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EDITO

2020, een jaar dat we snel
willen vergeten
“We zagen hoeveel veerkracht er in
ons schuilgaat.”

H

et voorbije jaar stond in het teken van
een politieke crisis, een nog steeds aanhoudende gezondheidscrisis, bedrijven
die moesten sluiten, overvolle ziekenhuizen,
het sluiten van de openbare diensten, het verzet
tegen de coronamaatregelen, het geweld tegen
de hulp- en veiligheidsdiensten…, te veel om op
te noemen.
Maar bij het VSOA blijven we optimistisch en, ook
al was het een chaotisch jaar, in 2020 is de solidariteit tussen mensen versterkt en hebben we
gezien hoeveel veerkracht er in ons schuilgaat.
Het is net die veerkracht die ons in staat stelt
moeilijkheden te overwinnen en anderen te helpen, ieder op zijn eigen manier. Die solidariteit
bleek onder meer duidelijk uit de samenwerking
tussen de eerstelijnsbijstand en de diensten die
het leger in het belang van ons land verrichtte.
De openbare sector en de overheidsbedrijven
pasten zich zeer snel aan de opgelegde maatregelen aan. Wat er ook gebeurt, de openbare

diensten blijven de dienstverlening aan de burgers hoog in het vaandel voeren!
De sociale verkiezingen in de privésector leverden dit jaar ook een mooi resultaat op bij de
ACLVB. Ik wil onze collega’s dan ook in naam
van het VSOA van harte feliciteren! Een positieve
evolutie bij de ACLVB is immers ook goed nieuws
voor het VSOA.
Er zijn goede vooruitzichten voor 2021. De vaccinatie moet het mogelijk maken om in de loop
van het jaar onze maatschappelijke idealen weer
in praktijk te brengen.
Voor de vakbond zal 2021 vooral draaien rond
de pensioenhervormingen. Maar dit jaar wordt
ook een aantal voorstellen doorgevoerd, voorstellen die volgens de minister noodzakelijk zijn
om de overheidsdienst moderner en efficiënter te
maken. Het VSOA staat zoals altijd klaar voor het
aangekondigde overleg om de belangen van al
het overheidspersoneel te verdedigen.

Namens het VSOA wens ik u, uw familie en verwanten, een goede gezondheid toe, en een solidair en veerkrachtig 2021. 
François FERNANDEZ-CORRALES
Algemeen voorzitter VSOA

ACLVB wint bij de sociale verkiezingen op alle fronten

D
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e ACLVB gaat er als enige vakorganisatie,
met een eigen, positief verhaal opnieuw
op vooruit! Ze overschrijdt de drempel
van 13% van de stemmen voor CPBW en ondernemingsraden.

31,78% naar 35,27% in de OR, en van 35,21%
naar 37,35% in het CPBW. Al kan het nog beter. Daarom ijvert ze verder om in de toekomst
50% vrouwelijke en 50% mannelijke kandidaten te kunnen voordragen.

De ACLVB wint op alle fronten, hoe je de cijfers
en de statistieken ook bekijkt. Ze gaat vooruit
in Brussel, in Vlaanderen en in Wallonië. Zowel
in de Ondernemingsraden als in de CPBW’s
wonnen de kandidaten meer stemmen. De campagne ‘Go for 50/50’ heeft zijn doel niet gemist:
het aantal vrouwelijke verkozenen steeg van

We feliciteren alle collega's van de ACLVB met
dit mooie resultaat.
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De plannen van minister De Sutter met het federaal openbaar ambt in 2021

Is de toekomst van de statutaire
betrekking voorlopig buiten gevaar?
Onze minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter publiceerde op 3 november haar beleidsverklaring en op 4 november
haar uitgebreide algemene beleidsnota. Daarin maakt ze wereldkundig wat er in 2020-2021 concreet op stapel staat. We
namen haar plannen met het federaal openbaar ambt aandachtig onder de loep en delen met u graag onze hoop, maar
ook onze bezorgdheden.
werkt. Aandacht voor kansengroepen en mensen met een beperking. VSOA juicht dit toe.
• Levenslang leren op de werkvloer
Positief stemt ons ook dat de minister wil investeren in nieuwe leervormen en in levenslang
leren.
• Evaluatieprocedure ‘permanente feedback’
De minister plant een ‘permanente waarderende feedback’ met minimale administratieve last
en focus op regelmatige gesprekken tussen
leidinggevende en de medewerker of het team
over de doelstellingen.

Concrete projecten in 2021: vereenvoudiging,
digitalisering en innovatie. Bij het project werkbaar werk en een wendbare organisatie staan
we uitgebreid stil.
Rode draad is een kwaliteitsvolle dienstverlening: de burger is de reden, de ambtenaar mag
er fier op zijn. Daar is niets mis mee!
Contractualisering of niet?
Maar wat heeft de minister voor ogen met het
“in kaart brengen van verschillen tussen statutaire en contractuele medewerkers om de
toekomstvisie te bepalen, met waardering en
respect voor de beide statuten”? Staat de statutaire betrekking in de toekomst op het spel?
Immers, ze belooft constructief mee te werken
aan de ambitie van de federale regering om de
statuten van bedienden, arbeiders en ambtenaren dichter bij elkaar te brengen. En dichter
bij elkaar brengen, betekent vaak harmoniseren
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naar het laagste niveau. Maar laat ons voorlopig
hoopvol en positief blijven: de fiere ambtenaar
indachtig. In een interview van 20 november
met de Tijd verklaarde ze immers: “Ik zal niet de
minister zijn die de vaste benoeming afschaft”.
Hoop!
• Met de vakbonden
De minister wil snel handelen en ver geraken.
Hoop geeft alvast de constructieve en respectvolle toon voor de sociale partners en de ambtenaren. Dat is een verademing.
• Inclusief personeelsbeleid
Positief is de intentie om samen te werken met
het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen. De doorstroming van vrouwen naar
hogere functies moet inderdaad beter. Het
taboe van deeltijds werken of andere verlofregelingen voor mannen moet inderdaad wegge-

Wij zijn alvast benieuwd en hoopvol. Inderdaad,
één van de veroorzakers van stress en zelfs
burn-out is het huidige evaluatiesysteem. Het
vreet tijd, stemt wrevelig, torpedeert de motivatie, veroorzaakt angst, nervositeit en ontgoocheling.
Onze bezorgdheid: aantekenen van beroep en
bespreken van probleemsituaties moeten mogelijk blijven.
• Welzijn
Gunstig stemt ons de preventieve plannen tegen stress en burn-out: burn-out coaches en
hulpprogramma’s met psychologische begeleiding, opwaardering van de rol van preventieadviseurs en ondersteuning van Empreva.
• Structureel telewerk met recht offline te gaan
Goed nieuws! Structureel twee dagen telewerk
per week per ambtenaar, een verdienste van de
Covid-19 omwenteling. Zo bespaart de minister
op kantooroppervlakte, geeft ze minder uit, gebruikt ze het overheidsbeslag m.a.w. efficiënter.
januari 2021
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Dat wordt een opdracht van de Regie der Gebouwen, de “New Way of Working”. Goed voor
de work-life-balance, voor het klimaat en het is
efficiënter. Empreva identificeert de ergonomische minimumvoorwaarden.
Ook positief is de aandacht voor “deconnectie” :
het recht offline te gaan.

• Telewerk: correcte onkostenvergoeding
De minister heeft het niet over de herziening
van de onkostenvergoeding voor telewerk. Die
is vandaag enkel symbolisch. Een structurele
telewerkomwenteling vraagt een substantiële
verhoging van de onkostenvergoeding. De fiscale circulaire 2020/C/100 van 14 juli 2020 kan
als inspiratie dienen.
• Rekrutering: toekomst van Selor niet veilig?
De minister gaat voor een performantere rekrutering, met oog voor minderheidsgroepen;
opwaardering van eerder verworven competenties; inkorting van de doorloopprocedure van de
selectie en digitalisering. Daar hebben we geen
probleem mee.
Onrust geeft ons het plan van de minister een
horizontaal team bijeen te brengen, onderlegd
in aanwerving en communicatie. Kennelijk vergeet de minister dat we al zo een team hebben:
Selor! Selor zou voortaan enkel nog instaan voor
de kwaliteitscontrole en objectiviteitsbewaking
en voor het aanreiken van applicaties, tools, certificering, methodologie en expertise.
Ook, en dat lezen we met even grote bezorgdheid, wil de minister de selectieprocedure decentraliseren zodat elke overheidsinstelling het
eigen rekruteringsritme kan bepalen. We vrezen
voor willekeur en niet uniforme aanwervingscriteria. VSOA is waakzaam!
• Mobiliteit
De minister evalueert ‘talent on the move’ en
bouwt het uit voor flexibele loopbanen. Ze herbekijkt het bestaande competentiemodel voor
mutaties. Ze mag niet vergeten dat dit model
ook dient voor evaluatie en aanwerving. Wat
verstaat ze precies onder flexibele loopbanen?
Ze wil mobiliteit van ambtenaren over deparjanuari 2021
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Bezorgdheden!
• Te autonome leidend ambtenaren
De minister wil de leidend ambtenaren (te) veel
autonomie geven. VSOA vreest dat dergelijke
autonomie kan leiden tot isolatie en het aan zijn
lot overlaten van het personeel.

De minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter

tementen heen, inclusief het burger en militair
personeel van het ministerie van Defensie. Ze
wil zelfs mobiliteit buiten de federale overheid,
met behoud van rechten: van en naar overheidsbedrijven, andere bestuursniveaus, non-profitorganisaties enz, en daarbij samenwerken
met VDAB, Actiris, Forem, de private sector en
het onderwijs.
VSOA houdt in elk geval een oogje in het zeil
over het vrijwillige karakter en het daadwerkelijke behoud van alle rechten.
• Flexibeler verloning
Wat te verstaan onder flexibeler verloning om
duurzame keuzes te maken? We volgen dit
nauwgezet op! De minister onderzoekt alternatieve verloningsmechanismen, waaronder
de verdere uitbouw van een 2de pensioenpijler voor contractuele ambtenaren. Die garantie
hadden we eerder al verworven. VSOA spoort de
minister aan om de toelage voor werk in opeenvolgende ploegen aan te pakken: shiftvergoeding opheffen, reële prestaties vergoeden.
• Evaluatie van het ziektepensioen
We zijn erg bezorgd over de geplande evaluatie
van het ziektepensioen voor arbeidsongeschikte ambtenaren.
• Persopoint heeft gebreken
Een andere zorg van het VSOA is de geplande
‘onboarding’ van de laatste overheidsinstellingen bij Persopoint. We hebben geen probleem
met digitaliseren en papierloos maken. Maar
Persopoint heeft ook zijn gebreken!

Ook wil ze tegen 1 januari 2023 één centrale
loonmotor voor alle federale administraties. En
slechts één facilitaire pijler bij de FOD Beleid en
ondersteuning. VSOA zal aandachtig deze initiatieven opvolgen.
Wat vraagt VSOA aan de minister?
Wij pleiten voor het behoud van de statutaire
betrekking en verwijzen de minister naar onze
studie .
We waken aandachtig over alle andere opgesomde bezorgdheden.
De besparingen van twee dagen structureel
telewerk kunnen dienen om het openbaar ambt
financieel aantrekkelijker te maken en ambtenaren niet alleen te werven, maar ook te behouden. We vragen een reële kostendekkende vergoeding telewerk; een volwaardige 13de maand
en maaltijdcheques.
Bea FOUBERT
Secretaris-generaal

De algemene beleidsnota vindt u terug op
https://www.dekamer.be/FLWB/
PDF/55/1580/55K1580008.pdf
De circulaire 2020/C/100 over kosten eigen
aan de werkgever voor thuiswerk kan u bekijken op https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/cdc611b73528-4264-bf84-1efc032113fd
De VSOA-studie 'Behoud van statutaire
ambtenaren' https://issuu.com/vsoa_slfp/docs/
vsoa-studie-contractualisering
VSOA argument
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Vlotte start onderhandelingen
Goed nieuws: deze regering vat de koe meteen bij de hoorns. Ze onderhandelde op Comités A en B al tal van dossiers, bekroond
met een goedkeuring door de vakbonden. Dat is alvast een goed voorteken. We zetten deze dossiers graag voor u op een rijtje.

Eindelijk verhoging minimumpensioenen federale ambtenaren
Het opkrikken van de minimumpensioenen voor de allerlaagste verdieners onder het overheidspersoneel, maakte altijd al deel uit van ons intersectoraal eisenpakket. Sinds 2009 is er geen verhoging meer geweest van
de laagste overheidspensioenen. De verhoging van de minimumpensioenen tot 1.500 euro netto is ook één van de speerpunten uit het federaal
regeerakkoord. Niet minder dan 25.000 federale ambtenaren hebben een
lager pensioen.
Zij zien hun pensioen tegen 2024 dan ook stijgen met 7,10 procent, tenminste, wie een loopbaan van 45 jaar neerzet. Een volledige loopbaan is
vereist, wat helaas voor vooral vrouwelijk personeel een moeilijk haalbare
kaart is. Werknemers en zelfstandigen zien hun minimumpensioen stijgen
met liefst 11 procent.

per maand tegen 2024. Gehuwd zijn blijft toch afgestraft. De eerste verhogingen gingen al van start op 1 januari 2021.

Concreet stijgt het minimumpensioen van een alleenstaande federale
ambtenaar van 1.393 bruto naar 1.585 euro bruto tegen 2024. Of dat netto
ook boven de 1.500 euro pensioen zal uitkomen, is maar de vraag. Maar
het is zeker en vast een stap in de goede richting. Het overlevingspensioen
kent de grootste stijging met 347 euro: van 1.214 euro naar 1.561 euro
bruto per maand. Gehuwden gaan van 1.741 euro naar 1.979 euro bruto

Deze collectieve en automatische aanpassingen aan het pensioenbedrag
noemen we ‘perequatie’. Sinds 2009 gebeurt deze tweejaarlijkse aanpassing op basis van perequatiekorven volgens de verschillende sectoren
binnen de openbare diensten. De percentages verschillen van sector tot
sector en worden per korf vastgesteld op basis van de verhogingen van
de maxima van de weddeschalen, bepaalde weddebijslagen, het vakan-
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VSOA staat dan ook volmondig achter dit initiatief! Dit is een stap in de
goede richting voor een fatsoenlijk pensioen voor iedereen.
“Mensen die zich decennialang hebben ingezet voor onze maatschappij
en ten dienste stonden van de burgers, verdienen zelf een zorgeloze oude
dag en daar gaan we nu voor zorgen”, verklaarde minister van Openbaar
Ambt Petra De Sutter.
Perequatie ambtenarenpensioenen in 2021
Onze pensioenen volgen de evolutie van de bezoldigingen van de ambtenaren die nog in dienst zijn.
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tiegeld en de eindejaarspremie. Er is ook in 2021 een stijging, maar deze
is opnieuw eerder beperkt.
Maar toch is het goed nieuws. Wie meer wil weten over deze technisch
toch complexe materie, raadpleeg https://www.sfpd.fgov.be/nl/kenniscentrum/perequatie
Eind aan discriminatie pensioenen CALog – politie
Eindelijk stijgen de pensioenen van het administratief en logistiek kader
van de politiediensten (CALog). Hun premie voor competentieontwikkeling wordt met niet minder dan bijna 14 jaar terugwerkende kracht (!), tot
1 januari 2007, voortaan in aanmerking genomen voor de pensioenberekening.
Deze ongelijke behandeling van CALog tegenover federale ambtenaren is
dus eindelijk retroactief stopgezet. Dat stond al lang op het eisenbundel
van VSOA-Politie.
Meer geboorteverlof voor federaal personeel
Federale statutaire en contractuele personeelsleden krijgen sedert 1
januari 2021 vijf werkdagen extra geboorteverlof als hun samenwonende

partner bevalt: voor baby’s geboren na 1 januari krijgen ze dus 15 dagen.
En nog meer goed nieuws: vanaf 1 januari 2023 komen daar nog eens vijf
extra werkdagen bij: 20 dagen geboorteverlof. VSOA juicht dit toe!
Brugdagen 2021
Het federaal overheidspersoneel krijgt op vrijdag 14 mei 2021, de dag
na Hemelvaart, een brugdag. Ook op vrijdag 12 november krijgt het een
brug naar het weekend, nu 11 november op een donderdag valt in 2021.
Goed nieuws!
Functieclassificatie federaal personeel
De eerste fase van de nieuwe classificatie werd opgestart in 2018. Nu de
regering eindelijk uit de startblokken kon schieten, werd de eerste hindernis genomen voor de functieclassificatie voor niveau A, later volgen
de niveaus B, C en D.
Het aantal functiebeschrijvingen moet ingeperkt worden. De syndicale organisaties nemen deel aan werkgroepen die in februari opstarten.
VSOA stelt zijn experten graag ter beschikking om dat tot een goed eind
te brengen. 

Federaal overheidspersoneel in coronatijden
Zoals alle overheden die ons land rijk is, kent
ook de federale overheid een aantal ‘corona’
maatregelen voor zijn personeel. De performante website https://fedweb.belgium.be/nl/
coronavirus-covid-19 informeert het federaal
personeel hierover. Zij rangschikt de FAQ per
thema: evaluatie en stage, werktijd, verlofstel-

sels en telewerk, toelagen en vergoedingen. We
lichten er enkele voor u uit.
Sedert 11 december vorig jaar zijn er inderdaad
twee belangrijke maatregelen: wie geen telewerk
kan verrichten en voor wie geen reorganisatie
van het werk mogelijk is, kan in dienstvrijstelling
worden geplaatst, alvast tot 31 maart 2021. De

minister van Ambtenarenzaken kan die termijn
verlengen zo nodig. Deze personeelsleden
kunnen bovendien op eigen verzoek zich ter
beschikking stellen van elke openbare of privé-instelling uit de gezondheidszorg, opvang,
huisvesting of onderwijs. In coronatijden een
mooi gebaar !

Waarom VSOA zware beroepen op de onderhandelingstafel wil
Verrassend genoeg vermeldt het regeerakkoord in het hoofdstuk over
pensioenen niets over zware beroepen. We onderhandelden er lang
over in het Nationaal Pensioencomité, in het Comité A, en bereikten
uiteindelijk voor de openbare sector een duur bevochten akkoord.
Waarom is een regeling zware beroepen nodig?
Opeenvolgende regeringen tornden aan de pensioenregelingen, ook en
vooral van de ambtenaren.
De regering-Di Rupo riep een mechanisme in het leven dat de preferentiële tantièmes, die loopbanen minder lang maken en vervroegd pensioen mogelijk maken, tegen 2022 de facto afschaft.
De regering Michel verlengde de pensioenleeftijd resp. naar 66 en 67
jaar in 2025 en 2030.
Zij schafte bovendien de diplomabonificatie af, zowel voor de loopbaan
– gevolg: aanzienlijk langer werken - als voor de berekening van het
pensioen – gevolg: minder pensioen tenzij dure afkoop. Ook voerde de
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regering Michel het gemengde pensioen in – gevolg: minder pensioen.
Kortom: minder pensioen en langer werken.
VSOA heeft zich helaas zonder succes maar met hand en tand tegen
deze hervormingen verzet.
De erkenning dat sommige categorieën personeelsleden bij de overheid
een zwaar beroep uitoefenen, kan leiden tot een vervroegd pensioen en
een minder lange loopbaan, zonder verlies van pensioen. Die regeling
verzacht en corrigeert met andere woorden de gevolgen van de vorige
hervormingen. Dat was meteen de reden dat VSOA het onderste uit de
kan heeft gehaald tijdens de onderhandelingen over de zware beroepen
en een voorwaardelijk akkoord gaf.
Dat de minister van Pensioenen in de pers aankondigt de onderhandelingen over de zware beroepen toch terug op te starten, verheugt ons
dan ook, evenals de aankondiging van Defensieminister Dedonder dat
niet getornd zal worden aan de pensioenleeftijd van de militairen. 

VSOA argument
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Leger en brandweer bundelen krachten tegen coronavirus

Een onmiskenbare troef

Geconfronteerd met de tweede golf van het coronavirus, zet het leger zowel middelen als personeel in om het land bij te staan.
Zo staat de 3de compagnie CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair) van het 4de Bataljon Genie van Amay in voor
de desinfectie van ambulances, bovenop deze van de DBDMH (De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp).

© Didier Authelet - Belgian Defence

ste coronagolf heeft ze ervaring opgedaan met
de desinfectie van materiaal en voertuigen, in
binnen- en buitenland (Afghanistan).

“Door de toename van het aantal interventies
kon de DBDMH de desinfectie van ambulances
na elk transport niet meer bijhouden. Al in het
begin van de eerste golf hebben we aan de
alarmbel getrokken, omdat de brandweer te
weinig middelen en personeel had”, zegt Eric
Labourdette, verantwoordelijke hulpverleningszones van het VSOA.
Het leger komt te hulp
Op 28 oktober riep de overheid de hulp van het
leger in voor de desinfectie van de COVID-ambulances in Brussel. Al op 1 november startte
het leger met een desinfectiedienst in het Jubelpark, in het hart van Brussel, in steun van
het personeel van de DBDMH (Dienst voor
Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulp).
Deze onafhankelijke dienst kwam bovenop de
twee reeds bestaande desinfectiediensten van
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de DBDMH. Zowel militaire als civiele ambulances worden er gedesinfecteerd, een noodzakelijke stap om de verspreiding van het virus
tegen te gaan. Deze diensten worden dag en
nacht bediend door ploegen van telkens vier
personen. Zo kunnen er per dag 50 ambulances ontsmet worden. De compagnie CBRN kan
deze dienst op langere termijn blijven uitvoeren, en is bereid ook op andere plaatsen in ons
land desinfectiediensten op te richten.
Tussen 4 en 20 november verzorgde de compagnie ook de desinfectie bij het Militair Hospitaal Koningin Astrid.
Het ter beschikking stellen van infrastructuur
en gespecialiseerd personeel zorgt ervoor dat
de DBDMH zich ten volle kan concentreren op
zijn kerntaken. De bestrijding van biologische
bedreigingen is immers één van de specialiteiten van de compagnie CBRN. Al tijdens de eer-

Een groot succes
“Elke dag bracht de DBDMH de dienst in het Jubelpark ontsmettingsmateriaal en herbevoorrading voor de ambulances. De ambulanciers
waren erg tevreden en kwamen graag langs.
De coördinatie en samenwerking ter plaatse
verliep vlekkeloos. De DBDMH stelt onze hulp
erg op prijs”, stelt verantwoordelijk commandant Ernotte Anne. “Als ‘jonge’ commandant,
was het leiden van deze missie een dankbare en verrijkende ervaring. Ik ben fier dat ik
woordvoerder mocht zijn van deze missie, die
het beste in deze mooie compagnie CBRN naar
boven heeft gehaald. De missie is heel snel op
de rails gezet en was een groot succes. Dat is
te wijten aan de vlotte samenwerking tussen
de verschillende partners (Defensie, DBDMH,
politiediensten en lokale autoriteiten)”.
“Het personeel van de compagnie is heel enthousiast om concrete hulp te kunnen bieden
bij deze crisis. Ik wil hen graag bedanken en
ben trots op hen!”, besluit de commandant.
Trots om te kunnen helpen
De samenwerking en het contact met de brandweerlieden gebeurt op een positieve en respectvolle manier. Dat ervoer ook korporaal Fabrice
Collins, afgevaardigde VSOA-Defensie, die
al heeft deelgenomen aan heel wat diensten
sinds het begin van de missie, voornamelijk bij
de ontsmetting bij de DBDMH (kazerne Helihaven), maar ook in het Jubelpark. “Het is fijn
om de procedures waarvoor we opgeleid zijn
concreet toe te kunnen passen.
Het geeft voldoening te kunnen werken op een
plaats waar we onze ervaring in de praktijk
januari 2021

© 3 Cie CBRN

ACTUALITEIT

Kapitein Ernotte, Commandant 3 Cie CBRN en Korporaal Collins

“Dat deze interdisciplinaire diensten, hun krachten bundelen voor een
gemeenschappelijk doel, is een mooi voorbeeld van nationale solidariteit.”

“Wat ik zal blijven onthouden, is het belang
van onze job, hoe nuttig onze dienst is in het
licht van deze crisis en dat we onze ervaringen
kunnen delen met de hulpdiensten”, besluit
Fabrice.
Uitstekende samenwerking
Adjudant Vanderweyen Patrick vervoegde de
DBDMH in 1988 na een militaire loopbaan
bij de zeemacht als duiker-ontmijner. In 2000
wordt hij opleider brandbestrijding en specialiseert hij in de verkenning met isolerende
ademhalingsapparatuur. Daarna wordt hij ook
RISC/GRIMP en specialist voor de redding van
brandweerlieden in moeilijkheden
Met dit in gedachten volgt hij meerdere opleidingen bij verschillende centra in de Verenigde Staten. Die stages bieden hem de
mogelijkheid om zijn vaardigheden op het
januari 2021

gebied van stressbeheersing, zelfredding en
redder-redding uit te diepen.
“We hebben de steun van de militairen zeer op
prijs gesteld. Hun ondersteuning op de desinfectielijn liet ons toe de werklast op de brandweerlui aanzienlijk te verlichten, want bovenop hun gebruikelijke opdrachten moesten en
moeten ze ook nog zorgen voor de ontsmetting
van de voertuigen.” vertelt Patrick.
Hij sluit af met: “De samenwerking en het contact met de militairen was uitstekend en heel
vriendschappelijk.”

© Brandweer Brussel

kunnen brengen. Ik ben trots dat ik het land
kan dienen en de hulpdiensten kan bijstaan.
Het geeft aan hoe belangrijk ons werk als
CBRN-ontsmetter en de dienst CBRN in het algemeen wel is. Ik ben blij dat ik kon deelnemen
aan deze missie”, zegt korporaal Collins.

Stand-by
Omdat er minder vraag is, werd de desinfectie
in het Jubelpark stopgezet.
Adjudant Vanderweyen Patrick

Op 23 december stopte Defnsie met haar steun
aan de desinfectielijn bij de DBDMH Helihavenlaan gezien de dalende cijfers Ze houdt evenwel 2 ploegen van 4 personen stand-by
Het is jammer dat geen beroep op hen gedaan
werd in de eerste coronagolf, al waren ze ook
toen klaar om te helpen. Laten we hopen dat
we onze lessen hieruit getrokken hebben, en

laten we afsluiten met een positief bericht. Zowel de brandweer als het leger vindt deze wederzijdse dienstverlening een mooie kans om
elkaars vakgebied beter te leren kennen, wat
een onmiskenbare troef kan betekenen in deze
moeilijke tijden.
Tekst : Cindy WILLEM
VSOA argument
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Interview met nationaal voorzitter VSOA-LRB Patricia Chenoy over de zorgsector in coronatijden.

"We hebben een groot actieplan nodig"

Het waren voor haar moeilijke maanden. Als er één sector is die in de coronaperiode het flink te verduren kreeg, en daar niet
altijd de eerlijke beloning voor ontving, dan is het wel de zorgsector in ons land. Patricia Chenoy, de nationaal voorzitter van de
groep VSOA-LRB die de mensen in die sector vertegenwoordigt, verdedigt het akkoord dat de sector in november van vorig jaar
met de overheid bereikte. Maar alles kan natuurlijk beter. Er is jaren te weinig geïnvesteerd in de zorgsector en het zal nog een
tijd duren alvorens de kloof is gedicht. Vooral het gebrek aan verpleegkundig personeel is schrijnend : "We hebben daarvoor
een groot actieplan nodig."
Argument: De verloning en de vergoeding van het zorgpersoneel zijn
constant een pijnpunt geweest in 2020?
Patricia Chenoy: “Dat klopt. De IFIC is een instrument dat de loonschalen en de graden in de gezondheidszorg voor de openbare sector en
de privésector herziet. Op 12 november 2020 kon eindelijk een akkoord
door de vakbonden ondertekend worden.”
Argument: en hoe ziet dat akkoord er uit? Bent u tevreden?
Patricia Chenoy: “Het personeel zal mogen kiezen tussen het behoud
van zijn eigen barema of het overstappen naar het IFIC-barema. Voor
nieuwe personeelsleden zou IFIC voordeliger kunnen zijn; voor het personeel dat reeds over een barema beschikt of benoemd is, denk ik niet
dat het IFIC-barema voordeliger is. Onze rol is onze leden te helpen bij
het maken van hun keuze. De vakbond zal technici nodig hebben om die
dossiers te beheren. Indien bij het lezen van dit artikel een kandidaat
zich geroepen voelt om ons team te komen versterken, onze deur staat
wijd open.”
“De invoer van IFIC verdeelt echter onze regio’s. De 3 regio’s van VSOALRB, de Waalse, Brusselse en Vlaamse regio, zijn autonoom en hebben
niet dezelfde visie op het loondossier. Maar we moeten heel aandachtig
en eendrachtig blijven. We willen niet dat het personeel loon verliest.
Niettemin, indien we het akkoord omwille van IFIC niet hadden ondertekend, dan hadden we al de voorstellen van de regering afgewezen. Dat
was geen optie, aangezien dit akkoord positieve punten bevat. »
Argument: welke zijn de belangrijkste punten?
Patricia Chenoy: “Alles is belangrijk. Het budget bedraagt 600 miljoen
euro, waarvan 500 miljoen euro gedeeltelijk bestemd is voor de opwaardering van de lonen via IFIC, en 100 miljoen euro voor de kwalitatieve
verbetering van de werkvoorwaarden. Bij die 600 miljoen euro komen
nog 400 miljoen euro bij uit het ‘Zorgpersoneelsfonds’. Die zullen dienen voor de verbetering van de werkvoorwaarden van het zorgpersoneel en het optimaliseren van de zorg aan patiënten. Buiten het loonluik
zijn kwalitatieve maatregelen genomen met het oog op het verbeteren
van de werkvoorwaarden en het evenwicht tussen beroeps- en privéleven, met onder meer het recht op 3 opeenvolgende weken verlof per
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Nationaal voorzitter van de groep VSOA-LRB, Patricia Chenoy.

jaar, op individuele opleiding, op vorming van de vertegenwoordigers
van de werknemers en op duurzamere arbeidsovereenkomsten. Er zijn
ook preventiemaatregelen die moeten genomen worden in geval van
crisis. We waren immers niet voorbereid op de coronacrisis. We hebben
in elk geval het kabinet van de federale minister van Volksgezondheid
Frank Vandenbroucke gevraagd om specifieke vergaderingen voor de
openbare sector te organiseren. Logisch, gelet op het verschil in onze
verwachtingen, qua loonschalen, enzovoort, tussen de regio’s. Binnen
onze groep werd een ‘commissie ziekenhuizen’ opgericht die een uitwisseling van de verschillende standpunten van de regio's mogelijk maakt
voorafgaand aan de diverse vergaderingen.”
januari 2021
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Het team van het nationaal secretariaat van de groep VSOA-LRB. (n.v.d.r. deze foto dateert van voor de Coronacrisis)

Argument: de coronacrisis heeft ook de zwakke plekken in de zorg
blootgelegd?
Patricia Chenoy: “De crisis heeft aangetoond dat de zorg er in België
niet slecht aan toe is, maar ze heeft ook de omvang van de problemen,
die we reeds kenden, pijnlijk aan het licht gebracht. Het gebrek aan verpleegkundigen is een hoofdprobleem. Er zijn veel initiatieven, maar men
haalt de aanwervingscijfers niet. Er moet een groot actieplan komen,
maar niet in de zin van wat de vroegere minister van Volksgezondheid
Maggie De Block voorstelde met het zoeken naar werkloos personeel om
verpleegkundige te worden. Verpleegkundige wordt men niet van de ene
dag op de andere. Dat is een passie, een beroep dat vorming vereist. Het
VSOA reageerde dan ook meteen negatief op dat idee. Er zijn heel wat
regionale verschillen: in het Brussels Gewest schrijven steeds minder
kandidaten zich in om verpleegkundige te worden, terwijl Vlaanderen
een stijging met 7 % kent."

“Het zorgpersoneel zit
op zijn tandvlees en vecht tegen het
gebrek aan werkkrachten.”
Argument: en dan is er nog de constante druk op het personeel wat tot
vermoeidheid heeft geleid?
Patricia Chenoy: “De verhalen zijn schrijnend. Het personeel zit op zijn
tandvlees en vecht tegen het gebrek aan werkkrachten. De werkomstandigheden zijn zodanig zwaar dat ze gevolgen hebben op fysiek en mentaal vlak. Laten we niet uit het oog verliezen dat de situatie in de ziekenhuizen al moeilijk was voor de gezondheidscrisis. Een verpleegster die
de nacht doet en die er alleen voorstaat om 30 patiënten te verzorgen, is
geen alleenstaand geval. Dergelijke situatie is gevaarlijk en abnormaal.
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Voor wat de huidige crisis betreft, is er een aanmoedigingspremie van
985 euro bruto, waarvan het ontvangen netto-bedrag niet aan de verwachtingen van het personeel voldoet en hen fors heeft teleurgesteld.
Bovendien blijft dit een one-shot en verhelpt de problemen en het gebrek aan personeel niet."
“Sinds Frank Vandenbroucke minister is, gaan we wat sneller vooruit
dan in het verleden. We hopen dat de vergaderingen regelmatig zullen
gehouden worden en dat we positief kunnen voortwerken."

“Ik zou wie de coronamaatregelen
niet naleeft, willen uitnodigen om een
bezoek te brengen aan een afdeling
intensieve zorgen en te zien wat de
realiteit is.”
Argument: de coronacijfers gaan intussen niet de goede richting uit.
Hoe zijn de reacties?
Patricia Chenoy: “Iedereen is vermoeid, maar blijft zijn werk doen om
mensenlevens te redden. De persoonlijke druk is hoog. Het personeel
heeft ook een gezin en is bezorgd. Het is erg dat sommige burgers zich
nog altijd niet bewust zijn van de risico’s, of ze zijn er zich wel van bewust, maar willen zich niet aanpassen. We moeten allemaal solidair zijn
en de maatregelen naleven: afstand houden, mondmasker dragen… . Ik
zou wie de coronamaatregelen niet naleeft, willen uitnodigen om een
bezoek te brengen aan een afdeling intensieve zorgen en te zien wat de
realiteit is.”
>>>
VSOA argument
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Argument: gelukkig kan men nu beginnen te
vaccineren. Moet er voorrang worden gegeven
aan het zorgpersoneel?
Patricia Chenoy: “De reacties zijn verdeeld:
er is pro en contra. Sommigen zijn bang. We
beschikken niet over cijfers. Anderen hebben
geen keuze, want ze leven met een risicopersoon in hun gezin. Er is geen verplichting, maar
het VSOA-LRB heeft in elk geval geen advies te
geven over de efficiëntie van het vaccin. Iedereen moet in eer en geweten doen wat hij goed
vindt.”
Argument: VSOA-LRB is ook verantwoordelijk
voor het gemeente- en provinciepersoneel.
Dat betekent veelvuldige overleg- en onderhandelingscomités op verschillende niveaus?
Patricia Chenoy: “In België tellen we 581 gemeenten die elk beschikken over een gemeenteraad en een OCMW-raad. De taak is enorm
voor onze drie regio’s om de opvolging van al
die vergaderingen te verzekeren en vragen en
dossiers van onze leden te bekijken.”
Argument: u werd voor het eerst geconfronteerd met tijdelijke werkloosheid? Hoe pakte
uw groep dat aan?
Patricia Chenoy: “Sommige contractuele
personeelsleden uit verschillende diensten
werden werkloos. We hebben het dan specifiek over poetspersoneel in de scholen, in de
cultuurdiensten, de OCMW’s, chauffeurs voor
bejaardendiensten… Het was een primeur voor
onze organisatie om die dossiers met de hulp
en de goede medewerking van de ACLVB te
beheren.”
Argument: VSOA-LRB is goed vertegenwoordigd binnen de sector Brussel Net?
Patricia Chenoy: “Jawel, we zijn de grootste
vakbond binnen de sector Brussel Net. Die
sector kende veel problemen als gevolg van de
gezondheidscrisis. De vuilnisophalers bijvoorbeeld, zitten met drie in één wagen, men kan
dus onmogelijk de sociale afstand van 1,5 meter naleven. Ze hadden bij Brussel Net meerdere vergaderingen nodig om oplossingen te
vinden voor de veiligheid van het personeel.”
Interview:
Bert CORNELIS
Cindy WILLEM
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Voorakkoord in de
Vlaamse zorg

een euforie bij VSOA-LRB regio Vlaanderen, maar eerder een gevoel van
“het is wat het is”. Het grootste deel
van de middelen gaat immers naar de private
sector. VSOA-LRB vindt dit jammer, want dit
was de gelegenheid voor de Vlaamse regering om voor het personeel van de zorg, in de
Vlaamse openbare sector, eindelijk een positief
signaal te geven als erkenning voor de geleverde inspanningen. Helaas geeft dit goed weer
“hoe sociaal” de Vlaamse regering is.
VSOA-LRB vestigt er de aandacht op dat de
weddenschalen van het lokaal zorgpersoneel
in Vlaanderen sinds 1993 tot heden geen
enkele lineaire verhoging kenden. VSOA-LRB
heeft er altijd voor gepleit om de bestaande
loonschalen (functionele loopbaan) te verhogen. Ons huidig systeem, dat financiële garanties biedt bij pensionering, moet behouden
blijven.
Het voorakkoord dat werd goedgekeurd, bevatte onder meer:
• dat de invoering van IFIC-loonschalen in de
openbare sector wordt versneld;
• de belofte om 2000 mensen aan te werven, maar er wordt nergens bepaald hoe
de Vlaamse regering dit gaat concretiseren
want kandidaten zijn er niet te vinden op de
arbeidsmarkt, net zoals de beloftes voor bijkomende verpleegkundigen in het federaal
gezondheidsakkoord.
Waarom dan toch akkoord gegeven?
Je kan geen “neen” zeggen tegen een omslag
van 577 miljoen euro. Dat zou geen enkele
vakbond zich in de huidige omstandigheden
durven veroorloven. De middelen worden hoe
dan ook aangewend in het belang van het
personeel, en dat is positief! “Neen” zeggen
tegen deze voorstellen zou ons door de basis
niet in dank worden afgenomen want dan zou
er totaal niets geweest zijn. Bijkomend werd
er dienaangaande ook een unaniem akkoord
geëist.

VSOA-LRB wou niet de luis in de pels zijn en wil
verder de vinger aan de pols houden. Het geld
is er, we weten waarvoor het zal dienen maar
concreet werd er nog niets in detail afgesproken. De federale regering daarentegen was wel
duidelijk en kwam met premies van 300 en
985 euro over de brug voor elk personeelslid.
Er zitten in het Vlaams akkoord verschillende
sectoren vervat. Het is voor outsiders dan ook
niet zo evident om de inhoud van het akkoord
te begrijpen.
Een bijkomende reden waarom we niet zo enthousiast zijn is dat we niet mogen vergeten dat
er 20 jaar en meer werd bespaard in de zorgsector. Wanneer we de huidige investeringen
delen door 20 jaar dan beseft iedereen dat er
nog veel meer moet gebeuren.
Sceptisch
Het gejuich over IFIC is niet aan VSOA-LRB
Vlaanderen besteed. Wij zijn er immers nooit
voorstander geweest van IFIC of functieclassificatie omdat niet iedereen er beter van wordt.
Wel in tegendeel. Je hebt minder garanties
over de totale financiële loopbaan t.o.v. het huidige geldelijk statuut en functionele loopbaan.
In de uitwerking van IFIC zal VSOA-LRB zijn rol
spelen in het belang van het personeel.
VSOA-LRB is benieuwd naar de concretisering
van het voorakkoord, al geven we toe dat we
hier nogal sceptisch tegenover staan.
Volg de laatste ontwikkelingen in dit dossier op
onze website https://www.vsoalrb.be/
Christel DEMERLIER
Voorzitter VSOA-LRB Regio Vlaanderen
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FGÖD

Nieuws van de Duitstalige Gemeenschap, FGÖD

W

Anneliese Servais gaat met
verdiend pensioen

e zouden het soms vergeten, maar
ons land telt naast de Vlaamse en
de Franstalige, ook nog de Duitstalige Gemeenschap. Onze buren uit het Oostkanton ontwikkelden de voorbije jaren een intense
vakbondswerking. Vanuit het hoofdkwartier in
Eupen gaf ‘duivel-doet-al’ Anneliese Servais het
afgelopen jaar een nieuw elan aan onze werking
FGÖD. Als coördinatrice zette ze een samenwerking tussen de betrokken sectoren op punt en
verbreedde ze de contacten met alle overheden
van de publieke sector in de Duitstalige Gemeenschap. Maar Anneliese geniet sinds begin dit
jaar van een welverdiend pensioen. Op 1 januari
2021 nam Laurent Nix de fakkel over. Als voltijds
gedetacheerde medewerker gaat hij aan de slag
als coördinator-vertegenwoordiger FGÖD.
Fundament gelegd
Argument sprak met Anneliese en Laurent.
Anneliese: “Het project FGÖD werd meer dan
een jaar geleden opgestart. We waren op het
terrein aanwezig en bouwden onze bekendheid
zo op. Samen met de afgevaardigden uit de verschillende groepen organiseerden we tal van
vergaderingen. Nieuwe leden vervoegden de
grote blauwe familie en drie nieuwe afgevaardigden, die we later zullen voorstellen, kwamen
in het Duitstalig team. De lokale overheden zijn
heel tevreden over de aanwezigheid van FGÖD.

Ik wil nog alle mensen bedanken die me hun
vertrouwen hebben gegeven en die ik heb mogen ontmoeten.”
Mensen helpen
Laurent gaf de voorbije
veertien jaar Franse les in
het onderwijs van de Duitstalige Gemeenschap.

Anneliese Servais

We legden de nodige contacten voor een goede en vruchtbare werking voor onze leden. Ondanks corona legden we een fundament en kan
ik de fakkel nu met een gerust hart doorgeven
aan Laurent Nix. Ik wens hem veel succes.

Laurent NIX
Laurent: “Naast deze educatieve taak besteedde ik
een groot deel van mijn tijd
aan de nevenactiviteiten van de school zoals de
deelname aan de pedagogische raad of het beheer van de vriendenkring. Zo kreeg ik stilaan
interesse voor de vakbondsactiviteiten en nam
ik bijna op natuurlijke wijze de taak van syndicale afvaardiging op binnen mijn instelling. Ik
sta nu op een keerpunt in mijn carrière want ik
krijg nu de kans om mijn hooggewaardeerde
voorgangster, Anneliese Servais, op te volgen.
Ik zie veel uitdagingen: mijn horizon verruimen
en de activiteiten van anderen leren kennen; in
een team werken om mensen te helpen en te
steunen.”

Laurent is te bereiken via:
Koordination@fgod.eu
of gsm 0473 30 87 52

Coronamaatregelen in de Duitstalige Gemeenschap

H

Geen vertalingen in het Duits

oewel ze met haar 78.000 inwoners niet dichtbevolkt is, werd de
Duitstalige Gemeenschap (DG) niet gespaard tijdens de gezondheidscrisis. Zoals elders in het land kon het schrijnend gebrek aan
middelen aan het begin van de crisis enkel gecompenseerd worden door
de toewijding van de mensen in de eerstelijnszorg (verpleegkundigen,
hulpverleners, onderhoudspersoneel, geneesheren...). In de ziekenhuizen
van Eupen en Sankt Vith overleden 69 mensen. 35 mensen in de woonzorgcentra.
Het Ministerie van de DG moest het hoofd bieden aan veelvuldige problemen die specifiek zijn voor de Duitstalige regio: vertaling van de door
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het federale niveau getroffen maatregelen; affiches met de basisregels.
Het federale niveau had evenwel geen budget voorzien voor de vertaling in de Duitse taal!.
Het sluiten van de grenzen met de naburige landen zorgde ook voor heel
zware problemen. Veel mensen uit de DG werken in Duitsland en in het
Groothertogdom Luxemburg.
Er ontstond een grote solidariteit – men kwam dichter bij elkaar – men
werd aandachtiger en menselijker. Dat moet onderstreept worden. 

VSOA argument
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Overgangsmaatregelen CAO
Door onder andere de corona-crisis hebben bpost en de vakorganisaties beslist om meer tijd te nemen voor de onderhandelingen
van de CAO 2021-2022. Omdat er toch bepaalde zaken moesten bekrachtigd worden, werd op 17 december 2020 een akkoord
bereikt met een tweederde meerderheid in het Paritair Comité over de overgangsmaatregelen.
Het bedrijf wenst verder te werken met Dagen
van Aangepaste Dienstverlening (DAD), en
heeft dit opgenomen in deze overgangsmaatregelen. Hierdoor zijn er 4 dagen in 2021 vastgelegd (16/07, 30/07, 13/08 en 31/12) voor alle
diensten, met uitzondering van Retail waar er
5 dagen zijn (19/02, 14/05, 16/08, 15/11 en
31/12). Na evaluatie in september 2021 zal
men beslissen voor 2022. Zonder dit akkoord
had bpost gekozen voor 5 dagen in 2021 voor
iedereen.

Zonder de overgangsmaatregelen konden verschillende akkoorden uit de CAO 2019-2020
niet meer verder gezet worden, zoals:
• Eindeloopbaanmaatregelen: verlenging van
de huidige maatregel, waarbij bpost een aan
de aanwezigheid gekoppelde supplementaire premie uitbetaalt bij halftijdse loopbaanonderbreking vanaf 55 jaar voor uitreikers,
postmannen collect en nachtdiensten, en
vanaf 57 jaar voor het overige personeel. De
voorwaarden blijven dezelfde als voorheen
en er is dus ook nog steeds een validatie voor
het pensioen;
• Indexering lonen DA-contracten: zonder deze
maatregel zou men de indexering volgens de
regels van de minder gunstige regeling van
de privésector toepassen op de lonen van de
hulppostmannen;

VSOA-POST NU OOK
OP FACEBOOK

U kan zich nog steeds inschrijven op onze populaire nieuwsbrief via het mailadres newsletter-post@vsoa.eu. Voortaan zijn we ook
te volgen op Facebook (www.facebook.com/
slfpposte.vsoapost)
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• Niet Recurrente Bonus (NRB): om recht te
hebben op een NRB dient men wettelijk een
akkoord te hebben voor het begin van het
jaar, waarin de prestaties voor deze bonus
worden bepaald. Deze bonus is dus nu verworven voor de prestaties van het jaar 2021,
met uitbetaling in 2022;
• Geen naakte ontslagen.
Neutralisering
Het akkoord voorziet tevens in een neutralisering van de periodes van technische werkloosheid van de contractuelen bij bpost. Zonder
deze ingreep zou er een terugvordering plaatsvinden van een deel van de eindejaarspremie
en een deel van het dubbel vakantiegeld. Nu
behouden alle contractuelen de volledige uitbetaling hiervan.

Eén van de moeilijkste onderhandelingspunten
ging over de vergoeding voor de niet-operationele diensten die thuis werken. In samenspraak
met het management kan men maximaal tot 4
dagen per week thuiswerken. Uiteraard wordt
er voor deze dagen geen vergoeding voor
woon-werkverkeer uitbetaald, maar wel een
thuiswerkvergoeding van 1,75 euro per dag.
Belofte
Ten slotte heeft bpost een schriftelijke belofte
opgenomen in het akkoord, waaruit duidelijk
blijkt dat men zal blijven investeren in alle sorteercentra. Dit is noodzakelijk om de toestroom
van pakken te blijven verwerken.
Het VSOA is ervan overtuigd dat dit een evenwichtig akkoord is. Dit is ook de basis om in de
eerste helft van 2021 verder te onderhandelen
over een volwaardige CAO. Deze moet afgerond
zijn tegen 30 juni 2021

UITBREIDING VAN VSOA-POST TEAM
Op 1 januari vervoegden Erwin Quina en Nancy Waelbrouck ons team. Nancy neemt de taak
van Pascal Martin over die sinds 1 december 2020 aan de slag is als specialist Retail in Brussel,
Waals-Brabant, Henegouwen en Namen.
U leest er meer over op onze website www.vsoa-post.be
In de volgende editie brengen we een volledig overzicht van onze nieuwe structuur.
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V

Nieuw treinaanbod NMBS van start

SOA-Spoor juicht het nieuwe vervoersplan
toe. Dit verhoogt het treinaanbod met
4,7% tegen 2023 en betekent 1.000 extra treinen per week, waarvan reeds 400 sinds 13
december. VSOA-Spoor blijft hierbij op zijn hoede
voor de gevolgen voor het personeel. De verhoging
met 4,7 % van het treinaanbod zal in meerdere fases gebeuren, om rekening te houden met de beschikbare infrastructuur, het treinmaterieel en het
personeel. De eerste fase is op 13 december van
start gegaan. Op die datum zal een groot deel van
de projecten al uitgevoerd zijn. Al de uitbreidingen
zouden tegen 2023 een feit moeten zijn. Dit betekent dat alle treinen samen op jaarbasis 3,77 miljoen kilometer extra zullen afleggen in vergelijking
met het huidige vervoersplan.
Dat nieuwe aanbod voorziet in:
• extra treinen ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds
laat;
• nieuwe verbindingen tussen bepaalde steden;
• een hogere frequentie op bestaande verbindingen.
Terugkeren naar een echte openbare dienst drong
zich op en was noodzakelijk!
“Dit zal alvast de werknemers en de gezinnen, die

het wensen, aansporen om de auto te laten voor
een vervoermiddel dat veiliger, goedkoper, gezonder en beter is voor het klimaat”, aldus de federale
minister van Mobiliteit Georges Gilkinet.
VSOA-Spoor is echter op zijn hoede bij de uitvoering van dat nieuwe plan.
Te veel bespaard
Vergeten we niet dat vele jaren van besparingen
bij de Spoorwegen ruim hebben bijgedragen tot
een gebrek aan personeel, een vermindering met
3 miljard euro aan dotatie, een stijging met 4% van
de productiviteit per jaar door het schrappen van
verlofdagen, door het niet vervangen van personeel dat met pensioen ging…
In vijf jaar tijd zijn er 4500 banen minder en een
stijging met 20% van de werklast op de kap van

de werknemers. Tijdens de Commissie Mobiliteit
van de Kamer op 20 november 2019 drong de CEO
van de NMBS, Sophie Dutordoir, aan op het belang,
volgens haar, van de voortgezette verhoging van
de productiviteit om het bedrijf op de liberalisering
voor te bereiden. Het is nu tijd dat deze trend wordt
omgekeerd. Het is uitgesloten dat extra inspanningen worden gevraagd aan het personeel dat nu al
op zijn tandvlees zit qua arbeidsvoorwaarden en
bezetting. Demotivatie ligt niet veraf. Tijdens het
Sturingscomité van 9 december 2020 maakte het
VSOA zijn bezorgdheid over het welzijn van het
personeel al bekend.
Vastberaden
Tijdens de komende bespreking van het Protocol
van Sociaal Akkoord dit jaar zijn we vastberaden
om een echte opwaardering te eisen voor het personeel! De boodschap die we tijdens de laatste
besprekingen gaven, laat geen twijfel over onze
vastberadenheid om de legitieme eisen van de
spoormensen te laten horen.
Het nieuwe vervoersplan 2/2020-12/2023
kan geraadpleegd worden op https://www.belgiantrain.be/nl/about-sncb/themes/transportplan-2020-2023 

PROXIMUS

MERIT-systeem toch op onderhandelingstafel

H

et eisenpakket van VSOA-Proximus in
aanloop naar de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bevatte de herziening
van het evaluatiesysteem en het bijbehorende
"MERIT"-systeem. Een belangrijk punt voor onze
organisatie dat niet door alle deelnemers aan de
onderhandelingstafel werd aanvaard. Er werd
wel een akkoord bereikt om dit punt weer op tafel te brengen zodra de collectieve overeenkomst
was ondertekend.
De CAO is inmiddels een feit. We informeerden
onze leden hierover uitgebreid. De integrale tekst
van de CAO 2019-2020 kan u consulteren op
http://www.slfp-vsoaproximus.be/
Bij het ter perse gaan waren de onderhandelingen van het evaluatiesysteem aan de gang, maar
een definitief resultaat was nog niet in zicht.
De bedoeling is natuurlijk om alle frustraties, die
door het huidige evaluatiesysteem worden ver-
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oorzaakt, weg te nemen en een einde te stellen
aan de bestaande berekening van de "Merit". Het
huidige systeem houdt immers onvoldoende rekening met de individuele en collectieve positieve acties van de werknemers van het bedrijf. We
hopen u alle details van het nieuwe systeem te
kunnen toelichten in de volgende editie van Argument, uiteraard op voorwaarde dat er intussen
een akkoord wordt bereikt tussen Proximus en de
vakbondsorganisaties.
Reorganisatie
De afgelopen weken legde de bedrijfsleiding ons
diverse dossiers voor over de structurele reorganisatie in verschillende afdelingen (NEO "Process
Mining", CUO "Work-Force Management", EBU
"Operating Model", enz.). Deze dossiers vereisen
geen akkoord van de vakbonden omdat ze geen
invloed hebben op het aantal werknemers, hun
inkomen of hun werkuren. Maar het VSOA is en

blijft zeer waakzaam om ervoor te zorgen dat
deze reorganisaties op de middellange of lange
termijn niet leiden tot verlies van jobs binnen het
bedrijf. Jobs die in aantal gegarandeerd zijn tot
eind december 2021.
Opleidingen volgen!
We herinneren u eraan dat u best zoveel mogelijk opleidingen volgt en vooral dat u zich moet
inschrijven via de bestaande elektronische applicatie, ook al heeft uw manager deze opleidingen
mondeling verworpen. Het bedrijf heeft zich er in
de CAO toe verbonden om zijn werknemers een
reeks opleidingen aan te bieden die iedereen in
staat moet stellen om op de hoogte te blijven
van de huidige technologische ontwikkelingen,
en elke opleidingsaanvraag die wordt geweigerd,
moet worden gedocumenteerd.
Het team van VSOA-Proximus wenst u en alle
mensen om u heen het beste toe in 2021.
VSOA argument
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FGGA

De saga van de gevangenis van Tongeren

Dicht, weer open, en opnieuw dicht
De gevangenis van Tongeren heeft een ver en een nabij verleden. Gesloten, weer open, dan opnieuw dicht. De celdeuren
werden bijna uit hun voegen gerukt. Laatste reeks in de Tongerse gevangenissaga: de jeugdgevangenis zou op 1 juli 2020
sluiten om het personeel in Leuven-Centraal in te zetten. Dat gebeurde zonder medeweten van de vakbonden. Het VSOA onder
leiding van de vertegenwoordigers Francis Vanlindt en Jimmy Verlez bekwamen dat de sluiting tot 1 september 2020 werd
uitgesteld zodat er nog deftig kon onderhandeld worden met de overheid.

© FOD Justitie

Totale verrassing
De overheid was van plan om de gevangenis van Tongeren te sluiten om
er gedurende enkele maanden werkzaamheden uit te voeren. “De berichtgeving betreffende de sluiting kwam voor ons als een totale verrassing, zeker
gezien het gebruikte “excuus”, zeggen Vanlindt en Verlez. “Na lang aandringen kwam de aap uit de mouw: het personeel van de FOD Justitie diende
te worden ingezet voor de opening van één vleugel in de gevangenis van
Leuven-Centraal”, vertellen onze VSOA-afgevaardigden. Dit was voor de vakbonden natuurlijk onaanvaardbaar. De houding van de overheid getuigde
immers van een totaal gebrek aan respect voor het personeel. “De sluiting
van de gevangenis van Tongeren zou bovendien nefast zijn voor de nationale
cellencapaciteit”, zo weten Vanlindt en Verlez nog.
Eerste celgevangenis
De gevangenis heeft een bewogen geschiedenis. Tussen 1841 en 1843 werd
naast de bestaande rijkswachtkazerne een nieuwe vleugel gebouwd. Deze
vleugel zou, onder impuls van de hervormer van het Belgisch rechtssysteem,
Edouard Ducpétiaux, de eerste celgevangenis van België worden. Een celgevangenis gaat uit van het principe "één gevangene in één cel". Op 1 januari 1844 werd de nieuwe vleugel officieel in gebruik genomen. Van 1844
tot 2005 fungeerde het gebouw als penitentiaire inrichting. Na de sluiting
van de gevangenis werd het gebouw gebruikt voor verschillende doeleinden;
het deed dienst als museum en de organisatie van culturele evenementen.
Vanaf 2009 kwam er een Vlaamse jeugdgevangenis, wegens een tekort aan
opvang voor minderjarige delinquenten en tevens ook de nood aan een apart
federaal centrum voor de opsluiting van uit handen gegeven jongeren.
Jeugdgevangenis
Het Vlaamse Detentiecentrum (VDC) “De Wijngaard” dat in de gevangenis
van Tongeren was ondergebracht, bestond uit één vleugel met 2 secties met
een capaciteit van 34 cellen. Het Centrum is bevoegd voor het beheer van de
uit handen gegeven jongeren. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenschappen
bevoegd voor het beheer van deze uit handen gegeven jongeren.
Na de verkiezingen voor het Vlaams Parlement op 26 mei 2019 werd beslist
om het VDC “De Wijngaard” in Tongeren te sluiten en over te brengen naar
Beveren. De vooropgestelde sluitingsperiode werd evenwel meerdere keren
uitgesteld. Op het Hoog Overlegcomité van 12 juni 2020 kregen de vakbonden de mededeling dat het VDC op 1 juli 2020 de gevangenis te Tongeren
zou verlaten.
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Krachten gebundeld
“Onmiddellijk nadat ik deze informatie had gekregen, namen we contact op
met onze collega van de Vlaamse Overheid binnen VSOA, Francis Vanlindt”,
vertelt Jimmy Verlez. “De VSOA-krachten bij de Federale Overheidsdiensten
en de Vlaamse Overheid werden gebundeld om vooreerst de sluitingsdatum
uit te stellen en ons zo de nodige tijd te geven om verder te onderhandelen.
Samen bekwamen we dat de sluitingsdatum werd uitgesteld tot 1 september
2020.”
Akkoord
Er werd vervolgens een protocolakkoord ondertekend tussen Federaal minister van Justitie Koen Geens en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. De
onderhandelingen voor het personeelskader te Leuven-Centraal werden in
gezamenlijk front met een aanvaardbaar compromis afgesloten. Gezien het
VSOA een sluiting van de gevangenis van Tongeren kon vermijden, werden
de federale personeelsleden niet overgeplaatst naar Leuven.
“In naam van het personeel en onze leden wensen wij hierbij onze collega
Francis Vanlindt, voorzitter van de Vlaamse Overheid binnen het VSOA, te
bedanken voor de geleverde inspanningen bij de onderhandelingen. Door dit
uitstel konden wij via overleg bekomen dat de gevangenis van Tongeren niet
werd gesloten. Ons motto van voorrang geven aan overleg wierp zijn vruchten af want intussen is nu ook voor de gevangenis van Leuven-Centraal een
oplossing gevonden”, besluit Jimmy.
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De vergeten groep van cipiers
Voor de penitentiair bewakingsassistenten, in de volksmond cipiers,
zijn het vreemde en ongeziene tijden. Het leven in de gevangenissen tijdens de pandemie was voor hen niet eenvoudig. Het VSOA
moest voortdurend aandringen op voldoende beschermingsmiddelen voor het personeel. In sommige instellingen is er vandaag nog
een tekort aan middelen. De cipiers waren voor de directie als het
ware een vergeten groep. Ze zag er het nut niet van in om de adviezen van de nationale veiligheidsraad binnen de gevangenismuren
te respecteren.
Dat leidde tot moeilijke onderhandelingen met de vakbonden. “De
veiligheid van het personeel is primordiaal voor ons”, zegt Jimmy
Verlez. “Door de gebrekkige communicatie van de Directeur Generaal (DG) lopen we nogal dikwijls achter de feiten aan. De gebrekkige en meestal veel te late communicatie heb ik ook aangekaart tij-

dens de kennismaking met de nieuwe minister van Justitie Vincent
Van Quickenborne.”
De minister kreeg de duidelijke boodschap dat het personeel al
jaren in moeilijke omstandigheden moet werken. Daar komt de
pandemie nu nog eens bovenop. Verder wordt Justitie (EPI) geconfronteerd met een onvoorziene uitstroom van personeelsleden. De
huidige achterstand in verlof bedraagt niet minder dan 500.000
dagen. En dan is er ook nog de overbevolking in de gevangenissen.
Veel gevangenen moeten op de grond slapen. Veel werk dus voor
de nieuwe minister.
De minister hecht wel veel belang aan het sociaal overleg. Het VSOA
benadrukte tijdens het onderhoud dat het voorrang verleent aan
overleg en dialoog, in het belang van alle personeelsleden bij de
FOD Justitie.

Sociaal Fonds Dr. Warrant
Het Sociaal Fonds Dr. Warrant, opgericht in 1968, wil de verbondenheid bevorderen tussen de leden van VSOA-FGGA en
ACLVB. Het Fonds biedt ook morele en materiële bijstand aan leden die tijdens hun beroepsloopbaan of later te kampen
hebben met moeilijkheden. U kunt lid worden indien u tewerkgesteld bent in een Federale-, Gemeenschap- of Gewest
Administratie. U dient in orde te zijn met uw bijdrage bij VSOA-FGGA of ACLVB, zelfs indien u gepensioneerd bent.
Voordelen
Na 1 jaar lidmaatschap bij het Sociaal Fonds Dr. Warrant, kan u in aanmerking komen voor volgende sociale voordelen:
• in geval van hospitalisatie of ernstige ziekte kunnen fondsen worden
voorgeschoten voor de betaling van facturen of medische honoraria;
• een lening, met een lage intrest, kan bekomen worden om het hoofd te
bieden aan uitzonderlijke financiële problemen;
• gratis juridisch en sociaal advies;
• premies ter gelegenheid van uw huwelijk, geboorte in het gezin en bij
pensionering of overlijden; (bijkomend bij deze toegekend door FGGA)
• eenmalige tussenkomst per jaar voor een verblijf in een vakantiecentrum uitgebaat door de liberale mutualiteit; (Cosmopolite of Liberty te
Blankenberge)
• verzekering “ongeval” met overlijdenskapitaal voor 5.000 euro toegekend aan de rechthebbenden.
Deze tegemoetkomingen zullen enkel toegekend worden mits voorlegging van de verantwoorde bewijsstukken.
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De aanvragen tot tussenkomst dienen met de nodige bewijsstukken schriftelijk gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van het Fonds Dr.
Warrant, Fonteinstraat 15 bus 21 – 1502 Lembeek. Het dagelijks bestuur
zal elke gegronde aanvraag onderzoeken en de beslissing kan achteraf
niet betwist worden.
Om van de voordelen te kunnen genieten, volstaat een bijdrage
van 15 euro te storten op rekening BE 39 0010 3284 8219.
U dient deze bijdrage jaarlijks te vernieuwen voor 15 december om in aanmerking te komen voor het volgende jaar. Uw individuele storting geldt als
enig bewijs van aansluiting. De verzekeringspolis is nominatief en is geldig
van 1 januari tot 31 december.
Info
Indien u meer inlichtingen wenst, contacteer dan Hilde Speliers op
02/274 26 14 van het secretariaat FGGA.
VZW 353068 (BS 13-06-1968)
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DEFENSIE

Defensie op alle fronten
De tweede golf van Covid-19 beïnvloedde nog sterker alle sectoren van onze samenleving. Defensie reageerde opnieuw
door duizenden militairen in het hele land in te zetten. De medische component werd uiteraard ingezet om medische
ondersteuning te bieden in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen. Artsen, verpleegkundigen, maar ook talrijke
ambulanciers en brancardiers konden het verplegend personeel ter plaatse bijstaan. Er werden ook andere eenheden of

© Vincent Bordignon- Belgian Defence

specialiteiten ingezet. Enkele foto’s als getuigenis.

© Vincent Bordignon- Belgian Defence

Opbouw van nieuwe COVID-ziekenhuisvleugels

Defensie heeft tussentijdse ziekenhuiscapaciteiten opgezet om meer gehospitaliseerde COVID-patiënten op te vangen in drie ziekenhuizen:
Saint-Michel in Etterbeek, André Vesale in Montigny-le-Tilleul en Bois de l’Abbaye in Seraing.

18 VSOA argument

januari 2021

DEFENSIE

© Didier Authelet - Belgian Defence

© Didier Authelet - Belgian Defence

De CBRN-capaciteit helpt de ziekenwagens te
ontsmetten die coronapatiënten vervoeren. Op
de esplanade van het Jubelpark in Brussel heeft
de CBRN-compagnie van het 4 Bataljon Genie
uit Amay een nieuwe ontsmettingslijn ingezet
voor burger- en militaire COVID-ziekenwagens.
Met een ploeg versterken ze ook de DBDMH
(Dienst voor Brandbestrijding en Dringende
Medische Hulp).

Maar het is niet alleen het medisch personeel
dat ingeschakeld werd om te helpen: veel militairen boden bij de opvang hulp en doen dit nog
steeds door patiënten naar de juiste diensten
te verwijzen, terwijl andere militairen logistieke

hulp bieden bij maaltijden, desinfecteren of bij
opslag van apparatuur. Deze ondersteuning is
van fundamenteel belang omdat dit het zorgpersoneel in staat stelt zich 100% te concentreren op essentiële medische taken.

TTH en drie artsen in de luchtvaartgeneeskunde
van de Medische Component, werden ingezet

om intensive care patiënten te vervoeren tussen
de verschillende ziekenhuizen in ons land.

© Erwin Ceuppens - Belgian Defence

Net als in de eerste golf werden veel eenheden gemobiliseerd om te helpen in verpleeg- en
verzorgingstehuizen, vaak getroffen door de
toename van het aantal COVID-gevallen evenals
door het ziekteverzuim van besmet personeel.

© Jozef Vanden Broeck - Belgian Defence

Het militair ziekenhuis is van in het begin betrokken bij de strijd tegen COVID. Met name
door de opvang en overdracht van alle brandwondenslachtoffers van België naar Neder-Over-Heembeek op zich te nemen, waardoor
andere ziekenhuizen in het land de mogelijkheid krijgen om zich beter te organiseren tegen
COVID.

De helikopter en zijn bemanning: zeven mensen, onder wie vier leden van 18 squadron NH90
januari 2021

VSOA argument

19

POLITIE

De slachtoffers van geweld

Moedige getuigenissen van
politiemensen
Politiemannen en -vrouwen zijn meer en meer het slachtoffer van verbaal en fysiek geweld bij de uitoefening van hun
job. Je leest er dagelijks over in de krant. Al ruim tien jaar lang dringt VSOA-Politie aan op maatregelen. De verschillende
voogdijministers zetten een aantal stappen en namen initiatieven. Maar een en ander gaat veel te traag. Het geweld blijft
toenemen. In de laatste 12 maanden werd 38,8% van de politiemannen en -vrouwen slachtoffer van fysiek geweld. “Het
moet stoppen!”, aldus VSOA-Politie. Cijfers spreken, maar getuigen doen dat zoveel meer. Enkele politiemensen brachten
voor Argument hun vaak aangrijpend en bitter, maar vooral moedig verhaal.
Klappen met een stoel
Gael werd in 2016 opgeroepen voor geluidsoverlast in een appartement. De agressieve bewoner liet zich niet overmeesteren. De man
sloeg haar met een stoel, waarop Gael op de grond viel. Ze kwam met
haar bekken op haar wapenstok terecht en werd nog tal van keren
geschopt en geslagen, onder meer in de liesstreek. Ze werd zelfs gebeten. Haar collega liep een dubbele liesbreuk op. Bij Gael werd een
scheefstand van haar bekken vastgesteld, haar linkerbeen kon ze niet
meer bewegen, haar rechterarm maar beperkt. Gevolg: een acht maanden lange revalidatie, en opnieuw leren wandelen.

“Geen cent gekregen”

"Ik heb dan heel wat stampen gekregen."

Gael

Gael (39), inspectrice in Oostende en docent aan de West-Vlaamse politieschool, en haar collega, werden zwaar toegetakeld tijdens een interventie in 2016. Maandenlang moest ze revalideren. En intussen botste
ze nog eens tegen tal van muren aan, zoals deze van de verzekeringsmaatschappij. Ze moest veel kosten zelf betalen en kreeg financieel niets
terug.
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De afhandeling van de zaak verliep erg problematisch, vertelt Gael: “De
persoon in kwestie is niet gearresteerd geweest, ook het parket is niet
gebeld. Het heeft maanden geduurd na een rechtzetting van de juridische dienst van de zone om uiteindelijk een advocaat via het syndicaat
te kunnen krijgen. Mijn wachtofficier toen heeft geen proces-verbaal
gemaakt. Wij hebben als slachtoffers dan zelf een proces-verbaal moeten maken, waardoor het parket nogal moeilijk deed. En daarbij kwam
nog dat we eigenlijk niet zo goed verzekerd waren waardoor heel wat
van mijn kosten op mij terechtkwamen.”
Frustratie
Het werd voor Gael een financiële aderlating: “Tijdens mijn revalidatie kreeg ik te horen dat de verzekeraar van de politiezone niet meer
tussen wou komen. De verzekering had een brief naar de afdeling facturatie van het revalidatiecentrum gestuurd met die boodschap. Voortaan moest ik de revalidatiekosten van de kinesist en de osteopaat zelf
betalen. Bovendien verloor ik ook mijn werk bij de West-Vlaamse politieschool.”
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Tot op vandaag is er nog altijd niets geregeld en gaat men er eigenlijk van uit dat de kosten wel zullen gedekt worden door de verdachte, door de dader. Zolang er geen burgerlijke zaak is opgestart, blijft
alles in het ongewisse voor Gael.
Er was op het vlak van de psychologische bijstand ook niets voorzien. “Mijn grootste frustratie was dat de politie niet achter mij
stond. Er was zo weinig begrip over de impact van het geweld op
mijn leven”, concludeert Gael.

Mario

Het is 11 oktober 2013. Tijdens rellen in Meulenberg, een wijk van
de Limburgse gemeente Houthalen-Helchteren, krijgt politieman
Mario (49) een steen tegen zijn hoofd. Die verbrijzelt zowaar zijn
schedel en zijn middenoor. Nu ja, een steen, het ging volgens Mario
veeleer om een ‘betonblok’. Mario werkt op het moment van de feiten voor de politiezone West-Limburg. Het wordt een kantelmoment
in het leven van Mario. De intussen gepensioneerde politieman is
links helemaal doof en voor hem blijft het onbegrijpelijk wat er gebeurde: “Hoeveel haat tegen de politie kan je hebben?”

“Ik zal niet de laatste zijn”

"Je wordt eigenlijk letterlijk afgescheept."

Tussen leven en dood
Mario vecht en zweeft lange tijd tussen leven en dood. Zijn familie
ondergaat het op een pijnlijke manier. Zeven jaar later leeft Mario
nog altijd met de gevolgen. Telkens wordt hij geconfronteerd met
de medische onderzoeken en gerechtszaken.
Mario: “Er is geen eerste bijstand na zo’n zwaar arbeidsongeval.
Je ligt daar in het ziekenhuis en iedereen, de burgemeesters en de
commissaris incluis, komen je bezoeken. Maar aan het einde van de
rit, sta je administratief nergens. Vandaar dat ik vind dat de eerste
maand na zo’n ongeval cruciaal is om alles in orde te brengen. Gelukkig was er mijn vrouw om veel te regelen.”
Milde straf voor daders
Mario ziet zijn gezin als het grootste slachtoffer. Intussen werden de
daders zelf mild gestraft, vindt Mario, na een hele procedureslag.
“Onbegrijpelijk en frustrerend.” En dan kwam de controlearts die
Mario voor 65% werkonbekwaam verklaarde. “Boem…! Je wordt eigenlijk letterlijk afgescheept. En ik ben niet de enige en zal ook niet
het laatste slachtoffer zijn.”
Mario is intussen gepensioneerd en besluit verbitterd:
“Voor de Politie kan ik niet meer functioneren... .”

www.vsoa-pol.be
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VUB Sociale verkiezingen

Goed resultaat voor ACLVB/VSOA
Op 17, 18 en 19 november 2020 werden er aan de VUB sociale verkiezingen georganiseerd nadat ze in mei door de coronacrisis uitgesteld werden. Ditmaal verliep alles voor de eerste keer volledig elektronisch.
liefst 1073 collega’s brachten hun stem uit
voor het CPBW en 1096 voor de Ondernemingsraad van de ongeveer 2800 kiesgerechtigden. Daarvan kreeg de ACLVB/VSOA
respectievelijk 244 en 218 stemmen achter
haar naam. Helaas konden kaderleden (professoren) en jeugdige werknemers dus enkel
op de “roden” stemmen door het gebrek aan
kandidaten uit die groepen bij de andere vakbonden. Niettemin konden we toch 3 zetels
in de Ondernemingsraad en 3 zetels in het
CPBW in de wacht slepen. Het ACV behaalde
er telkens 1, het ABVV respectievelijk 14 en
10 zetels.
Tot slot bedanken we onze kiezers voor hun
stem en al onze kandidaten voor hun inzet en
betrokkenheid.
Koen DE BACKER
Ondervoorzitter VSOA-Onderwijs

Sociale verkiezingen
Waarvoor dienen die sociale verkiezingen nu
eigenlijk? Wel, in de privésector verkiezen
alle werknemers van een bedrijf (vanaf een
bepaald personeelsbestand) hun vakbondsafgevaardigden tijdens vierjaarlijkse verkiezingen. Die vakbondsafgevaardigden zijn
dus verkozen mandatarissen in twee paritair
samengestelde overlegorganen: de ondernemingsraad (OR) en het comité preventie en
bescherming (CPBW).
De drie vakbonden die actief zijn aan de
VUB: ACOD/ABVV, ACV-PULS en VSOA/ACLVB
kunnen elk hun kandidaten voordragen voor

Diane Sorgeloos
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Tim Van de Voorde

de verkiesbare zetels. Dat waren er 14 voor
het CPBW (waarvan 1 bestemd voor jeugdige werknemers) en 18 voor de OR (waarvan
15 bedienden, 2 kaderleden en 1 jeugdige
werknemer). Enkel het ABVV diende uiteindelijk kandidatenlijsten in voor de jeugdige
werknemers en het kader. Voor ons stelden
24 collega’s zich kandidaat in de categorie
“bedienden”.
Goede score voor ACLVB/VSOA
Tot grote vreugde van de vakbonden was de
belangstelling voor de sociale verkiezingen
relatief groot en was de virtuele opkomst
hoger dan bij de vorige verkiezingen. Maar
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Hoorzitting met onderwijsvakbonden

Vooral gebrekkige infrastructuur
pijnpunt in coronatijd
onderwijsveld dan ook als niet geloofwaardig
ervaren. Wanneer er uiteindelijk dan toch werd
doorgeschakeld naar “code oranje” kreeg die
eerst ook nog eens een andere invulling. Dit veroorzaakte meer dan verwarring én vooral veel
chaos op het terrein.

O

p maandag 30 november waren de
onderwijsvakbonden uitgenodigd voor
een hoorzitting. Die werd georganiseerd door de Ad hoc-commissie voor de Evaluatie en verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid in het beleidsdomein Onderwijs en
Vorming. Slotconclusie was dat de coronacrisis
heel wat pijnpunten van het Vlaams onderwijs
aan de oppervlakte brengt.
Vanuit het werkveld werden de afgelopen maanden en dus van bij aanvang van de coronacrisis
verscheidene bekommernissen geuit inzake de
concrete en correcte uitvoering van de opgelegde maatregelen. Deze bekommernissen brachten opnieuw een aantal acute pijnpunten aan de
oppervlakte die weliswaar al jarenlang sluimeren in het Vlaams onderwijs.
Gebrekkige infrastructuur
De soms gebrekkige staat van veel gebouwen
en vooral het ontbreken van de nodige infrastructuur (te weinig leslokalen, te kleine eetzalen en speelplaatsen, te weinig toiletten…)
staan bovenaan de lijst. Zo zijn heel wat schoolgebouwen in die mate verouderd, dat het quasi
onmogelijk is om de coronamaatregelen (afstands- en ventilatieregels) voorgeschreven in
de respectievelijke draaiboeken correct te kunnen toepassen. Acht toiletten voor zeshonderd
leerlingen mag dan wel onwaarschijnlijk lijken;
vaak is het een onaanvaardbare realiteit die tot
de verbeelding spreekt.
Gebrek aan beschermingsmateriaal
Veel van de noodzakelijke sanitaire voorzieningen bevinden zich in een zodanig deernisjanuari 2021

wekkende staat, dat ook de organisatie en de
uitvoering van de meest elementaire regel, m.n.
het handen wassen, niet overal een evident gegeven is.
Vooral in het begin van de pandemie was het
niet voldoende voorhanden zijn aan beschermingsmateriaal (ontsmettingsgel, mondmaskers) voor zowel leerlingen, cursisten als voor
het onderwijspersoneel een bijkomend zeer.
Niettegenstaande de scholen en instellingen
daarvoor een budget kregen, is het echter vandaag nog altijd geen uitzondering dat het personeel zelf moet instaan voor het aankopen van
die materialen.
Lerarentekort en te hoge werkdruk
Door de coronacrisis wordt ook opnieuw duidelijk hoe acuut de problematiek van het lerarentekort is. Voor zieke of in quarantaine geplaatste
leerkrachten konden meestal geen vervangers
worden gevonden. Dit had tot gevolg dat de
werkdruk, die daarvoor al niet min was, voor de
overblijvende personeelsleden enkel maar toenam met nog meer uitval als resultaat. Hiermee
was de vicieuze cirkel dan ook rond…
Verwarring en chaos
In de respectievelijke draaiboeken zijn, op basis
van het actuele pandemieniveau in de maatschappij, kleurcodes opgenomen. Aan die kleurcodes zijn welbepaalde veiligheidsmaatregelen
gekoppeld.
Dat het principe van deze kleurcodes op een bepaald moment werd losgelaten, stuitte op veel
onbegrip. Het feit dat er veel te lang aan “code
geel” werd vastgehouden – de kaart in Vlaanderen kleurde dan al bloedrood - werd door het

Eenheid van commando
Een crisissituatie vereist doortastende en consequente maatregelen die niet aan interpretatie
onderhevig zijn en die klaar en duidelijk moeten
worden gecommuniceerd. Dit was niet altijd het
geval, want maar al te vaak werden bepaalde
beslissingen herroepen. Zo zou de herfstvakantie eerst niet verlengd worden. Daarna werd ze
verlengd tot en met 10 november. En uiteindelijk werd beslist om er twee weken van te maken.
Ook de richtlijn van het federaal overlegcomité
met betrekking tot het telewerk werd niet overal
nageleefd. Vaak werd het administratief en ondersteunend personeel gesommeerd om toch
naar school of naar het centrum te komen; klassenraden en personeelsvergaderingen werden
niet altijd via digitale weg georganiseerd.
Een beleid en niet in het minst een crisisbeleid moet eenduidig zijn. Dit geldt in de eerste
plaats voor de richtlijnen die in de draaiboeken
zijn opgenomen. Die richtlijnen laten echter te
veel ruimte voor interpretatie wat dan weer het
lokaal, sociaal overleg bemoeilijkt.
Daarom is er bovenal “eenheid van commando” nodig en moeten bepaalde beslissingen
centraal worden genomen. Enkel zo kan in de
toekomst stabiliteit worden gegarandeerd en
onrust worden vermeden.
Al deze ons inziens terechte bekommernissen
en pijnpunten werden aan de leden van de
Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere
Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid in het
beleidsdomein Onderwijs en Vorming in detail
overgemaakt.
Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs
VSOA argument

23

