beter. En het is bovendien veiliger. Nietwaar 
Facebook en andere Googles?

Jean-Pierre Nyns

Cao 2018
Laatste kans om halftijdse 
loopbaanonderbreking aan te vragen
De huidige cao 2018 voorziet voor de 
statutaire en baremieke contractuele me-
dewerkers de mogelijkheid om halftijdse 
loopbaanonderbreking aan te vragen 
onder bepaalde voorwaarden. De aan-
vragen moeten ten laatste op 31 oktober 
2018 worden ingediend en dan begint 
de halftijdse loopbaanonderbreking op 1 
januari 2019.

Voorwaarden:
- Je moet 10 jaar bedrijfsanciënniteit heb-

ben en dat ten laatste op 31 december 
2018.

- Je moet 57 jaar zijn.
- Je moet 55 jaar zijn, wanneer je post-

man-uitreiker, postman collect of nacht-
werker bent.

Opgelet, iedereen die een gemende loop-
baan heeft, kan een eenmalige vergoeding 
krijgen. Voorwaarde is wel dat je er een 
overeenkomst over afsluit met bpost.

Ben je geïnteresseerd, aarzel niet om je 
gewestelijk secretaris te contacteren om 
bijkomende inlichtingen te krijgen.

Jean-Pierre Nyns

CONTACT Jean-Pierre Nyns l jean-pierre.nyns@acod.be
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Energiebeleid onder hoogspanning
Al jaren slaagt de federale overheid er 
niet in om een coherent energiebeleid te 
voeren. Dit wordt nog versterkt door de 
versnippering van het energiebeleid over 
de diverse Belgische niveaus. Een ener-
giebeleid met verschillende snelheden 
en uitgangspunten is hiervan het directe 
gevolg. Een pijnlijk voorbeeld van het 
absoluut falend Belgisch energiebeleid is 
het reële risico op een stroomtekort nog 
vóór december en wellicht nog meer in 
januari en februari.

Niemand kan op dit moment voorspellen 
wanneer en in welke mate het stroomte-
kort zich zal laten voelen. Zeker is wel dat 
alle betrokken actoren zeer ongerust zijn 
voor de komende wintermaanden. ACOD 
Gazelco weet dit uit eerste hand – niet van 
horen zeggen van de verzamelde zoge-
naamde ‘energiespecialisten’ die elk hun 
zeg doen in de media, maar op basis van 
reële elementen die deze dreiging haast 
tastbaar maken. Echt verrassend is de hui-
dige energiecrisis voor ACOD Gazelco ech-
ter niet. Gezien het falend energiebeleid, 
waarschuwen we hier al langer voor.

Onafhankelijkheid en energiemix

We herinneren graag aan de congres-
teksten van het federaal ABVV: “Er moet 
een duurzame energiemix ontwikkeld 
worden die ons land een maximale 
energie-onafhankelijkheid kan verzekeren, 
evenals een bevoorradingszekerheid die 
ruim gebaseerd is op een verankering van 
lokale productie. Deze mix moet opge-
bouwd worden via een versterking van de 
bestaande productiecapaciteit, waarbij 
voorrang wordt verleend aan de ontwikke-
ling van nieuwe klassieke productiecapa-
citeiten voor elektrische energie, evenals 
de ontwikkeling van de productie van 
hernieuwbare energie (biomassa, zonne- 
en windenergie, e.a.) of van energie opge-
wekt via innoverende technologieën. Ook 
projecten met betrekking tot de plaatselij-
ke productie via coöperatieven is een weg 
met toekomst die moet worden versterkt. 
In een wetgevende context die voorziet 
in een uitdoofscenario voor de elektrici-
teitsproductie uit kernenergie, moet men 
er zich eerst en vooral van vergewissen 
dat deze energiemix voor de productie 

van energie zich inschrijft in een recht-
vaardige overgang naar een koolstofarme 
maatschappij, en ook de doelstelling met 
betrekking tot een maximale energie-
onafhankelijkheid en bevoorradingszeker-
heid van het land naleeft, net zoals het 
behoud van de werkgelegenheid, van de 
competenties, het huidige opleidings- en 
loonniveau, de sociale dialoog, de econo-
mische ontwikkeling, de naleving van onze 
klimaatverbintenissen in een coherent 
kader dat op Europees niveau onderhan-
deld werd, evenals een beleid van prijsbe-
heersing en -controle, ten gunste van alle 
verbruikers.”

Ideologie versus realisme

ACOD Gazelco houdt voor de nabije toe-
komst vast aan een productiepark met een 
realistische mix van productiemiddelen. 
Een eventuele kernuitstap wordt bij wet 
bepaald, wat betekent dat iedereen deze 
moet uitvoeren zoals deze uitgevaardigd 
werd, of men daar nu achter staat of niet. 
Wetten kunnen natuurlijk ook gewijzigd 
worden, wij gaan ervan uit dat dit eventu-
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eel gebeurt in functie van alle consumen-
ten. Het staat in de sterren geschreven dat 
de meeste politieke partijen die momen-
teel beweren dat deze wet op de kernuit-
stap onverminderd zal uitgevoerd worden, 
na de volgende federale verkiezingen hun 
kar zullen keren. Dan zal ook voor hen de 
zin voor realiteit weerkeren en opnieuw 
kunnen primeren op de louter ideologi-
sche standpunten.

Volledige verhaal vertellen

Elke vorm van elektriciteitsproductie heeft 
voor- en nadelen, slechts weinigen durven 
deze blijkbaar allemaal met elkaar af te 
wegen en deze ook objectief toe te lich-
ten. Een energietransitie die volop bezig is, 
moet rekening houden met realiteiten en 
mag niet enkel gebaseerd zijn op een ideo-
logie of eigenbelang. Meerdere hernieuw-
bare energiebronnen, zoals wind en zon, 
bieden niet de exclusieve oplossing door 
hun grote wisselvalligheid. Klassieke cen-
trales, mogelijk aangedreven door aardgas 
of andere brandstoffen, kunnen overdui-
delijk de zeer belangrijke rol opnemen van 
ondersteuning van andere productieca-
paciteit. Ook nog andere energiebronnen 
kunnen een bestaansrecht opnemen in 
een haalbare energiemix.
Steeds moet evenwel rekening gehouden 
worden met de correcte kostprijs van elke 
keuze. Deze moet ook altijd vooraf op een 
duidelijke manier aan alle consumenten 
uitgelegd worden. En daarnaast spelen ui-
teraard ook nog andere maatschappelijke 
factoren een grote rol, zoals het milieu.
Voor ACOD Gazelco moet er ook bij elke 
keuze rekening gehouden worden met 
de impact op de tewerkstelling, inclusief 
goede loon- en arbeidsvoorwaarden.

Dringende investeringen 
gevraagd

Zeker is dat er niet langer kan getreuzeld 
worden met het uitvaardigen van een dui-
delijk en coherent beleid. Elke uitwerking 
vraagt immers om enorme investeringen 
die er niet komen zonder stabiliteit in de 
regelgeving. Hopelijk wordt daarin voor-
zien dat de productie zo veel mogelijk in 
België verankerd wordt, want import (ook 
nucleaire productie vanuit Frankrijk en Ne-
derland, en productie door bruinkoolcen-
trales in Duitsland, maar hierover wordt 

niets gesignaleerd door anders immer 
alerte moraalridders) tegen te hoge prijzen 
op piekmomenten betekent rechtstreekse 
export van tewerkstelling. Overheden 
zouden bovendien best investeringen in 
toekomstgerichte productiemiddelen niet 
enkel overlaten aan een marktwerking, 
want dat betekent ook export van op-
brengsten die niet en goede kwamen van 
alle Belgische consumenten.
Veel te lang heeft de overheid geprocla-
meerd dat een liberalisering en markt-
werking zichzelf wel zouden reguleren, 
met een concurrentie die automatisch zou 
zorgen voor lagere prijzen en investerin-
gen die uitsluitend gericht zijn op de eigen 
winsten. Ondertussen weet iedereen dat 
de liberalisering een totale mislukking in-
houdt van ons energiesysteem en daar zul-
len we met z’n allen nu zeer waarschijnlijk 
op een harde manier mee geconfronteerd 
worden.

Absurde zoektocht naar 
productiecapaciteit

ACOD Gazelco hoopt dat de energiepro-
blematiek beperkt zal blijven tot mogelijke 
afschakelplannen, wat al erg genoeg is 
voor degenen die erdoor getroffen wor-
den. Maar laat ons met z’n allen hopen 
dat het niet tot een werkelijke ‘black-out’ 
komt, want dat is een ramp met nog veel 
grotere impact. Ook wij weten natuurlijk 
dat het voor de betrokken bedrijven nu 
een haast hopeloze zoektocht is naar bij-
komende productiecapaciteit. Soms wordt 
zelfs aan gepensioneerde ex-collega’s 
gevraagd om mee te komen helpen. Aan 
een Bulgaarse centrale in Vilvoorde wordt 
gevraagd om zo snel mogelijk operationeel 
te worden en zelfs in Langerlo wordt alles 
in gereedheid gebracht om twee gastur-
bines herop te starten. Dit laatste wekt 
natuurlijk begrijpelijke woede bij onze 
ex-collega’s. Zij zijn immers buiten hun wil 
terechtgekomen in een faillissement en 
zijn hierdoor ontslagen zonder vergoedin-
gen vanwege hun voormalige werkgevers. 
En ter herinnering, ook hierin heeft de 
Vlaamse minister van Energie een onaan-
vaardbare rol gespeeld. Nu moeten onze 
collega’s extra opdraaien voor het geknoei 
van anderen. Verloven worden ingetrok-
ken en niet dringende opleidingen worden 
geschrapt, wat wijst op paniek. Natuurlijk 
blijft zelfs in deze omstandigheden de 

absolute veiligheid prioriteit nummer één. 
Als deze in gevaar komt, zouden de be-
trokken collega’s niet verder de exploitatie 
willen verzekeren.

Het is het beleid!

Het is hallucinant dat de federale overheid 
ondertussen de verantwoordelijkheid (en 
mogelijke aansprakelijkheid) van het eigen 
falend beleid tracht door te schuiven naar 
privé-ondernemingen, met Electrabel op 
kop. De overheid moet zelf zorgen voor 
een gereguleerde bevoorradingszekerheid 
via een realistisch uitrustingsplan, dat ook 
gerealiseerd wordt, natuurlijk samen met 
Elia en onder toezicht van de CREG (en het 
FANC op het vlak van nucleaire veiligheid). 
Nu het allemaal te laat dreigt te worden, 
worden zwarte pieten als nooit tevoren 
hevig heen en weer doorgeschoven. ACOD 
Gazelco benadrukt dat er ook in aanloop 
naar een ontmantelingsstrategie van de 
nucleaire productiesites geen ruimte mag 
gelaten worden voor onduidelijkheden 
inzake verantwoordelijkheden.

Jan Van Wijngaerden

CONTACT Jan Van Wijngaerden l 0476 54 13 18 l jan.vanwijngaerden@acod.be CONTACT
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Proximus
Nieuws vanuit het paritair comité
We brengen een overzicht van het be-
langrijkste nieuws uit de sector, dat deze 
keer vooral uit het paritair comité komt.

CUO-E2E Testing

Via een specifiek initiatief worden een 
aantal functies opengesteld voor de 
medewerkers die via een poolmissie bin-
nen het E2E testing team werken. Het 
mondeling engagement dat het manage-
ment een nieuwe poolopdracht zou hel-
pen vinden voor wie naast de boot valt, 
werd op onze vraag opgenomen in dit 
dossier. De betrokken medewerkers krij-
gen een nieuwe poolmissie bij CRM. Een 
aantal medewerkers die maanden of zelfs 
jaren een poolmissie hebben uitgevoerd 
binnen hetzelfde team, zullen echter uit-
eindelijk elders aan de slag moeten. Toch 
is het positief dat er zekerheid komt voor 
een aantal medewerkers. De ACOD heeft 
dit dossier dan ook goedgekeurd.

Plan Ambassador

In het kader van de cao 2017-2018 werd 
afgesproken om via het Ambassador-plan 
diverse packs die het best overeenstem-
men met persoonlijke behoeften van de 
medewerkers, tegen voordelige prijzen 
aan te bieden. Dat had in de zomer al 
moeten gebeuren, maar de uitvoering er-
van kan pas ten vroegste in november en 
ten laatste in december 2018 aangeboden 
worden.
Daarom wordt een forfaitaire compensatie 
van 11,90 euro voorgesteld aan zowel de 
werknemers die automatisch naar een 
pack 3P zullen gemigreerd worden, als aan 
de medewerkers die niet in aanmerking 
komen voor de migratie, maar die toch 
voor een pack zullen opteren in de loop 
van de maand november of december 
2018.

Domino

De ACOD keurde dit herwerkte Proximus-
ambassadorshipdossier uit 2013 goed, 
maar we stellen ons toch nog vragen bij 
de manier waarop de KPI’s en objectieven 
zijn vastgesteld. Het management kan ons 

daar geen antwoord op geven.
Wat het Domino-programma zelf betreft, 
blijven we dezelfde boodschap herhalen: 
promoten van het bedrijf mag, maar we 
moeten de zekerheid hebben dat het vri-
jwillig blijft, geen verplichting wordt en al 
zeker niet gebruikt wordt als evaluatie van 
de medewerkers.

Verzoening ASA Namen

Deze verzoeningsprocedure kwam er naar 
aanleiding van een werkonderbreking 
bij CUO-ASA in Namen. De ACOD had de 
feedback en eisen vanop het terrein, die 
trouwens nationaal doorgetrokken kun-
nen worden, nog eens duidelijk herhaald 
(onder andere het tekort aan support, 
opleiding, personeel). Uit de voorstellen 
en oplossingen van het ASA-management 
viel echter weinig te rapen, waardoor we 
deze verzoening dan ook niet hebben 
goedgekeurd. 
We eisten trouwens ook dat het gebruik 
van Adèle (een coachingtool waar het 
management blijft achterstaan, maar die 
te pas en te onpas wordt gebruikt) ook bij 
evaluaties on hold wordt gezet en voorw-
erp zou uitmaken van onderhandeling bin-
nen de SOC-werkgroep. Aangezien er op 
zijn minst de perceptie van een wildgroei 
aan coachingtools bij Proximus is, werd 
ook nog gevraagd om een duidelijk zicht te 
hebben op wat er nu bestaat en op welke 
manier ermee wordt omgegaan. Wordt 
vervolgd.

Safety First?

Na de ingebruikname van het gebouw 
in Brugge doken er een groot aantal 
veiligheids- en bouwtechnische proble-
men op, die aanleiding gaven tot een 
lokale werkonderbreking in april. Die werd 
gevolgd door een tweede werkonderbrek-
ing, deze keer rond de geluidsoverlast 
door de werken die er nog steeds aan de 
gang zijn en waarvoor momenteel nog 
een verzoeningsprocedure loopt. Alsof het 
nog niet ernstig genoeg was, kwam er ook 
nog een en ander uit de lucht gevallen, 
letterlijk dan. Vlakbij de personeelsingang 
vielen isolatiematerialen van een kraan 

en werd de wagen van een medewerker 
die op parking naast het gebouw stond, 
herleid tot schroot. Het bleef gelukkig bij 
materiële schade, maar de gevolgen had-
den veel ernstiger kunnen zijn.
Op vraag van de ACOD werd ondertussen 
een veiligheidsrondgang voor de delegatie 
van het LPCSW gepland en komt er een 
infosessie rond de genomen maatregelen 
voor alle personeelsleden. Toch blijft het 
onbegrijpelijk hoe we hebben moeten 
aandringen op onmiddellijke actie en com-
municatie aan het personeel. We zullen de 
situatie uiteraard op de voet volgen en we 
blijven het herhalen: naar een bouwwerf 
verhuis je niet! Veiligheid gaat boven alles.

Buitengewoon congres sector 
Telecom-Vliegwezen

Op woensdag 14 november 2018 vindt 
er een buitengewoon congres plaats van 
onze sector.
Naast een stand van zaken over het BIPT, 
Belgocontrol, BAC en Proximus, wordt ook 
het vernieuwd huishoudelijk reglement ter 
goedkeuring voorgelegd.

Bart Neyens

CONTACT Bart Neyens l 02 508 59 19 l bart.neyens@acod.be
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Actie op 28 september
10.000 maal dank
De betoging van 28 september 2018 rond de afbraak van het 
statuut en het ziektekrediet was een groot succes, waarvoor 
onze oprechte dank. Het is echter duidelijk dat de strijd zeker 
niet voorbij is, gelet op de laatste evaluaties. De kans is zeer 
groot dat als wanneer jullie dit artikel lezen er al een vervolg 
zal zijn gegeven aan de gesprekken.

Statuut

De opmerkingen rond de codex zijn door de ACOD doorgestuurd. 
De vele knelpunten blijven voor ons van kracht. We zijn beslist 
niet van plan een protocol te ondertekenen dat een afbouw van 
het statuut zal inhouden en dit voor zowel contractuelen als sta-
tutairen.

Ziektekrediet

Op 2 oktober was er een gesprek met minister Vandeput over 
de aanval op het ziektekrediet. We stelden echter zeer snel vast 
dat hij geen oor had naar onze argumenten. Minister Vandeput 
maakte het zeer duidelijk dat hij van plan is het systeem van ziek-
tedagen af te schaffen. Het enige positief punt aan dit gesprek 
was dat we te horen kregen dat de maatregel voor alle federale 
ambtenaren op hetzelfde moment van kracht moet worden, dus 

ook bijvoorbeeld voor brandweer en politie. Het kabinet is van 
plan de nieuwe regeling op 1 januari 2019 van kracht te laten 
worden.

Uiteraard zullen we beide dossiers van zeer nabij blijven opvol-
gen. Laat het alvast duidelijk zijn: de regering-Michel is niet van 
plan te stoppen met haar aanvallen op het openbaar ambt.

Gino Hoppe, Tony Six
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Oproep tot kandidaturen
Nederlandstalige voorzitter ACOD AMiO federaal
Door het vrijkomen van het mandaat van 
voorzitter van de federale koepel AMiO 
(Nl) doet de sector Overheidsdiensten 
een oproep tot kandidaten.

Kandidaturen moeten (cfr. huishoudelijk 
reglement) worden ingediend door een 

Intergewestelijk (federaal) Sectorcomité of 
een Gewestelijk Uitvoerend Bureau, ten 
laatste op 30 november 2018 om 13 uur.

De schriftelijke kandidatuur kan worden 
gericht aan voorzitter Yves Derycke, ACOD 
Overheidsdiensten, Fontainasplein 9-11, 

1000 Brussel of yves.derycke@acod.be.
Elke kandidatuur bevat minstens een moti-
vering en een syndicaal cv.

FOD Binnenlandse Zaken
Noodcentrale zelf in nood door schuldig 
verzuim van minister Jan Jambon
Las jij in de pers van 28 september de 
oplossing van minister Jambon voor de 
problemen met de noodcentrales? Vanaf 
nu werken de noodcentrales van West-
Vlaanderen en Namen met een keuze-
menu dat bellers in nood moeten door-
lopen om tot de nodige hulpverlening te 
komen…

We moeten er niet aan denken hoe moei-
lijk het is voor een burger in paniek om 
de kalmte te bewaren en de juiste keuzes 
te maken bij het doorlopen van een der-
gelijk menu! Dit nieuwste konijn dat het 
kabinet-Jambon uit zijn hoed tovert, is een 
zoveelste blunder die de echte problemen 
verbergt. Iedereen weet immers dat er 
een groot personeelstekort is. In sommige 
centrales loopt dat zelfs op van 20 tot 40 
procent – en dat is het geval over heel het 
land.

Het personeel en de vakbonden van de 
noodcentrales zijn de aankondigings-
politiek van minister Jambon in de pers 
kotsbeu. De minister houdt de schijn op 
dat hij zoekt naar oplossingen, maar in de 

praktijk is daar niets van te merken. Het 
zal je als burger maar overkomen dat je 
de hulpdiensten nodig hebt, maar aan de 
lijn moet blijven hangen door het schul-
dig verzuim van minister Jambon… Gaat 
Jambon dan ook zijn verantwoordelijkheid 
nemen wanneer er ongelukken gebeuren 
of wanneer burgers 10 minuten moeten 

wachten vooraleer ze de hulpdiensten 
kunnen bereiken ? Of zal hij weer de 
schuld op een ander steken?

Gino Hoppe, Tony Six

Bestendig stafmedewerker gerechtelijke orde
Door het vrijkomen van de functie van 
bestendig stafmedewerker gerechtelijke 
orde (griffies & parketten) doet de sector 
Overheidsdiensten een oproep tot kandi-
daten.

Kandidaten moeten aangesteld zijn in de 
functie van griffier (minstens niv.B).
En moeten toekomen tenlaatste op 30 
november 2018.
De schriftelijke kandidatuur kan worden 
gericht aan algemeen secretaris Gino 

Hoppe, sector Overheidsdiensten, Fontai-
nasplein 9-11, 1000 Brussel of 
gino.hoppe@acod.be.
Elke kandidatuur bevat minstens een moti-
vering en een syndicaal cv.
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Comité parastatalen overheidsdiensten
Oproep aan alle afgevaardigden
De basiswerking van Oost-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen en Antwerpen zijn 
volop bezig met vergaderen, en hun ken-
nis en krachten te bundelen. Om ook een 
goede basiswerking in Vlaams-Brabant 
en Limburg te waarborgen, doen we een 
oproep aan alle afgevaardigden.

Wil jij als afgevaardigde graag weten hoe 
het eraan toe gaat bij andere organisaties 
van de parastatalen overheid? Wil jij als 
afgevaardigden ook wel eens de sterktes 
en zwaktes van je organisatie in kaart te 
brengen? Wil jij als afgevaardigden je visie, 
actieplannen, maatregelen of richtlijnen 

ontwikkelen en communiceren? Of zit je 
zelf met een heleboel vragen?

Dan kan je als afgevaardigde altijd contact 
opnemen met Vera Rosseau, stafmede-
werker van ACOD Overheidsdiensten. Je 
kan haar bereiken via 02 508 58 59, 0476 
207 699 of vera.rosseau@cgspacod.be.

Aanwerven, bevorderen, generieke proeven federale 
ambtenaren niveau A
Voorbereiding op examens
Verschillende sessies vonden al plaats, 
we proberen als vakbond deze voorberei-
ding tweemaal te organiseren per jaar. 
Mocht je al ingeschreven zijn met een 
datum voorafgaand aan onze voorbe-
reiding, dan kun je nog altijd de datum 
wijzigen bij Selor.

De voorbereiding vindt plaats op woens-
dag 12 november 2018 voor de bevorde-
ring-aanwerving naar Niv. A in de kantoren 
van de ACOD in Brussel. Plaatsen zijn 
beperkt! Inschrijven kan tot 5 november 
2018 bij stephanie.casteleyn@acod.be.

Voor alle duidelijkheid: wij geven geen 
syndicale vrijstelling, betalen wel de ver-
plaatsingsonkosten en bieden een brood-
jesmaaltijd aan.

Alvast veel succes!

Kurt Sissau

CONTACT Gino Hoppe l 02 508 59 45 l gino.hoppe@acod.be

Defensie
De rechtshulp in het militair statuut
Op vrijdag 21 september hadden we een syndicaal overleg 
over wijzigingen aan de wet van 20 mei 1994 inzake de rechts-
toestanden van het personeel van Defensie en het bijhorende 
koninklijk besluit.

De aanwezigheid van militairen in het straatbeeld wordt door de 
bevolking heel erg gewaardeerd. Nochtans leidt die inzet soms 
tot incidenten waarbij patrouillerende militairen worden uitge-
daagd of te goeder trouw tussenbeide komen in conflictsituaties. 
Af en toe volgt daarop een strafklacht van een misnoegde burger.
Bij een strafklacht zal de militair over de feiten verhoord worden 
door de politie. Een Europese richtlijn (de Salduz-richtlijn) kent 
aan iedereen die wordt verhoord als verdachte bepaalde rechten 
toe. Eén daarvan is het recht op voorafgaand overleg en bijstand 
door een advocaat tijdens het verhoor. De politieagenten die het 
verhoor afnemen of een militair arresteren, zullen de betrokkene 
wijzen op deze Salduz-rechten.
De onderhandelde aanpassingen van de rechtshulp in het militair 
statuut breidt de gratis rechtshulp uit naar de fase van het ver-
hoor en naar elke vorm van vrijheidsberoving als gevolg van fei-
ten tijdens de dienst. Indien er een ernstig vermoeden is van een 

zware of opzettelijke fout of indien de feiten geen enkel verband 
lijken te hebben met de uitvoering van de dienst, kan de rechts-
hulp evenwel geweigerd worden.

Hans Le Jeune
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Onderhandeling Vlaams personeelsstatuut
Onze glazen bol ziet opwaartse 
harmonisatie arbeidsvoorwaarden
De Vlaamse Regering en minister Homans 
hebben eind juni beslist om drastisch het 
mes te zetten in de arbeidsvoorwaarden 
en het personeelsstatuut van de Vlaamse 
overheidspersoneelsleden. Onder het mom 
van ‘harmonisatie van de arbeidsvoor-
waarden’ tussen statutairen en contrac-
tuelen komt dat neer op een neerwaartse 
afbraak van het statuut. De ACOD is alvast 
niet van plan dit te laten gebeuren en 
voerde daarom de hele zomer en in sep-
tember actie – met succes!

Er zijn enkele kernpunten die de regering en 
de minister willen aanpakken:
- De afbouw van de ziekteregeling voor 
statutairen, waarbij men na 30 dagen op 
slechts 65 procent van de wedde terugvalt.
- Geen extra loonverzekering voor de con-
tractuelen als ze lang ziek zijn.
- Soepeler en sneller kunnen overgaan tot 
ontslag van het personeel.
- Geen verdediging meer bij negatieve eva-
luatie in de raad van beroep voor contractu-
elen die hun statutaire stage doen.
- Gemakkelijker contractueel kunnen wer-
ven in plaats van statutair werven.

Geen afbraak, maar harmonisering 
naar boven toe

ACOD Overheidsdiensten pleitte steeds voor 
een opwaartse harmonisering: de arbeids-
voorwaarden van de contractuelen moeten 
verbeteren. Met deze afbraakmaatrege-
len van de regering gaan statutairen erop 
achteruit en gaan contractuelen er niet op 
vooruit. De ACOD reageerde meteen op de 
regeringsplannen met een stakingsaanzeg-
ging en voerden ook effectief actie in juli en 
augustus met verschillende verwittigingsac-
ties.

Informeren, mobiliseren personeel 
en actie

In september informeerden we in gemeen-
schappelijk vakbondsfront alle personeelsle-
den via een grootschalige flyeractie (15.000 
exemplaren) en een petitieactie in alle 
Vlaamse entiteiten. Daarnaast hebben we 
een twaalftal grote personeelsvergaderin-
gen in alle provincies georganiseerd om het 

personeel te informeren en te mobiliseren 
voor reactie tegen deze afbraakmaatrege-
len. Meer dan 8000 personeelsleden heb-
ben deelgenomen aan deze vergaderingen 
en hebben de petitie ondertekend om de 
standpunten van de vakbonden te onder-
steunen. We eisten daarin een gesprek 
met de minister en het schrappen van de 
afbraakmaatregelen van de agenda van het 
sectorcomité.
Ook nog in september trokken we een sta-
king op gang bij de sluizen en het zeewezen 
om extra druk te zetten op de regering en 
minister Homans. Ook een stakingsaanzeg-
ging van de drie vakbonden voor een alge-
mene Vlaamse staking van het personeel op 
21 september was gepland.

Succesvol verzet

Dit alles samen heeft effect gehad. Minister 
Homans bleek plots bereid voor een overleg 
met de vakbonden. Na het drie uur durende 
overleg is de minister akkoord gegaan om 
de afbraakmaatregelen voorlopig van de 
tafel van het sectorcomité te halen en om 
informele onderhandelingen te starten zon-
der directe tijdsdruk en beslissingstermijn. 
Tevens beloofde ze om echte onderhande-
lingen te voeren met geven en nemen van 

beide kanten. Als vakbonden hebben we 
toen onze acties en staking opgeschort om 
de onderhandelingen in werkgroepen een 
kans te geven.

Duidelijke uitgangspunten

ACOD Overheidsdiensten is alvast duidelijk:
- Geen harmonisering naar beneden van 

onze arbeidsvoorwaarden.
- Geen afbraak van de ziekteregeling waar-

bij er fors loonverlies zal zijn na 30 dagen 
ziekte.

- Geen soepelere en vluggere ontslagrege-
ling.

- Geen afbouw van de statutaire tewerkstel-
ling. Contractuelen dienen statutair te 
worden.

Wij kiezen voor een harmonisering naar 
boven toe:
- Voor een goede personeelszorg, ook voor 

zieke personeelsleden.
- Voor een degelijke re-integratie waarbij de 

werkgever verplicht is om de nodige aan-
passingen te doen.

- Voor betere arbeidsvoorwaarden voor de 
contractuelen.

- Voor betere arbeidsvoorwaarden voor 
iedereen en geen afbouw van het statuut.

Tribune 74.10 l november 2018 23



vlaamse overheid

Studiedag
Welke 
begroting 
voor de 
toekomst?
Op 13 september 2018 organiseerde 
de ACOD een studiedag met als thema 
de ‘Toekomstbegroting’, de keuzes die 
de sp.a van plan is te maken voor de 
komende decennia. John Crombez, sp.a-
voorzitter, doctor in de Economische 
Wetenschappen en docent Publieke Fi-
nanciën aan de UHasselt, kwam die zelf 
voorstellen.

De ‘Toekomstbegroting’ denkt ver vooruit. 
Het gaat om een visie die reikt tot 2060. 
Dit langetermijndenken is volgens sp.a-
voorzitter John Crombez erg belangrijk om 
een duurzame planning voor de toekomst 
te ontwikkelen. Hij hoopt dan ook dat de 
andere politieke partijen dit perspectief 
overnemen.
Centraal in de ‘Toekomstbegroting’ staat 
het uitstippelen van een visie voor de ko-
mende decennia met een nieuwe, sterke 
sociale zekerheid. Daarbij moeten ook 
gedurfde keuzes gemaakt worden voor 
een nieuwe economie die welvaart brengt 

- Voor beroepsmogelijkheden voor alle 
personeelsleden, en kansen om zich te 
herpakken na een negatieve evaluatie.

Onderhandelingen bezig

Er zijn ondertussen al enkele werkgroepon-
derhandelingen geweest rond de ziektere-
geling, de evaluatie, de ontslagregeling, de 
raad van beroep en het meer contractueel 
werven. Het water tussen regering en vak-
bonden is echter nog steeds heel diep.
Wij hebben de regering en de minister dui-
delijk gemaakt dat er ernstig en definitief 
moet onderhandeld worden, anders active-
ren we ons actieplan opnieuw. Het perso-
neel staat klaar om weer te reageren.
ACOD Overheidsdiensten liet de regering in 
onze glazen bol kijken tijdens de onderhan-
delingen. We gingen zelfs zover om letterlijk 
een glazen bol te overhandigen aan de re-
geringsonderhandelaar. In deze glazen bol 
lieten we zien welke harmoniseringsvoor-
stellen wij als ACOD willen.

Wat zit er in onze glazen bol?

1. Ziekteregeling voor degenen die langer 
dan 30 dagen ziek zijn. De bol meent dat 
iedereen die meer dan 30 dagen ziek is 
sowieso ernstig ziek is, ongeacht de ziekte 
op een lijst staat of niet. We stellen als te-
gemoetkoming voor dat, zodat de overheid 
hopelijk toch vertrouwen krijgt in de artsen 
die het verlof voorschrijven, er om de 30 
dagen automatisch een passage is bij de 
controlearts. Hij is van oordeel dat - als er 
al dan misbruiken zouden zijn - ze op deze 
manier worden geëlimineerd.

2. Ontslag wegens twee onvoldoendes tij-
dens een loopbaan. De bol is van oordeel 
dat de vorige wijziging, twee negatieve eva-
luaties op de drie, waarvan de termijn korter 
kan zijn dan 3 jaar, al overdreven streng is. 
Hij vindt daarentegen wel dat de raad van 
beroep rechtvaardiger en beter via een ge-
wone meerderheid zou beslissen.

3. De bol ziet dat statutair werven voordelen 
heeft voor een neutrale, objectieve en onaf-
hankelijke overheid tegenover de mogelijke 
politieke inmenging. Ook is het huidige stel-
sel financieel niet nadeliger voor de over-
heid. Het stelsel is wel voordeliger voor de 
ambtenaar zoals bij pensionering, waar hij 
zijn uitgesteld loon ontvangt.

4. Het naar elkaar laten toegroeien tus-
sen contractuelen en statutairen vindt de 
bol een goede zaak. Dit kan volgens hem 
door de tweede pensioenpijler te verhogen 
naar 8 procent. Gelet op de kostprijs, maar 
ook omdat hij in catering en schoonmaak 
permanente taken terugvindt. Door hen 
statutair te maken, volstaat het vooropge-
stelde bedrag van 20 miljoen om naar die 8 
procent te groeien.

5. Eveneens in het kader van het naar elkaar 
toegroeien van contractuelen en statutairen 
meent de bol dat een bijkomende ziektever-
zekering voor contractuelen mee de oplos-
sing van het probleem is.
 
Besluit

Onze glazen bol zal zeer nuttig blijken indien 
de regering hem goed gebruikt. In elk geval 
blijft ACOD Overheidsdiensten alert. Via ern-
stige onderhandelingen moet een Vlaamse 
regering aantonen dat ze een aantal maatre-
gelen wil schrappen en ook enkele afgekon-
digde maatregelen wil aanpassen aan onze 
wensen. Het actieplan is tijdelijk opgeschort 
zolang de onderhandelingen lopen, maar 
kan op elk moment opnieuw geactiveerd 
worden.

Chris Moortgat, Jan Van Wesemael
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voor iedereen. Ook openbare diensten 
krijgen een belangrijke rol: we moeten 
resoluut kiezen voor onder andere extra 
verplegers, leerkrachten en politiemensen 
en tegelijkertijd werken aan een efficiënte 
overheid zonder een al te grote papierwin-
kel. Op fiscaal vlak moeten de lasten op 
arbeid dalen met meer dan 10 procent en 
moeten grote vermogens meer bijdragen.

Crombez stelde ook enkele prioritaire ac-
tiepunten op korte termijn voor:
- Het optrekken van het minimumpensi-

oen naar 1500 euro voor wie 42 jaar lang 
gemiddeld 30 uur per week werkt.

- Het invullen van onvervulde noden in de 

psychische zorg en de gezondheidszorg.
- Gratis doktersbezoek voor -18-jarigen.
- Plaats voor elk kind in kinderopvang ga-

randeren.
- De wachtlijsten in de zorg wegwerken.
- Zorg moet 100 procent afdwingbaar zijn.
- Structureel investeren in onderwijs en 

universiteiten.
- Inlichtingendiensten moeten internatio-

naal georganiseerd worden.
- Er moeten 4000 extra politiemensen 

aangeworven worden.

Het publiek luisterde aandachtig naar de 
uiteenzetting. Voor een groot deel kregen 
Crombez’ voorstellen instemming, maar 
bepaalde elementen zorgden toch ook 
voor wat gemor. Zo kon zijn voorstel om 
een deel van de publieke administratie 
drastisch te verminderen en te vervangen 
door computers uiteraard maar op weinig 
enthousiasme rekenen. Het feit dat de 
opbrengst van die besparing zou gaan naar 
meer verplegers, buschauffeurs en agen-
ten op straat, alsook minder papierwerk 
voor leerkrachten, kon daar maar weinig 
aan veranderen.

 Indien je meer wil weten over deze voor-
stellen en ze zelf aan een kritische blik wil 
onderwerpen, bezoek dan www.s-p-a.be/
artikel/toekomstbegroting.

Jan Van Wesemael

vlaamse overheid

CONTACT Chris Moortgat l 02 508 58 64 l chris.moortgat@acod.be



Tribune 74.10 l november 201826

lokale en regionale besturen 

Vakbondsactie
Personeel wil niet langer wachten op 
meer loon
Op 3 oktober 2018 organiseerde ACOD 
LRB in gemeenschappelijk vakbondsfront 
het eerste ‘bal van de burgemeester’ aan 
de lokalen van VVSG. Hiermee wilden 
we de werkgevers onder druk zetten om 
eindelijk in te gaan op de talrijke grieven 
waarmee de personeelsleden van de lo-
kale besturen worden geconfronteerd.

De actie spitste zich toe op minimale eisen, 
zoals de beloofde 1,1 procent koopkracht 
uit het interprofessioneel akkoord, het 
uitblijven van een lineaire loonsverhoging 
sinds 1993, en het weigeren van een nieuw 
sectoraal akkoord sinds 2008. Het voor-
naamste doel was onze talrijke gerecht-
vaardigde eisen opnieuw op de onderhan-
delingstafel te krijgen. Tot nu toe bleven de 
werkgevers immers Oost-Indisch doof.

Bij aanvang van de actie ging onze federale 
secretaris Willy Van Den Berge dieper in 
op de problematiek waarmee het perso-
neel van de lokale besturen geconfron-
teerd wordt. Hiernaast kunt u zijn volle-
dige toespraak lezen.
Na de toespraak werden de secretarissen 
van de drie vakbonden ontvangen door de 
VVSG. Onverwacht volgden enkele toege-
vingen. Jawel, de loononderhandelingen 
krijgen een nieuwe start. Nog in 2018 zal 
een onderhandelingskalender vastgelegd 
worden om tot een globaal sectoraal ak-
koord te komen tegen 2020.
Tevens wil men een globaal akkoord on-
derhandelen gelijk sporend met VIA5, én 
is er een bereidheid om werk te maken 
van een sectorfonds voor de lokale en 
regionale besturen. Dit sectorfonds kan op 

termijn de verschillende paritaire initiatie-
ven (opleiding, arbeidsomstandigheden,…) 
coördineren, beheren en stimuleren.

Dit was een ludieke actie met een beperk-
te oproep tot de militanten. Het resultaat 
is onverwacht positief. We merken steeds 
meer dat het loont om goed geïnformeerd 
de strijd aan te gaan met de werkgevers 
en met de Vlaamse Regering. Door steeds 
te blijven hameren op de correcte nagel, 
zijn we in staat om er als sector op voor-
uit te gaan. Hartelijk dank voor de steun 
en voor de onvoorwaardelijke strijd voor 
sterke lokale besturen.

Willy Van Den Berge, Gert Vlasselaer
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Toespraak
Waarde kameraden
Tijdens een bal van de burgemeester is 
het niet alleen de gewoonte om de burge-
meester en zijn entourage te bewonderen, 
maar ook om eens terug te kijken naar 
de verwezenlijkingen van de burgervader. 
Laten we dus even overschouwen wat de 
burgemeesters van onze lokale besturen 
(de Vlaamse Regering, en meer in het bij-
zonder de ministers Bourgeois, Homans 
en Muyters) zoal uitgespookt hebben. Er is 
wel wat te vertellen.

Zorgkrediet

De invoering van het zorgkrediet en het 
afschaffen van de regeling loopbaanonder-
breking en eindeloopbaan was een eerste 
harde noot om te kraken. Voortaan is het 
heel wat moeilijker om een werkbare werk-
privé-balans te realiseren. Je loopbaan 
onderbreken kan enkel nog op een heel 
beperkte manier voor specifieke vormen 
van zorg en voor educatief verlof.

Decreet over het lokaal bestuur

Daarna volgde het decreet over het lokaal 
bestuur. Een onverantwoord misbaksel, dat 
onvoorbereid op de bevolking wordt losge-
laten. Er zijn burgemeesters die Homans 
ervan verdenken het op bierkaartjes te 
hebben geschreven. OCMW’s worden inge-
kanteld in de gemeenten. Het woord alleen 
al: inkantelen. We hebben lang gedacht 
dat het een synoniem was voor het posi-
tieve woord ‘integreren’, maar nu blijkt dat 
er ook een ander synoniem bestaat voor 
inkantelen, namelijk indraaien. En dat is 
wat er eigenlijk gebeurd is. Homans heeft 
de OCMW’s willens nillens de gemeenten 
ingedraaid. Met alle gevolgen vandien. 
Het gewaardeerde lokale sociale beleid 
krijgt straks concurrentie van de bouw 
van een zwembad (vermoedelijk zelfs in 
privéhanden). Mensen in armoede zullen 
worden afgewogen tegen de aanleg van 
een fietspad. Tot zover de interesse van 
onze Vlaamse Regering in de strijd tegen 

armoede en kansarmoede.
De regeling van de gemeenschappelijke di-
recteurs zorgde voor een bloedbad bij de-
genen die ernaast vielen. Maar zij hadden 
nog geluk. De ene kreeg een opslag van 30 
procent, de anderen behielden minstens 
hun geldelijke loopbaan of kregen ook een 
goede financiële opslag. En het personeel 
kreeg niets. Of wel, ze kregen meer werk. 
Want een gemeenschappelijke directeur 
kan niet hetzelfde werk presteren als twee 
directeurs. Dus het overige personeel mag 
kosteloos een deel van het werk van de 
bazen overnemen.

Afslanking

Ondertussen was er ook al een serieuze 
afslanking bij de besturen. Van 2012 tot 
2017 werken er in Vlaanderen 1950 per-
soneelsleden minder. Dat betekent een 
afslanking van 3,4 procent. Dat is heel wat 
voor besturen die sinds de krachtlijnen-
Kelchtermans (bijna 25 jaar geleden) een 
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Willy Van Den Berge

minutieus personeelsbehoeftenplan had-
den opgemaakt, waarbij elke functie in de 
personeelsformatie grondig gemotiveerd 
werd op basis van een bijhorend takenpak-
ket. Met andere woorden, de overgebleven 
personeelsleden namen extra taken op 
zich.

Inkanteling

En dat is niet het enige. Door de inkante-
ling van de OCMW’s, het indraaien dus, 
kan een verdere belangrijke besparing 
verwezenlijkt worden, aldus Homans. Nog 
minder personeel dus, voor meer werk en 
hetzelfde loon.
Wat moeten we trouwens denken van 
de maatschappelijke werkers? Zij zijn na 
verloop van tijd de enige verplichte werk-
nemers van de OCMW’s. U hoort het goed: 
één maatschappelijk assistent. Waarom? 
Niet omdat Homans en Bourgeois dat 
belangrijk vonden. Maar enkel omdat de 
Grondwet hen daartoe verplicht. Want 
respect voor onze maatschappelijke as-
sistenten was er hoegenaamd niet. We 
herinneren ons allen de discussie nog over 
het opheffen van het beroepsgeheim van 
de sociale werkers. Deze regering heeft 
helemaal geen gevoel voor het werk wat 
deze mensen doen, voor het vertrouwen 
dat zij schenken aan én nodig hebben van 
mensen in moeilijkheden.

Personeel ruilen

Nog een ander synoniem voor inkantelen: 
‘ruilen’. En ook dat heeft betekenis. Want 

personeel wordt voortaan voortdurend 
geruild. Heen en weer gegooid, tot je niet 
meer weet welk werk je eerst moet uitvoe-
ren. OCMW’s worden dus afgeschaft, en 
af en toe zal er een personeelslid naar het 
OCMW geslingerd worden om de verplich-
te taken af te handelen. Is dat de waarde-
ring voor jarenlang professionalisme? De 
keuze om hier en daar nog wat uitzend-
krachten tussen te gooien, zullen we ook 
maar beschouwen als een inkanteling van 
privévoorwaarden in onze publieke sector.

Het statuut op de schop

En dat is toch wel het belangrijkste besluit 
als we de verwezenlijkingen van onze 
schepenen Bourgeois en Homans bekijken: 
onze lokale publieke sector is uitgekleed. 
Liever geloven ze in efficiëntiewinsten via 
uitbesteding aan privédiensten. Of in een 
soepelere werking door gebruik te maken 
van PPS (Publiek-Private Samenwerking), 
want dit valt buiten de democratische 
controle.
En belangrijker nog: ze hebben ons statuut 
afgenomen. Besturen kunnen tegenwoor-
dig kiezen of ze willen werken met statutair 
of contractueel personeel. Nergens horen 
we nog de woorden neutraliteit of onaf-
hankelijkheid vallen. En geloof ons, vele 
volgzame burgemeesters van onze schepe-
nen Bourgeois en Homans hebben snel hun 
keuze gemaakt: weg met de statutairen, 
leve de contractuelen. Het liefst nog met 
zeer tijdelijke contracten en flexibele uur-
roosters. Bijna een eeuw lang hebben ver-
standige mensen gepleit voor het behoud 

van ons statuut, maar deze Vlaamse rege-
ring wil onze lokale ambtenaren gebruiken 
als de nieuwe loonslaven. Een beperkt 
loon, trouwens, als je het vergelijkt met de 
Vlaamse of de federale sector.

Respect en onafhankelijkheid

Wat betekent dit concreet? Door de af-
braak van het statuut en het werken met 
tijdelijke contracten en uitzendarbeid, 
krijgen onze lokale politici weer veel macht 
over hun personeel. Is het dat wat we wil-
len voor onze lokale publieke dienstverle-
ning? Een verschuiving van onafhankelijk-
heid en neutraliteit naar politieke willekeur 
en ambtelijke volgzaamheid.
Wij eisen weer respect van onze ‘schepe-
nen’ van de Vlaamse Regering. Deze slech-
te komedie heeft lang genoeg geduurd. 
Vandaag eisen we de afgesproken 1,1 pro-
cent koopkracht uit het interprofessioneel 
akkoord. Maar we hebben nog veel grie-
ven: een degelijk sociaal beleid met garan-
ties en een apart budget, ambtenaren met 
een degelijk statuut, een nieuw loonhuis 
voor onze ambtenaren, bescherming tegen 
willekeur en zoveel meer. Kortom, we wil-
len opnieuw een waardig personeelsbeleid, 
waarin mensen zich goed voelen, zich 
kunnen ontplooien en ten volle ten dienste 
kunnen staan van de bevolking. Want dat 
is het wat onze mensen willen: hun werk 
kunnen doen voor de andere mensen, en 
niet steeds op de toppen van hun tenen 
moeten lopen en overal te laat komen of 
slecht werk afleveren. Wij willen de lokale 
publieke sector versterken, en niet overla-
ten aan de grillen van de private markt.
Ik hoop dat iedereen begrijpt dat het hier 
om veel meer gaat dan de simpele uitvoe-
ring van het interprofessioneel akkoord. 
Wij willen opnieuw onze maatschappelijke 
rol kunnen opnemen voor de bevolking. 
Want sterke lokale besturen zijn een eerste 
garantie voor ons welzijn. En in het ver-
lengde daarvan ook voor onze welvaart.

Kortom, wij willen opnieuw kunnen dan-
sen en niet kruipen. Hartelijk dank voor 
jullie aanwezigheid en steun!
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Actie brandweer
Ziek zijn is geen keuze
De actie en staking van 28 september 
bracht onze brandweermannen, -vrou-
wen en ambulanciers samen in Brussel 
om hun ongenoegen te uiten tegen de re-
geringsmaatregelen. De actie werd ook 
ondersteund door de personeelsleden 
van politie, civiele veiligheid, defensie en 
de federale overheid.

De oproep werd goed opgevolgd. Er waren 
dan ook voldoende redenen om over te 
gaan tot actie. We hebben een overzicht 
gebundeld in zeven punten.

De geplande afschaffing van het 
ziektekrediet

De federale regering wil het systeem van 
ziektekrediet afschaffen voor alle federale 
ambtenaren en voor de bijzondere korp-

sen (brandweer, politie, civiele bescher-
ming, militairen,…). Minister Vandeput wil 
een gelijklopend systeem zoals in de privé 
invoeren, maar dan zonder de verzekerin-
gen op gewaarborgd loon.
Ook in Vlaanderen wou men dit vanaf 1 
januari 2019 invoeren. Omdat de vakbon-
den hiertegen zwaar protesteerden, heeft 
men de regeling opnieuw op de onderhan-
delingstafel gebracht.
De Vlaamse Regering wil de vastbe-
noemde ambtenaren geen volledig loon 
meer doorbetalen na de eerste maand 
ziekteverlof. Statutaire ambtenaren zullen 

in de toekomst, net als hun contractuele 
collega’s, terugvallen op een gewone 
ziekte-uitkering. De minister van Bestuurs-
zaken Liesbeth Homans vindt de betere 
ziekteregeling voor vastbenoemden niet 
meer te verdedigen. Voor de ACOD is dit 
onaanvaardbaar.

Het uitblijven van een beslissing 
over zware beroepen

De federale regering beslist over de krijt-
lijnen wie wel en wie niet in aanmerking 
komt als zwaar beroep. Jammer genoeg 
kunnen we enkel vaststellen dat construc-
tief overleg ver te zoeken is.

De verdere uitholling van ons 
statuut

We hebben heel wat voorstellen tot wijzi-
ging van het administratief en het gelde-
lijk statuut van het brandweerpersoneel 
mogen ontvangen. De ACOD heeft zich 
sterk verzet tegen allerlei maatregelen die 
ons statuut uitholden. Onze strijd heeft 
ertoe geleid dat we grotendeels konden 
behouden wat goed is. Fundamentele en 
noodzakelijke structurele voorstellen ter 
verbetering van ons statuut hebben we 
echter niet mogen ontvangen.

De verdere afbouw van 
statutaire benoemingen

Bij de opstart van de hulpverleningszones 
in de prezonale fase zijn er heel wat admi-
nistratieve en technische personeelsleden 
overgenomen van de steden en gemeen-
ten, waaronder statutairen. Sinds de 
opstart van de hulpverleningszones op 1 
januari 2015 zien we nog nauwelijks statu-
taire aanwervingen. In sommige rechtspo-
sitieregelingen van de hulpverleningszones 
is de mogelijkheid tot aanwerving van 
statutair personeel of tot statutarisering 
zelfs niet opgenomen.

Aanpak personeelstekort

Op 28 februari 2017 is er een aanpassing 
gebeurd aan het KB minimale middelen 
en indeling interventies. Hierbij werden de 
minimale voorwaarden vastgesteld van de 

snelste adequate hulp en van de adequate 
middelen. Het gaat zowel om materiële 
middelen, als om operationeel personeel 
dat minimaal ingezet moet worden om de 
veiligheid van de brandweerman en -vrouw 
én van de burger maximaal te garanderen 
per interventietype. Het is heel duidelijk 
dat er extra middelen én personeel nood-
zakelijk zijn om aan deze nieuwe regels 
te voldoen. Een beslissing hierover blijft 
echter uit: geen extra middelen en geen 
aanpassing van de personeelsformatie. Dit 
brengt onze en uw veiligheid ernstig in het 
gedrang.

Extra financiële middelen 
voor preventie (bijvoorbeeld 
kankerpreventie)

Volgens verschillende studies ligt de te 
verwachten leeftijd van een operationele 
brandweerman/-vrouw 7 jaar lager dan 
bij de modale inwoner van België (dit is te 
wijten aan blootstelling aan kankerverwek-
kende stoffen bij interventies). Vanuit de 
federale overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken is een werkgroep kanker bij brand-

weer tot stand gekomen om dit probleem 
daadwerkelijk aan te pakken. Onze vraag 
tot biomonitoring van alle operationele 
brandweermannen en -vrouwen om zo de 
dosis kankerverwekkende stoffen te kun-
nen bepalen en tijdig te kunnen ingrijpen 
vooraleer men ziek wordt, lag ter agenda. 
Er is besloten om geen financiële mid-
delen meer vrij te maken. De werkgroep 
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Brandweer
Bureau van vrijwilligers
Na de zonevorming op 1 januari 2015 
(voorafgegaan door de prezonale vor-
ming), kon iedereen vaststellen dat de 
opstart allesbehalve vlot verliep. Onder-
tussen zijn de arbeidsreglementen voor 
het operationeel personeel en de rechts-
positieregelingen voor het administratief 
personeel van de hulpverleningszones 
een feit of zitten ze in de laatste fase van 
overleg. Waar staan we vandaag? En 
wat met het bureau van vrijwilligers?

Verschillende comités, waarin het sociaal 
overleg plaatsvindt, werden eveneens 
geïnstalleerd en zijn in werking voor het 
brandweerpersoneel: basisoverlegcomi-
tés, hoog overlegcomités, comités voor 
preventie en bescherming op het werk. 
Bovenop deze comités zullen de hulpver-
leningszones nu een bureau voor vrijwil-
ligers moeten oprichten. Dit wordt opge-
legd bij de wet van 15 juli 2018 houdende 
diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, 
zoals gepubliceerd in het Belgisch staats-
blad op 25 september 2018. Het bureau 
van vrijwilligers wordt samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de kaders van het 
vrijwillig personeel aanwezig in de zone 
en naar evenredigheid, rekening houdend 
met de kandidaturen.

Bureau van de vrijwilligers: het 
doel

Het doel van het bureau is vierledig:

- kandidaat-vrijwillige brandweerlui aan-
trekken, informeren, begeleiden en advi-
seren.

- zonale rekruteringsinitiatieven onder-
steunen.

- de vrijwillige operationele personeels-
leden vertrouwd maken met én binden 
aan de zonale organisatie.

- ervoor zorgen dat binnen de zonale or-
ganisatie rekening wordt gehouden met 
de bijzonderheden van het voluntariaat.

Om dit doel te bereiken, kan het bureau 
de zonecommandant adviseren (hetzij 
op eigen initiatief, hetzij op vraag van de 
zonecommandant) over specifieke on-

derwerpen die een impact hebben op de 
vrijwillige operationele personeelsleden. 
Bovendien zal het bureau de vrijwillige 
operationele personeelsleden adviseren 
en indien nodig begeleiden in de verschil-
lende aspecten verbonden aan hun bijzon-
derheden als vrijwilliger.

Of toch een ander, verborgen 
doel?

De ACOD heeft twijfels bij de oprichting 
van dit bureau van vrijwilligers. Uiteraard 
steunen we elke poging om onze vrijwillige 
brandweerlui beter te ondersteunen en te 
begeleiden. Maar we kunnen ons niet van 
de indruk ontdoen dat dit een oprichting 
is van een nieuw soort vakbond, waar-
aan zelfs meer bevoegdheden worden 
toegekend dan aan de vakbonden zelf. We 
houden best een oogje in het zeil om de 
werkelijke bedoeling te doorgronden.

Willy Van Den Berge, Bart Van Melkebeke

CONTACT Willy Van Den Berge l 02 508 58 25 l willy.vandenberge@acod.be

werd ‘on hold’ gezet. Onze gezondheid is 
blijkbaar geen prioriteit voor onze poli-
tieke leiders.

Extra financiële middelen voor 
dringende geneeskundige hulp

Om de dringende geneeskundige hulp op 
peil te houden en verder uit te bouwen, 
is een investering van 120 miljoen euro 
absoluut noodzakelijk. De dringende zorg 
en het dringend vervoer van patiënten 
na een oproep op het nummer 112 heeft 
een injectie nodig om de kwaliteit van de 
dienstverlening te garanderen.

  

We mochten heel wat brandweermannen 
en -vrouwen verwelkomen op de betoging 
van 28 september. De actie was alleszins 
geslaagd. We kunnen enkel hopen dat 
de bevoegde ministers onze boodschap 
hebben begrepen. Dit was een duidelijk 
signaal van ongenoegen.

We betreuren het spijtige voorval waarbij 
een politiecommissaris werd geraakt door 
een waterstraal van het waterkanon toen 
hij bevel gaf deze in te zetten. We wensen 

hem alvast veel beterschap en een volle-
dig herstel toe.

Willy Van Den Berge, Bart Van Melkebeke
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Toekomstplan basisonderwijs
Vlaamse Regering heeft problemen met 
procentberekening
In mei vroeg de minister aan de sociale 
partners onderwijsverstrekkers en vak-
bonden om de grote noden in het basis-
onderwijs om te zetten in een duurzaam 
toekomstplan en daarvoor een afgeba-
kend tijdspad op te stellen. Het plan, dat 
in september werd voorgelegd, bevat 
drie sporen.

Spoor 1: herstel koopkracht 
scholen

Het herstel van de koopkracht bestaat uit 
twee pijlers. Het kleuteronderwijs moet 
dezelfde middelen krijgen als het lager on-
derwijs én de werkingsmiddelen moeten 
consequent geïndexeerd worden.

Spoor 2: het primair proces

In het primair proces zitten maatregelen 
die rechtstreeks voelbaar zullen zijn op 
de klasvloer. We voorzien een fulltime 
kinderverzorgster per 18 leerlingen in de 
peuterklas en de eerste kleuterklas. Deze 
berekeningswijze betekent niet dat deze 
kinderverzorgster niet breder inzetbaar is.
Per 83 leerlingen wordt een zorgleerkracht 
aangesteld. Die staat de leerkrachten bij in 
de klas.  Opgelet: de zorgleerkracht komt 
niet in de plaats van de zorgcoördinator, 
dit ambt blijft gewoon bestaan.

Daarnaast worden iedere week twee les-
uren uit het lestijdenpakket vrijgemaakt 
voor overleg en professionalisering. Om 
dat eenvoudig te realiseren, halen we de 
uren lichamelijke opvoeding uit het lestij-
denpakket.
Lestijden zijn niet meer overdraagbaar en 
moeten dus volledig ingezet worden op 
klasniveau. Voor alle andere taken, waar-
voor lestijden momenteel vaak ‘misbruikt’ 
worden, voorzien we een ruime punten-
enveloppe in spoor 3.

Spoor 3: het secundair proces

In het secundair proces levert iedere 
leerling punten op. Hiermee stellen we 
mensen aan voor administratieve, pedago-
gische en beleidsondersteuning. Deze pun-
tenenveloppe moet voldoende groot zijn, 
anders moeten er keuzes gemaakt worden 
en zijn we andermaal de armoede aan het 
herverdelen.
Elke school heeft nood aan én recht op 
ondersteuning op administratief, peda-
gogisch en beleidsvlak. De aanwending 
van de punten moet er dan ook onder 
meer voor zorgen dat er een directeur 
per school of vestigingsplaats is, dat ie-
dere school minstens een administratief 
medewerker heeft, dat er voldoende ICT-

medewerkers zijn,…
De secundaire processen moeten altijd ten 
dienste staan van het primair proces. Pun-
ten die ingezet worden op bovenschools 
niveau, moeten dus zorgen voor werkdruk-
vermindering voor directie en personeel in 
de scholen zelf.

Koken kost geld

Dit plan kost 1,8 miljard euro, een bedrag 
dat gespreid kan worden over 10 jaar. Met 
andere woorden: ieder jaar moet 180 
miljoen euro extra op tafel gelegd wor-
den. Voor ons moet er op de drie sporen 
tegelijk worden ingezet. We weigeren aan 
prioritering te doen, want de noden in elk 
spoor zijn zeer hoog.
De Vlaamse Regering voorziet in de be-
groting van 2019 voor dit plan 40 miljoen 
euro. In het PIRLS-onderzoek is vastgesteld 
dat de leerlingen problemen hebben met 
begrijpend lezen. Wij stellen vast dat de 
Vlaamse Regering problemen heeft met 
procentberekening. Voor alle duidelijk-
heid: wij vragen hierover geen onderzoek.
De Vlaamse Regering heeft de mond vol 
van kwaliteitsontwikkeling binnen de scho-
len. Indien ze dit doel au sérieux neemt, 
dan zal er boter bij de vis moeten komen!

nancy.libert@acod.be
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Tijdsbestedingsonderzoek
“De job van leraar stopt nooit, niet in 
de praktijk en niet in je hoofd”
Een job in het onderwijs is tijdrovend en 
toch hebben bijna tienduizend leerkrach-
ten tijd gemaakt om deel te nemen aan 
het tijdsbestedingsonderzoek. Chapeau! 
Wat leren we uit het onderzoek?

De resultaten van het tijdsbestedingson-
derzoek spreken voor zich. De leerkracht 
heeft een weekjob mét avondwerk, een 
weekendjob en een vakantiejob. Nooit 
heeft hij gedaan, niet in de praktijk en 
zeker niet in zijn hoofd. Wie doet hem dat 
na?
Een element viel ons bijzonder op: som-
mige leerkrachten kiezen ervoor 4/5 te 
werken en laten 20 procent van hun loon 
vallen, niet om meer vrije tijd te hebben, 
wel om hun werk gedaan te krijgen.

Nog iets opmerkelijk: 50-plussers steken 
nog meer tijd in hun job. Een merkwaar-
dige vaststelling voor deze groep, die toch 
vooral uit vastbenoemden bestaat. Hier 

blijkt dat de vaste benoeming geen ne-
gatieve invloed heeft op de inzet van het 
personeel.
Jongere collega’s hebben het minst vol-
doening van hun job. We moeten dit zeer 
ernstig nemen, want in de school van 
morgen zullen wij deze mensen nodig heb-
ben. Er zijn dus oplossingen nodig voor dit 
probleem. Het beeld van de leerkracht die 
veel vakantie heeft, mag definitief naar het 
rijk der sprookjes verwezen worden, want 
ook in de vakanties heeft de leerkracht 
een parttime job.

Ons besluit? Zo vlug mogelijk het loop-
baandebat opstarten, de kerntaken van de 
leerkracht afbakenen en alle overtollige 
administratie aanpakken. Al wie hierbij 
betrokken is, moet op zijn verantwoorde-
lijkheid gewezen worden.

nancy.libert@acod.be

Tijdsbestedingsonderzoek
Enkele veelzeggende interviews…

“Samenleven met een leerkracht heeft 
mijn ogen wel geopend”

An Desmedt (31 jaar oud en 9 jaar in het 
onderwijs) staat in het zesde leerjaar van 
GBS Sint-Joost-aan-Zee in Sint-Joost-ten-
Node. Ze heeft drie kindjes: Ellie (5 jaar), 
Josie (3 jaar) en Arthur (18 maanden). Wat 
heeft haar man Steve (31) ons te vertellen 
over het leven met een leerkracht?

Heeft de job van An soms praktische ge-
volgen voor het gezinsleven?

Steve: “Ons weekend is eraan aangepast. 
Op zaterdag doet An zo weinig mogelijk 
overdag. Op zondagvoormiddag neem ik 
de kinderen mee: gaan wandelen of gaan 
fietsen, op bezoek bij oma,… Zo heeft zij 
tijd om voor school te werken en kunnen 
we in de namiddag ook nog iets fijn doen 
als gezin.”

Zou je zelf ook in het onderwijs willen?
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Steve: “Ja, jongeren iets bijleren en zien 
groeien! Ik zie aan An dat zij daaruit ook 
een grote voldoening haalt. Het enige dat 
me nu zou afschrikken, zijn de uren, het 
werk dat je er als leerkracht moet insteken 
om goede lessen op te stellen, waarbij je 
rekening houdt met ieders talenten en 
moeilijkheden. Samenleven met een leer-
kracht heeft mijn ogen wel geopend, het is 
een beroep dat tegenwoordig vaak onder-
schat wordt.”

“Werken met kleuters en kinderen, dat is 
de basis van alles”

Ella Smets (49 jaar) werkt al 26 jaar in de 
Dokter Jozef Weynsschool in Beerzel. Haar 
man Kris (57 jaar) en haar dochter Joke (19 
jaar) vertellen ons hoe het is om met een 
kleuterjuf samen te leven.

Heeft Ella voldoende tijd voor jullie?

Kris: “Ze heeft wel tijd voor ons, maar op 
bepaalde momenten – het begin van het 
schooljaar, het einde van het schooljaar, 
de voorbereiding van het schooljaar – 
staat alles in het teken van de school. De 
laatste weken voor de grote vakantie, 
bijvoorbeeld, zijn er veel activiteiten: 
afscheid van de kinderen van het zesde 
leerjaar, evaluatie van de leerlingen,…. 
Dan is ze doodop en gaat ze om negen uur 
slapen en hebben wij haar een half uurtje 
gezien. Ik houd daar rekening mee en re-
gel mijn eigen werk dan zo, dat ik het niet 
te druk heb en mee voor het huishouden 
kan zorgen.”

Joke: “Toen ik nog jonger was, zag ik al 
dat mijn mama meer deed dan de men-
sen denken. Zij was constant bezig voor 
school, ’s morgens en ’s avonds. Als ik 
zondag naar de bakker vertrok om te gaan 
werken, dan stond ze mee op om kwart na 
zes. Zodra ik weg was, begon ze te werken 
voor school en als ik tegen vier uur terug-
kwam, was ze nog bezig.”

Als je de minister van Onderwijs tegen 
het lijf zou lopen, wat zou je haar dan 
zeggen?

Kris: “Dat ze ervoor moet zorgen dat de 
leerkrachten onmiddellijk werkzekerheid 
hebben, want dat is voor hen het grote 
struikelblok. Veel bekwame leerkrachten 
geven het op na één of twee jaar.”

Joke: “Ik zou haar zeggen dat leerkrachten 
niet tot hun 67 kunnen werken. Iemand 
die zo oud is, kan niet meer hetzelfde als 
iemand van bijvoorbeeld 50 jaar. Dat geldt 
natuurlijk voor iedere job, maar werken 
met kleuters en kinderen, dat is de basis 
van alles…”

“Leerkrachten mogen meer verdienen 
voor de vele uren die ze presteren”

Jerry Van den Bergh (47 jaar) staat al 
sinds 1994 voor de klas. Tegenwoordig 
geeft hij Techniek in Middenschool Den 

Brandt in Boom. We vroegen dochters 
Céline (11), Julie (13) en Charlotte (14) hoe 
dat meevalt, een leraar als papa.

Heeft jullie vader genoeg tijd voor jullie?

Charlotte: “Soms is hij een hele avond uit 
werken voor school. Mijn papa werkt op 
twee campussen en is dus dikwijls weg 
voor een oudercontact. Meestal kan hij 
ook niet naar ons oudercontact gaan, om-
dat dat samenvalt met dat van zijn school.”

Zorgt de job van je vader soms voor 
stress of spanningen?

Ella en haar familie

Jenny en zijn familie
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Céline: “Ja, er is soms spanning na de 
school. Als papa een ganse dag les heeft 
gehad, is het soms te veel om onze proble-
men er ’s avonds nog bij te nemen. Papa 
komt graag eventjes tot rust voor hij onze 
problemen aanpakt.”

Heeft zijn job soms praktische gevolgen 
voor het gezinsleven?

Julie: “Ja, mijn twee zussen turnen op 
dezelfde dag op twee verschillende plaat-
sen. Dan wordt een turnles soms afgelast 
omdat mijn mama niet op twee plaatsen 
tegelijk kan zijn. Vorige week zaterdag 
moest ik naar de tekenacademie en mijn 
vader had een fietstocht, waardoor mijn 
twee zussen alleen thuis moesten blijven. 
Als er een nieuw leerplan komt, dan moet 
mijn vader een nieuwe cursus maken. Hij 
wil alles tiptop in orde en dan zit hij er 
heel lang aan. Meestal is er om de vier jaar 
een nieuw leerplan.”

Wil je later ook in het onderwijs?

Charlotte: “Ja, ik wil graag met kinderen 
werken. Daarom wil ik graag studeren voor 
kleuterjuf of voor juf van het eerste leer-
jaar. Ik weet dat dat een grote werkdruk 
zal geven. Ik vind wel dat leerkrachten 
voor de vele uren die ze presteren meer 
mogen verdienen.”
Céline: “Neen, je hebt dan veel te veel 
werk na de schooluren, waardoor je niet 
iets leuk kan doen met je familie.”

Wat zou je tegen de minister van 
Onderwijs willen zeggen?

Julie: “Mensen die na de schooluren wer-
ken, moeten daarvoor betaald worden. 
Er zouden cursussen moeten bestaan die 
volledig voldoen aan het leerplan, zodat 
de leraars die niet zelf moeten maken.”
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Sarah en Mats

“Mijn juffen werken ook allemaal hard”

Sarah Cornelis (41) geeft artistieke vor-
ming, beeldende vorming en plastische 
opvoeding in de eerste graad van De 
Wijnpers in Leuven. We gaven het woord 
aan haar zoontje Mats, 11 jaar, vijfde 
leerjaar van GBS Zonneveld in Bertem én 
getalenteerd pannenkoekenbakker.
 
Mats: “Mama heeft niet altijd tijd voor 
ons, want ze heeft het vaak druk met 
haar werk voor school. Ze verbetert 
dan taken en bereidt de lessen van de 
volgende dag voor. Meestal doet ze dat 
’s avonds laat of ’s morgens vroeg. Als ze 
overdag vrij is, doet ze het dan. Gelukkig 
kan mama goed plannen, zodat we toch 
nog van alles samen kunnen doen. Als 
mama stress heeft, dan voel je dat en is 

iedereen in huis lastig. Mijn juffen wer-
ken trouwens ook allemaal hard, vind 
ik. Zelf voor de klas staan, dat zie ik niet 
zitten. Ik wil later elektricien worden.”
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Interview met Sylvia Broers
“Een goede raad: sluit je onmiddellijk 
aan bij de vakbond”
Sylvia Broers (36 jaar, dochter van 7 en stiefzoon van 10) is 
orthopedagoog in BSBO Groenlaar in Rumst. Het socialistisch 
gedachtegoed is haar met de paplepel ingegeven, het lag dus 
voor de hand dat ze zich bij ACOD zou aansluiten. Maar waar-
om is ze afgevaardigde geworden?

Sylvia Broers: “In mijn vorige school waren er problemen. Ik 
kreeg geen steun van de schoolafgevaardigden, ik vond zelfs geen 
aanspreekpunt, terwijl ik daar echt wel nood aan had. In mijn hui-
dige school voelde ik dat er een ander klimaat rond vakbonden 
bestond. Toen ik de kans kreeg, ben ik afgevaardigde geworden. 
Ik vind het belangrijk dat mensen een aanspreekpunt hebben en 
ook effectief het gevoel hebben dat ze vertegenwoordigd wor-
den.”

Hoeveel tijd spendeer je aan die syndicale opdracht?

Sylvia Broers: “Dat is moeilijk te zeggen, omdat mijn gewone job 
en mijn werk als afgevaardigde in elkaar overlopen. Overdag komt 
er al eens iemand bij me binnen met een vraag en maak ik even 
tijd. ’s Avonds heb ik ook werk voor de school en dan komen de 
vragen rond vakbondsmaterie evengoed door. Het is dus heel 
moeilijk om daar een tijd op te kleven.”

Komen de leden dan bij jou op kantoor met hun vragen of con-
tacteren ze je ook per e-mail?

Sylvia Broers: “Beide. De ene keer lopen ze gewoon even binnen, 
de andere keer sturen ze een e-mail om informatie te vragen.”

Wat is het dankbaarste aan je job als afgevaardigde?

Sylvia Broers: “Ik ben altijd heel blij als ik mensen kan helpen en 
als mensen zich gesteund voelen. Dat vind ik het meest dank-
baarste. Ik hecht er belang aan dat alles eerlijk verloopt voor alle 
categorieën binnen de school. Dat vind ik belangrijk.”

Met welke vragen komen de leden naar jullie?

Sylvia Broers: “Meestal met vragen rond verlofstelsels of wel-
bevinden op het werk. Sommige collega’s hebben schrik om een 
burn-out te krijgen of moeten voor een familielid zorgen. Ik krijg 
ook vragen rond rechten en plichten. Mensen willen vaak weten 
wat van hen kan gevraagd worden en omgekeerd ook wat zij 
eventueel kunnen vragen.”

Een vraagje uit de actualiteit: de resultaten van het Groot 
Tijdsbestedingsonderzoek zijn bekendgemaakt. Je bent als 
orthopedagoog niet onmiddellijk betrokken bij dat onderzoek, 
maar je ziet je collega-onderwijzers wel iedere dag bezig. Ben 
je verbaasd door de cijfers die gepubliceerd zijn?

Sylvia Broers: “Neen, totaal niet. Als ik zie wat de mensen tegen-
woordig allemaal moeten doen, alleen nog maar op het vlak van 
administratie… En dan moet het nog met het kind gebeuren, dan 
moet het kind nog vooruitgang maken, dan moeten ook daar nog 
doelen bereikt worden. Maar op dit moment is het papierwerk 
prioritair, terwijl het kind centraal zou moeten staan.”

Kan je de vragen van je leden zelf beantwoorden of stuur je ze 
door naar het ACOD-secretariaat in Mechelen?

Sylvia Broers: “Ik heb twee fantastische collega’s die samen met 
mij afgevaardigde zijn, Wendy Boey en Anne Resseler. Wij bun-
delen onze kennis en als het nodig is, toetsen wij af bij Ann Rigo, 
zeker als het gaat over de standpunten die we moeten innemen.”

Heb je een goede raad voor de jonge collega’s?

Sylvia Broers: “Sluit je onmiddellijk aan bij de vakbond!” (lacht)

 Lees het volledige interview met Sylvia Broers op 
www.acodonderwijs.be
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George Ellison (midden)

Herdenking
Wedstrijd Wapenstilstand
Wapenstilstand, voor sommigen is het 
een extra verlofdag, voor anderen een 
belangrijke mijlpaal in de geschiedenis. 
Honderd jaar geleden, op 11 november 
1918 om zes uur in de ochtend, onderte-
kenden twee mannen een papier waarop 
stond dat er vanaf 11 uur die dag een 
einde zou komen aan de Eerste Wereld-
oorlog. Nadien werd dit moment bekend 
als de Wapenstilstand.

Acht en een half miljoen doden waren er in 
vier jaar tijd gesneuveld, maar de slachtof-
fers zijn niet enkel nummers. Tragisch is 
het lot van de mannen die als laatste ge-
vallen zijn, op 11 november honderd jaar 
geleden:
 10.30u: stierf de laatste Britse soldaat, 

George Ellison.
 10.50u: viel de laatste Fransman, Augus-

tin Trébuchon, een koerier onderweg 
met het bericht dat de Wapenstilstand 
getekend was én dat er om half twaalf 
soep zou zijn.

 10.58u: sneuvelt de laatste Canadese 
soldaat George Price, op de plaats waar 
ooit de eerste Britten sneuvelden.

 10.59u: viel de laatste Amerikaanse sol-
daat, Henry Gunther, want zijn generaal 
vond dat de mannen moesten blijven 
aanvallen tot precies 11 uur.

 11.00u: staak-het-vuren is officieel in 
gang.

 11.01u: werd naar verluidt – maar 
het blijft onduidelijk – de laatste man 
neergeschoten, de jonge Duitse officier 
Tomas, die aan de Amerikanen wou 
laten weten dat zijn soldaten zich gingen 

terugtrekken.
De Wapenstilstand is dit jaar toch nét iets 
belangrijker, we herinneren het ons iets 
levendiger, we herbeleven het iets echter. 
Deze keer zetten we herinneringseducatie 
in de spotlights. Hebben deze verhalen 
je geraakt en wil je een gedicht schrij-
ven? Ken je een zicht dat aan de Eerste 
Wereldoorlog herinnert en mooi op foto 
zou staan? Spreken de portretten tot je 
verbeelding en kan je niet wachten zelf 
iets op papier te zetten? Alles kan en alles 
mag: tekenen, schrijven, woord, fotogra-
fie,…
  
Bezorg ons jouw inzending omtrent de 
Eerste Wereldoorlog, herinneringseduca-
tie en de Wapenstilstand voor 5 november 
2018 en maak kans op één van de vijf boe-
ken van ‘Naar school, zelfs in oorlogstijd? 
Belgische kinderen lopen school, 1914-
1919’.

De namen van de winnaars en hun inzen-
ding worden gepubliceerd in de volgende 
editie van Tribune.

 Mail naar onderwijs@acod.be en ver-
meld zeker in het onderwerp ‘Wedstrijd 
Wapenstilstand’.
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Nieuw VIA-akkoord voor de kunsten
Het nieuwe sociaal akkoord voor de mu-
ziek- en podiumkunsten voor de periode 
2018-2020 is een feit. Op 1 oktober zet-
ten de sociale partners en minister van 
Cultuur Sven Gatz hun handtekening. 
De vakbonden had er graag meer uitge-
haald, maar we moesten op vraag van 
het kabinet voor de zomer afkloppen. 
Toch zijn we verheugd met de afspraken 
die betrekking hebben op ruim 200 or-
ganisaties. Met extra aandacht voor de 
precaire situatie van flexwerkers.
 
Het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) 
– waarvan ook de beeldende kunsten kun-
nen genieten via een akkoord voor paritair 
comité 329 – gaat in de eerste plaats om 
middelen: investeringen in bijkomende 
werkgelegenheid en professionalisering 
(8,2 miljoen euro), investeringen in de vei-
ligheid van de infrastructuur (14,2 miljoen 
euro) en een koopkrachtverhoging (1,9 
miljoen euro) via de invoering van een ver-
hoogde eindejaarspremie waarop nu ook 
tijdelijke medewerkers recht hebben. De 
premie gaat flink omhoog, mede omdat 
we de middelen van de ecocheques hierin 
opnemen. Die complexe en dure regeling 
valt weg. De verhoging verloopt in twee 
stappen: in 2019 komt er 250 euro bij, in 
2020 verdubbelt het huidige bedrag.

#MeToo

Het sociaal akkoord was een unieke gele-
genheid om met de werkgeversfederatie 

een aantal krijtlijnen uit te zetten voor de 
verbetering van de werkomstandigheden. 
We spraken bijvoorbeeld af te onder-
handelen over de opstart van het sociaal 
overleg in de talrijke organisaties waar er 
op dit moment geen overlegorganen be-
staan. Dat dit nodig is, behoeft na de zaak-
Fabre wellicht geen betoog meer. Hier 
zullen we ook bekijken hoe we ‘losvaste’ 
medewerkers kunnen betrekken bij het 
vakbondsoverleg en welke extra afspraken 
er nodig zijn om tot een faire werkomge-
ving te komen inzake grensoverschrijdend 
gedrag en seksueel geweld (zie ook: een 
cao #MeToo).
Voor ACOD Cultuur is dit één van deli-
caatste aspecten uit het VIA-akkoord. 
Ondanks de onwil en ad hominem die we 
hieromtrent tijdens de onderhandelingen 
hebben kunnen merken, zijn we hoopvol 
omdat ook het beleid het belang ervan 
onderkent. In een commissievergadering 
in het Vlaamse parlement over #MeToo en 
de zaak-Fabre benadrukte minister Gatz 
dat er wel degelijk afspraken gemaakt zijn 
in het nieuwe sociaal akkoord om deze 
problematiek aan te pakken.

Minimumvergoedingen

Verder zullen we binnen het akkoord het 
actieplan rond grensoverschrijdend gedrag 
verder uitwerken, waarbij we inzetten 
op preventie, opvang en beleidsonder-
steuning. De work/life balans krijgt extra 
aandacht om voldoende rust te promoten 

en herstelnood op te vangen. Er komt een 
anciënniteitsmechanisme voor flexwerkers 
en een cao-taakloon dat via betere regel-
geving de aanslepende problemen bij de 
RVA wil voorkomen.
Daarnaast moet er een duidelijk kader 
voor stages komen en is er de afspraak dat 
organisaties maatregelen zullen nemen 
om de hoge werkdruk aan te pakken. Ook 
belangrijk: voor tijdelijke medewerkers en 
kunstenaars, ook de zelfstandige mede-
werkers, gaan we richtlijnen ontwikkelen 
voor minimumvergoedingen en zullen we 
onderzoeken hoe we ook minimumver-
goedingen kunnen garanderen voor kun-
stenaars die niet onder het arbeidsrecht 
vallen (art 1 bis).
Merk op dat dit voor de werkgevers niet 
zomaar om intentieverklaringen gaat. Als 
algemeen principe van het VIA-akkoord 
geldt dat “ondergetekenden verklaren het 
in goeder trouw uit te voeren. Daartoe zul-
len alle bepalingen van het akkoord waar 
nodig door de sociale partners worden 
omgezet in collectieve arbeidsovereen-
komsten Voor deze cao’s zal de algemeen 
verbindende verklaring worden gevraagd.”

Rob Vanderbeeken
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#MeToo
Aanklachten leveren resultaten op
De dansers die een open brief naar Jan 
Fabre schreven, hoopten op een con-
structief publiek debat. Ze hadden de 
moed om collectief actie te ondernemen 
en spraken onderling nauwgezet af wat 
en hoe te communiceren. Vergeet im-
mers niet dat Fabre wel dure advocaten 
kan betalen. Zo zijn de dansers er ook in 
geslaagd de voorspelbare medialogica te 
doorbreken die vooral individuele gezich-
ten in beeld willen brengen, liefst met 
sensationele getuigenissen.

Een week na de open brief verscheen op 
het online-cultuurblad rekto:verso nog 
een statement van ruim honderd cho-
reografen die hun oproep ernstig nemen 
en samen vooruit willen. De stem van de 
dansers werd dus gehoord. De zwijgcul-
tuur is doorbroken. De wil is er om komaf 
te maken met de toxische mentaliteit in 
sommige organisaties. Hoe moet het nu 
verder? Een cruciale stap is het uitbouwen 
van het sociaal overleg tussen medewer-

kers en leiding. Elke organisatie verdient 
een #MeToo-cao! De ‘coalition of the wil-
ling’ groeit aan.

Na de zaak-Fabre: een cao #Me-
Too

De open brief heeft zeker effect. De minis-
ter van Cultuur komt na de zaak-De Pauw 
al met een actieplan en dat kan nu een 
versnelling hoger. De sociale partners zijn 
al enkele maanden bezig om de arbeidsre-
glementen in organisaties te verbeteren, 
integriteitscodes uit te werken en de mel-
dingsprocedure bij problemen verder te 
ontwikkelen.
Maar er is meer nodig. Klachten worden 
immers systematisch als individueel dos-
sier opgevat. Hoe verander je daarmee 
de werking op de vloer van eerder kleine 
organisaties zonder vakbondsstructuur? 
Hoe zorg je ervoor dat medewerkers bin-
nen zo’n organisatie de discussie open met 
directies kunnen aangaan? Dat ze recht op 

antwoord krijgen, zonder uitwijkmanoeu-
vres of doofpotten? Dat ze ondersteuning 
kunnen inroepen en bescherming krijgen? 
En dat er na zo’n interventie ook maatre-
gelen volgen? Die empowerment moet 
beter. Zeker in organisaties zonder een 
syndicale ‘safe space’. Zo tellen we er in 
de kunstensector toch een 500-tal. Ver-
geleken met de filmwereld en het sociaal-
culturele werk lopen de kunsten achter.

Nood aan syndicale ‘safe space’

Vandaag zit je al snel in een cirkel: slacht-
offers worden doorverwezen naar de 
rechtbank, daar horen ze dat je eerst 
de interne procedure moet volgen. Die 
hapert. ACOD Cultuur heeft het arbeids-
reglement van Fabres organisatie moeten 
opvragen via de sociale inspectie. De dan-
sers hadden het niet en ze zijn bovendien 
Engelstalig. Dat bleek recent aangepast 
met bepalingen over ongewenst gedrag, 
zonder medeweten van het personeel. 



Tribune 74.10 l november 2018 39

cultuur

Afgaande op de getuigenissen in de open 
brief, schendt Fabre zijn huidige reglement 
op meerdere vlakken.
Hoe vecht je dat aan als jonge, buitenland-
se freelancer met een precair contract? Of 
als interim? Hoe zorg je ervoor dat je se-
rieus wordt genomen? Vakbonden willen 
geen rechtszaken, maar het professionele 
sociale overleg tussen medewerkers en 
werkgevers mogelijk maken. Een vakbond 
is ook geen politiedienst die zomaar een 
organisatie kan binnenvallen. Maar goed 
ook. Wij werken via het principe van zelf-
organisatie van de werkende mensen en 
om dat professioneel te kunnen doen, 
hebben we ook een mandaat nodig.

#MeToo: sociale strijd

Hadden we dan toch eerst strafzaken 
moeten starten en jaren wachten? Door-
verwijzen naar de rechtbank is sowieso 
een zwaktebod en toont dat je als sector 
faalt. De open brief stuurt dus terecht 
aan op betere regelgeving in het geval 
van seksisme. De zaak-Fabre kan als casus 
dienen op het paritair comité van de sec-
tor: wat ontbreekt er? Hoe los je dat op? 
Hoe komt het dat deze excessen jarenlang 
kunnen gedijen? Want wat er bij Fabre 
gebeurde, was een publiek geheim. Het 
strafrecht schiet te kort om een structu-
rele maatschappelijke verandering op gang 
te brengen.
Dat is de kracht van #MeToo: het is een 
beweging die genderongelijkheid en 
seksisme aanpakt door protest te ver-
binden aan de syndicale strijd. Kijk hoe 

de werkneemsters van McDonald’s in 
de VS onlangs een succesvolle #MeToo-
staking organiseerden, of hoe duizenden 
slecht betaalde vrouwen in Glasgow eind 
september staakten voor ‘equal pay’. 
Als vakbond is het essentieel dat we het 
belang van deze beweging, waarmee je 
ook de flexwerkers kan organiseren, volop 
erkennen en onze rol opnemen om mee 
resultaten te boeken. Deze beweging ver-
dient alle steun, want wie een probleem 
aankaart, wordt als boodschapper soms 
zelf als een probleem weggezet, om zo van 
de boodschap af te zijn.
De verandering die de open brief afdwingt, 
situeert zich overigens op meerdere vlak-
ken: het versterken van het sociale overleg 
op de werkvloer, het verbeteren van de 
wetgeving in een land waar haatspraak 
tegen vrouwen nog steeds niet strafbaar 
is, en ervoor zorgen dat de artistieke vrij-
heid niet langer als vijgenblad dient voor 
machtsmisbruik. Zodat je samen kan 
experimenteren met dansers die bereid 
zijn daar alles voor te geven. Als je hen 
met respect behandelt. Ons devies: wees 
overgevoelig voor zaken die al lang over 
hadden moeten zijn.

Exit ‘old boys club’

De sociale partners willen vooruit en 
maakten al afspraken rond sensibiliseren 
en opleidingen. Maar inzake sociaal over-
leg is er werk aan de winkel, ook de mi-
nister deelt die zorg. Voor sommige werk-
gevers kan het niet snel genoeg gaan: ze 
sturen zelf aan op het faciliteren van meer 

transparantie en inspraak. Het moment is 
nu. Anderen zien wat ze de ‘MeToo-hype’ 
noemen liever overwaaien: ze houden 
de deur dicht, de macht in eigen handen. 
Hun devies: zwijg om imagoschade voor 
de sector te vermijden. Nochtans: net die 
doofpot is een kweekvijver voor excessen 
die het imago besmeuren.
Een werkgeversfederatie kan op sec-
torniveau pas collectieve arbeidsover-
eenkomsten sluiten als ze een mandaat 
krijgt. Staat een ‘old boys club’ achter de 
schermen op de rem? Leden zouden hun 
bestuursraad daarop mogen aanspreken. 
Ook werknemers kunnen daar bij hun 
werkgever op aandringen. We schieten 
niets op met sensatiezucht. Wat we nu 
nodig hebben, is een constructieve dialoog 
die toont hoe de kunstwereld ook een 
voorhoede kan zijn in de wijze waarop ze 
problemen aanpakt en structurele oplos-
singen uitrolt.
Gelukkig geven enkele organisaties (onder 
andere een dansgezelschap, een schouw-
burg, een sociaalartistieke werkplek) het 
voorbeeld. Ze willen alvast over een cao 
#MeToo onderhandelen binnen hun orga-
nisatie. Kunstenaars en publiek kunnen bij 
andere organisaties aandringen om deze 
‘best practices’ te volgen. Wie deze ‘coali-
tion of the willing’ wil vervoegen, welkom!

 Bij vragen over geweld, bel de hulplijn 
1712. Zij biedt een luisterend oor, verhel-
dert uw vraag en verwijst u naar de ge-
schikte hulpverlening.

Rob Vanderbeeken

CONTACT Robrecht Vanderbeeken l 0496 18 12 34 l robrecht.vanderbeeken@acod.be
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Limburg
Een avond met Rudi Vranckx

De seniorencommissie van ACOD Limburg 
en Linx+ ontvangen VRT-reporter Rudi 
Vranckx op maandag 5 november 2018 
om 19.30 uur voor een uiteenzetting met 
als thema ‘Het Midden-Oosten, oorlog 
om de geesten’. Rudi Vranckx is histori-
cus van opleiding, werkte na zijn studie 
mee aan onderzoeksprojecten voor het 
Centrum voor Vredesonderzoek, afdeling 
internationale politiek aan de KU Leuven 
en is sinds 1988 journalist bij de openbare 
omroep. Al ruim een kwarteeuw volgt hij 
voor de VRT oorlogen en conflicten, maakt 
hij documentaires en schrijft hij boeken. In 
2018 ontving Vranckx de Carnegie Wateler 
Vredesprijs.
Plaats van de lezing: Auditorium Corda 
Campus (voormalige Philips-site in Kiewit 
Hasselt).
Gratis toegang voor leden van ACOD en 
ABVV Limburg. Reserveren via 011 30 09 
70 of limburg@acod.be.

Nieuwjaarsreceptie senioren Limburg

De seniorencommissie nodigt de gepen-
sioneerde leden van ACOD Limburg samen 
met hun eventuele partner uit op haar 
nieuwjaarsreceptie van dinsdag 22 januari 
2019 om 13.30 uur in zaal Kermeta, Dies-
tersteenweg 204 in 3510 Kermt/Hasselt. 

Gastsprekers zijn Pierre Vrancken (voorzit-
ter ABVV Limburg), Guido Rasschaert 
(algemeen secretaris ACOD) en Chris 
Reniers (voorzitter ACOD). Inschrijven kan 
bij ACOD Limburg, Koningin Astridlaan 45, 
3500 Hasselt of limburg@acod.be.

Oost-Vlaanderen
Decoratiefeest verdienstelijke leden en 
militanten

Op zaterdag 24 november 2018 viert 
ACOD Oost-Vlaanderen zijn verdienstelijke 
leden en militanten. Dit decoratiefeest zal 
plaatsvinden in het Ghent Marriott Hotel, 
Korenlei 10 in 9000 Gent.

Leden die minstens 10 jaar een militan-
tenrol hebben vervuld, wordt het bronzen 
ereteken toegekend. Het zilveren ereteken 
is voor de militanten met ten minste 20 
jaar anciënniteit en de trouwe leden die 
minstens 40 jaar lid zijn. Leden met 50 of 
60 jaar lidmaatschap ontvangen eveneens 
een geschenk.
Leden en militanten die hiervoor in aan-
merking komen, dienen hun gegevens te 
bezorgen aan het intersectoraal secretar-
iaat, Bagattenstraat 158 in 9000 Gent. Dit 
kan ook met e-mail naar oost_vlaander-
en@acod.be.
De volgende informatie hebben we nodig: 
naam en voornaam, adres, geboorte-
datum, sector en historiek van uw lid-
maatschap (sinds welke datum u lid bent 
bij ABVV/ACOD of actief bent als militant).

Vlaams-Brabant
Activiteitenkalender seniorenwerking

In samenwerking met ABVV-seniorenwerk-
ing, Linx+ en ACOD-senioren organiseren 
we de volgende activiteiten in het najaar 
van 2018. Informatie en inschrijvingen: 
ABVV-senioren, Maria Theresiastraat 119-
121 in Leuven of via senioren.vlbr@abvv.
be.

 Woensdag 5 december 2018: bedrijfs-
bezoek Reynaers Aluminium in Duffel.

Zing socialistische strijdliederen
Het is duidelijk dat een verrechtsing van 
een maatschappij herinneringen aan 
vroeger oproept. 
In de eerste helft van de twintigste eeuw 
vervulden socialistische liederen dan ook 
een belangrijke functie bij demonstraties 
en massamanifestaties. De strijdliederen 
werden tevens ingezet in een breed scala 
van maatschappelijke actie.
De Internationale, Gedachten zijn vrij, 
Bella Ciao, De jonge garde, Avanti Populo, 
ABVV-Mars, El Pueblo Unido, Arbeiders, 

boeren, Lied der veensoldaten, Broeders 
verheft u vrijheid, Chant des partisans, 
Kameraadschapslied, Morgenrood, Mari-
annelied, Socialistenmars, Uit der dagen, 
grauwe zorgen, Marseillaise, We shall 
overcome,…
Wie kent ze nog? Tekst vergeten? Geen 
nood, want Nico Spanoghe en Wim Cas-
siers laten de socialistische strijdliederen 
herleven. De muziek voorzien wij, de tekst 
wordt geprojecteerd en meezingen mag! 

Kom en zing mee in:
- Antwerpen op donderdag 15 november 

om 14 uur in de feestzaal van ACOD An-
twerpen, Ommeganckstraat 47 in 2018 
Antwerpen. Graag inschrijven via mail bij 
maurice.hauspie@acod.be of telefonisch 
bij ACOD Antwerpen 03 213 69 20 of 
ACOD Mechelen 015 41 28 44.


