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Acties in de openbare sector
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EDITO

Nu niets doen leidt tot armoede

H

“Succesvolle acties van onze vakorganisatie eisen bescherming
van onze koopkracht.”

et einde van de lente was op zijn minst
heel warm, en dat was niet alleen aan het
weer te wijten.
Ieders koopkracht is immers het hoofdonderwerp in de discussies en de grootste bron van
bezorgdheid bij de bevolking. De prijzen voor
energie, voedsel en vooral levensnoodzakelijke
goederen swingen de pan uit. Daarnaast staan
twee tegenovergestelde, en toch nauw met elkaar verbonden logica’s, recht tegenover elkaar.
De heilige productiviteit die noodzakelijk is voor
het scheppen van welvaart en de indexering van
de wedden die toelaat om de prijsstijgingen wat
te verzachten.
Dit neemt niet weg dat, ondanks de opeenvolgende indexaties van dit jaar, het middenveld
- dat tot nu toe gespaard bleef- het al maar moeilijker krijgt om het einde van de maand op een
deftige manier af te sluiten.
Gebrek aan goede wil
Een oplossing zou via een fiscale hervorming
kunnen gaan. Bij een indexatie van 2% zou men
die 2% dan werkelijk op zak kunnen steken. Met
andere woorden een stijging met 2% nettoloon.
Om de stem van de werkende klasse te laten
horen, werden meerdere acties op touw gezet,
op het einde van de lente en in het begin van de
zomer.
Bij het openbaar ambt, dat eveneens door de
hyperinflatie wordt getroffen, waren er acties op
19 en 31 mei . Ze werden door alle sectoren gevoerd, op federaal, regionaal, gewestelijk en lo-

Ten slotte vond op 23 juni op initiatief van EPSU
voor het Europees parlement een bijeenkomst
plaats van de vakorganisaties van de openbare
diensten om meer sociale dialoog te eisen.
We hopen dat onze beleidsvoerders de noodkreet van de bevolking begrepen hebben. Werkende en gepensioneerde mensen bevinden zich
in een onmogelijke situatie. Indien er niets wordt
gedaan, zal een groot deel van de bevolking in armoede terechtkomen, met alle gevolgen vandien.

kaal niveau. De sociale dialoog is al enkele jaren
bovendien tot een minimum herleid. Met als gevolg, al sinds 2008 geen intersectoraal akkoord
en sectorale akkoorden die worden uitgesteld wegens een gebrek aan wil om tot een goed einde
te komen.
Contractualisering is opnieuw in, en wordt gezien
als dé oplossing om te presteren, terwijl men bespaart.
Op 20 juni, de laatste dag van de lente, werd
door onze collega’s uit de privésector, in gemeenschappelijk front, een nationale betoging georganiseerd, waaraan ook de vakorganisaties uit de
openbare sectoren deelnamen. 80.000 mensen
eisten meer koopkracht.

Twee jaar stilstand pensioenhervorming
Voor de besprekingen over de pensioenen, nodigt het kabinet van pensioenen ons plots uit, na
twee jaar van stilstand, om binnen het Nationaal
Pensioencomité (NPC) dringend vòòr 6 juli een
tussentijds en tegen eind 2022 een definitief
verslag op te maken. Dit verslag is bestemd voor
de regering om de aangekondigde hervorming
te kunnen uitvoeren. De eerste minister zegt ons
dat er geen grote hervormingen in het Openbaar
Ambt zullen komen, maar in het kamp van de
werkgevers, namelijk het VBO, stijgen stemmen
op die de kostprijs van de openbare pensioenen
in vraag stellen. Deze vergaderingen riskeren
even warm te worden als de temperaturen aan
het einde van deze lente, begin van de zomer.
Het VSOA zal het systeem van de openbare pensioenen verdedigen.
We houden u op de hoogte van de evolutie in dit
dossier. 
François FERNANDEZ-CORRALES
Algemeen voorzitter VSOA

We zijn verhuisd!

H

et algemeen secretariaat van het VSOA
is verhuisd om onze leden nog beter van
dienst te zijn. Het nieuw adres van ons
hoofdkantoor is:
VSOA algemeen secretariaat, 7de verdieping
Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel
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Onze diensten Syndicale premies en Centrum
voor Kadervorming zijn gehuisvest op de 		
5de verdieping.
Ook de beroepsgroepen VSOA-Onderwijs,
VSOA-FGGA en VSOA-Spoor bevinden zich op
dezelfde locatie.

Onze overige beroepsgroepen zijn gehuisvest
op andere locaties.
Alle adressen vind je terug op 			
www.vsoa.eu/contact 
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ACTUALITEIT

Acties in de openbare sector
VSOA voerde, samen met de ACOD en het ACV openbare diensten, de afgelopen weken actie voor meer waardering voor het
overheidspersoneel.

Bezoek aan Premier De Croo
Op 19 mei bracht een delegatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront een bezoek aan premier Alexander De Croo, minister van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven Petra De Sutter en de Vlaamse en Waalse
minister-presidenten Jan Jambon en Elio Di Rupo. Bedoeling was onze
onvrede te uiten over het gebrek aan inspanningen van de regeringen in
dit land voor de openbare diensten en voor de koopkracht van het overheidspersoneel.
Door te besparen op het aantal personeelsleden en het decennialang gebrek aan waardering voor hun job is de werkdruk onder de overgebleven
medewerkers onhoudbaar geworden. Met burn-out en ziekteverzuim tot
gevolg. Hoogtijd om te investeren in extra personeel en in een menselijk
re-integratie- en eindeloopbaanbeleid. Ook hebben de openbare diensten nood aan extra financiële middelen om hun taken naar behoren te
kunnen uitvoeren.

catie aan het verdwijnen. Een herwaardering van de overheidspensioenen
dringt zich dan ook op, waarbij ook de contractuelen een pensioen krijgen
gelijk aan dat van hun statutaire collega’s.
Een andere eis betreft onze koopkracht. Die heeft zwaar te lijden onder de
stijgende inflatie, vooral door de uit de pan rijzende energieprijzen. En dus
zijn er bijkomende maatregelen nodig om de koopkracht te ondersteunen.
De overheid moet zich ook engageren om – in navolging van de private
sector – tweejaarlijkse loonakkoorden te sluiten.
En last but not least ervaren wij op sociale overlegmomenten al te dikwijls een gebrek aan respect van de overheid, die onze standpunten negeert en zich ook niet echt bereid toont om tot een akkoord te komen.
Nochtans is het belangrijk dat er binnen een redelijke termijn akkoorden
kunnen worden gesloten en dat die akkoorden ook worden gerespecteerd. Vakbondsafgevaardigden worden zelfs onterecht voor de rechtbank
gedaagd – iets wat echt niet kan. Wij eisen het recht op om onze syndicale
vrijheden uit te oefenen.

Daarnaast moet de afbouw van de ambtenarenpensioenen stoppen. Intussen moet het overheidspersoneel drie jaar langer werken alvorens met
pensioen te kunnen, is de pensioenbonus afgeschaft en de diplomabonifi-
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ACTUALITEIT

Nationale actiedag
Op 31 mei volgde dan een nationale actiedag in de openbare sector.
Het bezoek aan de Premier en de Vice-premiers was nog maar een verwittiging. Sterke overheidsdiensten zijn essentieel. Dat hebben de coronacrisis en de overstromingen duidelijk aangetoond. Maar daar moeten de nodige middelen en respect tegenover staan. En daar wringt het schoentje.
Het saldo is inmiddels ontoereikend voor iedereen.

Al decennialang wordt het overheidspersoneel geconfronteerd met besparingen, personeelsinkrimpingen en onderwaardering. Het is hoog tijd
dat de regeringen hun openbare diensten en personeel eindelijk waarderen.
Voldoende reden om een nationale actiedag in de openbare diensten te
organiseren.

SALDO
ONTOEREIKEND
4459 8581 2587 3341
valid

SACHA PEETERS

08/24

N 02

Hoog tijd dat de regeringen hun openbare
diensten en personeel eindelijk waarderen!

NATIONALE ACTIEDAG
OPENBARE DIENSTEN
31 MEI 2022
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ACTUALITEIT

Acties in de openbare sector
Nationale betoging
VSOA heeft de nationale betoging, georganiseerd door het vakbondsfront
van de privésector op 20.06.2022 in Brussel, voluit ondersteund.
De privésector legt het accent op koopkracht en wijziging loonwet.
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In de openbare sector sluiten onze eisen daarbij nauw aan: een verhoging
van de koopkracht en een revalorisatie.
Vandaar dat het van belang was dat we als overheidssector deze actie
mee ondersteunden tijdens onze actiemaand.
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ACTUALITEIT

Internationale dag openbare diensten
We blijven verder pleiten voor waardige openbare diensten en waardering voor het personeel.
En dat deden we in het bijzonder in het kader van
de internationale dag van de openbare diensten
van 23 juni.

De VN heeft deze dag uitgeroepen om het werk
te vieren dat werknemers in de publieke sector
verrichten. Zij streven het algemeen belang en
het algemeen welzijn na en dragen bij aan onze
gemeenschappen en samenleving. Zij streven
daarbij niet naar winst.

De European Public Service Union, EPSU, de
stem van de Europese werknemers in de openbare diensten en lid van het EVV, heeft deze dag
gevierd met een manifestatie om hulde te brengen aan de werknemers in de gezondheids- en
zorgsector die twee jaar geleden nog bejubeld
werden, maar die nu door de publieke opinie totaal vergeten lijken te zijn.
De actie vond plaats in de nabijheid van het Europees Parlement. Werknemers in de publieke
sector komen uit alle lagen van de bevolking
en hebben tijdens de pandemie onvermoeibaar
doorgewerkt.
Gedurende de hele pandemie hebben we hun
werk toegejuicht. Dat werk gaat door - 24 uur per
dag, 365 dagen per jaar. Werknemers die openbare diensten en nutsvoorzieningen zoals drinkwater leveren, stoppen nooit. De pandemie heeft
de wereld laten zien wat het betekent om een
werknemer in de openbare sector te zijn. We zagen het bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en in zijn meest pure vorm nu in de oorlog
in Oekraïne. De reddingswerkers en brandweerlieden, de leraren, de arbeiders die zorgen voor
drinkwater en elektriciteitsleidingen, de gezondheidswerkers en de zorgverleners - zij verdienen
allemaal onze waardering. Zij zijn essentieel om
mensen te helpen hun mensenrechten te verwezenlijken en de doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling te halen.
Bron tekst: epsu.org

V.l.n.r. Bea Foubert, David Somer,
François Fernandez-Corrales et Muriel Vigneron
juli 2022
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50 JAAR VSOA

DE BLAUWE DRAAD

VSOA strijdt 50 jaar voor onze
waarden en pensioenen!

Geboorte van het VSOA: leden staan centraal
Het VSOA ontstond 50 jaar geleden, in 1972, uit de fusie van LSAOD en
LSOD . Uit een radiorede uit 1972, door de eerste algemeen voorzitter van
het VSOA, geciteerd in de Syndicale Strijd (de voorloper van Argument) van
september 1972, onthouden we de krachtlijnen en waarden van het VSOA:
“Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt zal zich vooral van de beide
andere vakbonden van openbare diensten onderscheiden door de inspraak,
medezeggenschap en medebeslissingsrecht van al zijn aangeslotenen. De
meeste aandacht zal besteed worden aan de consultatie aan de basis.”

Waarden van het VSOA: de mens staat centraal
• VRIJHEID
De eerste algemeen voorzitter linkte de waarde vrijheid van het VSOA meteen aan het behoud van de democratie, op de cover van het allereerste
nummer van de Syndicale Strijd van het VSOA, van september 1972:
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“De werking van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt moet dan ook
geaxeerd blijven op de verknochtheid aan vrijheid van het individu en op de
verdediging van het algemeen welzijn ... De rol die het VSOA in de eerstvolgende jaren op dat stuk te vervullen heeft, is van ontzaglijk belang voor het
behoud van ons demokratisch systeem in het algemeen en de menselijke
waardigheid van ons personeel in het bijzonder. De leefbaarheid van onze
overheidsdiensten zal van ons koppige vasthouden aan de menselijke waarden afhangen.”
• SOLIDARITEIT
In 1978 organiseerde het VSOA in Spa een congres met als centraal thema
‘solidariteit in een nieuw syndicalisme’. De voorpagina van het septembernummer van 1978 van het ledenblad verduidelijkt dan ook het begrip solidariteit, met de mens als centrale factor. Het omschrijft tegelijk waarvoor
liberaal syndicalisme precies staat:
“liberalisme is een vooruitstrevende levensbeschouwelijke strekking die de
emancipatie van de mens als objectief heeft.

juli 2022

50 JAAR VSOA

In tegenstelling met het socialisme stelt het liberalisme de mens, als individu, centraal. … In de liberale syndicale optiek is vrijheid gekoppeld aan verantwoordelijkheid… Geen rechten zonder plichten en geen plichten zonder
rechten. … Dit betekent dat de vrijheid van het individu omsloten wordt door
een plicht van solidariteit tussen de leden van de Gemeenschap. Vrijwillig
aanvaarde solidariteit sluit de eerbied voor de menselijke persoon en voor
de rechten van het individu niet uit en vormt daarom één der grondpijlers
van het liberaal syndicalisme.”
Het jubileumcongres van september 2022 stelt onze waarde “integriteit”
centraal. Samen met verdraagzaamheid, vrijheid en solidariteit, vormen
deze waarden onze vier grondpijlers. De blauwe draad is gelegd!

50 jaar strijd voor onze pensioenen
• JAREN ‘70
Al in januari 1975 deed de toenmalige voorzitter van de groep Spoorwegen,
bij de bespreking van de economische toestand van het land, een voorstel
tot oplossing van de crisis door de pensioenleeftijd te vervroegen: 55 jaar
voor vrouwen, en 60 jaar voor mannen zonder pensioenvermindering. In
juni 1976 wijdde de Syndicale Strijd een hele pagina aan de bespreking van
de overlevingspensioenen bij de toenmalige RTT. Ook behandelde dezelfde editie het “inhaalpensioen” en het publiceerde het relaas van de ‘groep
gepensioneerden van het VSOA’ die een tussenkomst deed bij de dienst
van Pensioenen om onregelmatigheden aan de kaak te stellen. Verschillende andere nummers wijden artikelen aan de pensioenproblematiek, zoals
tegenstrijdigheid tussen twee pensioenregelgevingen, laattijdigheid van
uitbetaling van pensioenen, pensioenvoordelen voor wie tijdens de wereldoorlog diensten verleende, de pensioenen bij fusies van gemeenten (o.a.
Syndicale Strijd van oktober 1978 ...).
• JAREN ‘80
Vooral de sprekende titel van het oktobernummer 1980 laat niets aan de
verbeelding over: “laffe aanval op onze pensioenregeling”. Het plan was om
2 % extra loon in te houden op de wedden van de ambtenaren om de pensioenen te financieren. Daarover zei het ledenblad: “twee procent afhouden
is een zware misdaad. Iedereen zou voor zulke feiten voor de korrektionele
rechtbank moeten verschijnen”.
Verder in het nummer is nog een pagina gewijd aan de afbouw van overlevingspensioenen van militairen. Het antwoord van de minister van pensioenen op een parlementaire vraag is ook historisch interessant om aan onze
lezers mee te geven: “.. .. men kent in dit land wel het aantal uitbetaalde
pensioenen, maar niet het aantal gepensioneerden. Dit is te wijten aan de
veelheid van stelsels én van betalingsorganismen, waarvan sommige
aan mijn bevoegdheid ontsnappen. Het is
… niet onbekend dat dit probleem alleen
kan opgelost worden binnen het raam
van een algemene hervorming der pensioenstelsels, wat kan leiden tot de hergroepering van alle betalingen in één
organisme ..”.
Het duurde nog 36 jaar, tot 1 april
2016, voor deze fusie in één organisme, de Federale Pensioendienst
FPD plaats vond!
juli 2022

• VANDAAG
De harmonisering van de pensioenen staat telkens in de opeenvolgende
regeerakkoorden. Doorgaans zijn het hardvochtige besparingen, harmonisatie naar beneden. Er is één constante: de stelselmatige afbouw van de
pensioenen van de ambtenaren. De pensioenleeftijd stijgt van 65 naar 66
jaar in 2025, en naar 67 in 2030. Het niet meer meetellen van de contractuele jaren voorafgaand aan de benoeming is een drastische besparing. Het
diploma dat niet meer meetelt, noch in het recht op noch in de berekening
van het pensioen, was een zware tegenslag.
Hoewel niet opgenomen in het regeerakkoord, houdt VSOA het dossier van
de zware beroepen warm: denk aan de zorgsector, de politie of de huisvuilophaling. In elk geval ijveren we voor het behoud op het huidige niveau van
de loopbaanbreuken (tantièmes) die gradueel worden afgebouwd sinds
2012.
De blauwe draad loopt met andere woorden onverstoord verder!
Bea FOUBERT
Secretaris-generaal

VSOA argument

9

FGGA
Gesprek met minister van Openbaar Ambt in Brussel, Sven Gatz:

“Ik ben voor de dialoog met
de vakbonden”
Eind april stemde de Brusselse regering na lang overleg in met een nieuw sectoraal akkoord voor de Brusselse ambtenaren. Dat
voorziet in een verhoging van een aantal toelagen zoals het vakantiegeld, eindejaarstoelage en telewerkpremie. Verder zijn er
ook een aantal belangrijke kwalitatieve maatregelen goedgekeurd zoals het recht op deconnectie. We spraken er over met de
Brusselse minister bevoegd voor Openbaar Ambt, Sven Gatz (Open Vld).
Hoe vond u de houding van de vakbonden?
“Wij hebben van bij het begin zeer goed naar
hen geluisterd, en de vakbonden hebben onze
mogelijkheden zeer goed ingeschat. Op die basis kan een vruchtbare dialoog worden gevoerd.
Wat daar volgens mij ook zeker toe heeft bijgedragen is het feit dat de regering niet heeft gewacht op het sluiten van een Sectoraal Akkoord
om bepaalde elementen uit de eisenbundels al
in praktijk te brengen: ik denk bijvoorbeeld aan
de extra vast afgevaardigde.”

Argument: Hoe kijkt u terug op deze toch wel
lange onderhandelingen en de rol van de vakbonden?
Sven Gatz: “Nadat we de eisenbundels van de
vakbonden hadden ontvangen, begon Talent.
brussels met het cijferwerk. Dat duurde wat,
maar dit was voor mij en voor de Brusselse regering belangrijk omdat wij geen beloftes wilden
doen die we niet konden nakomen. Van dit Sectoraal Akkoord kan ik zeggen dat de uitvoeringsbesluiten gefinaliseerd worden en de middelen
in de begroting zijn voorzien. De ambtenaren
gaan dus snel genieten van de maatregelen: dat
zou trouwens al moeten gebleken zijn bij de recente uitbetaling van het vakantiegeld. Tal van
andere factoren hadden hun invloed, ik denk
dan vooral aan de pandemie. Tijdens de onder-
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handelingen is ook bewust veel tijd gestoken in
de presentatie van de uitvoeringsbesluiten en
het bekomen van een eerste feedback van de
syndicale organisaties.”

Minister Sven Gatz:
“Wij hebben van bij het
begin zeer goed naar hen
geluisterd, en de vakbonden hebben onze mogelijkheden zeer goed ingeschat.”

Met dit akkoord is een belangrijke stap gezet.
Maar het VSOA vindt dat deze maatregelen
niet voldoende zijn voor de attractiviteit van
de jobs, en dan bedoelen we deze van het contractueel personeel. Want velen verlaten de
Brusselse overheidsdiensten. In het regeerakkoord koos de regering duidelijk voor statutarisering, wat een goede zaak is. Contractueel
personeel mag dan ook niet in de kou blijven
staan. Ziet u mogelijkheden op termijn om ook
iets voor de contractuele loopbaan te kunnen
doen?
“Ik denk dat we vooral moeten proberen coherent te zijn. Als de regering in haar regeerakkoord kiest voor statutaire tewerkstelling, dan
moet ik er als minister alles aan doen om de
statutaire tewerkstelling te promoten vanaf de
aanwerving. Wie aanwerving zegt, zegt Talent.
brussels. Eind vorig jaar stemde de regering in
met een personeelsplan voor Talent dat een verdubbeling betekent van het aantal VTE’s. Deze
extra krachten worden nu volop aangeworven
om zich op de statutaire aanwerving te kunnen
richten. Talent heeft na jarenlang onderhandelen een protocol gesloten met SELOR waardoor
Talent de aanwervingsprocedures nu kan verjuli 2022
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Geen avonturen
De bedoeling is dus om de statutaire tewerkstelling te verhogen?
“Dat klopt. Een volgende, logische stap zou de “statutarisering” van de
contractuelen zijn. Hier wordt veel over gesproken. Het gaat om het open
stellen van door contractuelen ingenomen posten, ook voor externen, in
de verwachting dat de contractueel als laureaat uit de procedure zou komen. Dat is echter een loterij waardoor wij waardevolle elementen dreigen te verliezen. Tot op heden hebben wij geen enkel juridisch sluitend
systeem gevonden waardoor contractuelen “zonder externe concurrentie” statutair zouden kunnen worden. Zolang we die niet hebben, gaan
we geen avonturen aan die later als een boemerang terug in ons gezicht
terechtkomen, bijvoorbeeld via een verbreking van procedures door de
Raad van State of andere instanties. Dan staan we nog veel verder van een
duurzame oplossing. Tot slot blijft de uitbouw van de piste van de contractuele loopbaan en een extra pensioenpijler. We moeten daar niet flauw
over doen: dit kost heel veel geld en dat is er jammer genoeg vandaag
niet. Het regeerakkoord laat een marge om deze piste te ‘onderzoeken’
en dat is ook wat ik aan Talent heb gevraagd. Die analyse is een werk van
lange adem. Gezien de teneur van het huidige regeerakkoord zal het waarschijnlijk een inspiratiebron zijn voor de nieuwe regering. Maar als er nog
deze legislatuur al iets kan gebeuren, zal ik het zeker niet laten.”
Koopkracht vrijwaren
Hoe staat u tegenover de automatische indexering van de ambtenarenwedden?
“Als minister van Openbaar Ambt zie ik dat als een belangrijke maatregel
om de koopkracht van onze ambtenaren te vrijwaren; als minister van Financiën zie ik zeer belangrijke inspanningen die van de regering worden
gevraagd in een periode waar de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne al
zeer zwaar doorwegen op onze financiën.”
Budgettair werd een tweede pijler voor de contractuelen tijdens de onderhandelingen al meteen van de tafel geveegd. Federaal blijft dan wel
bevoegd voor de pensioenen, maar de responsabiliseringsbijdrage van
de gewesten swingt intussen de pan uit. Er zijn diverse instellingen in
het Brussels Gewest die te weinig rekening houden met het feit dat ze
hiervoor provisies moeten aanleggen. Had u hierover al contact met
federale minister van Pensioenen?
“Zoals ik uitgelegd heb, is de tweede pijler niet weerhouden om budgettaire redenen. In het laatste Sectorcomité XV vroeg ik de Secretaris Generaal
en de Adjunct Secretaris Generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel het project “OPTiris” aan de syndicale afgevaardigden voor te
stellen. In het kader van OPTiris wordt de reflectie over de pensioenen van
onze ambtenaren meegenomen in een globale reflectie over het optimaliseren van de keuze tussen statutaire en contractuele werknemers, ook
bekeken vanuit het perspectief van het Brussels institutioneel landschap
met veel ION’s (instellingen van openbaar nut voor bijv. vuilnisophaling
of openbaar vervoer, nvdr.). Ik heb zelden de gewoonte om mij voor deze
juli 2022

© Kabinet Gatz

beteren en versnellen, zeg maar verbrusselen of op maat maken van de
noden van de Brusselse instellingen. Als minister van het Openbaar Ambt,
maar ook vanuit de Brusselse regering, sporen we de instellingen systematisch aan om hun aanwervingen statutair te laten verlopen. Dit is een
langzaam proces met veel facetten maar de resultaten zullen vanaf dit jaar
zeker duidelijk worden.”

of gene optie uit te spreken zonder over objectieve cijfers en gegevens of
de gedetailleerde analyse er van te beschikken en ik ga dat nu ook niet
doen. Maar we zijn wel bezig met een globale reflectie en we staan daarbij
uiteraard in contact met de federale collega’s en de collega’s van andere
deelgebieden.”

Sven Gatz: “Moeten we niet eerder streven naar de tweetaligheid van ambtenaren dan naar de tweetaligheid van een
dienst?”
Het Brussels Gewest is nog te veel onbekend en dus onbemind, zeker
voor Nederlandstaligen. Kunnen uw andere bevoegdheden zoals meertaligheid of onderwijs hier een rol spelen?
“De bevoegdheid meertaligheid bestaat er inderdaad in om Brussel als
meertalige en kosmopolitische stad te promoten en de meertaligheid te
bevorderen. De taaldiversiteit strekt zich uit over verschillende sectoren
van de maatschappij. Onderwijs ligt uiteraard voor de hand, maar ook andere domeinen, zoals cultuur, inburgering, tewerkstelling, beroepsopleiding, jeugd en welzijn hebben belangrijke raakvlakken met meertaligheid.
Nauwe samenwerking zal dus noodzakelijk zijn om tot resultaten te komen. Er is bovendien politieke bereidheid om bruggen te bouwen tussen
de gemeenschappen. Het is de verantwoordelijkheid van alle overheden
en organisaties in het Gewest om dit nu in de praktijk uit te werken.”

VSOA argument
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talen Frans en Nederlands uit te rollen. De openbare sector in Brussel
levert wel degelijk inspanningen. Kijk maar naar het meertalenbeleid van
bijvoorbeeld de MIVB.
Wat de tweetaligheid van het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel betreft, ontvingen 742 van de 1453 personeelsleden een
tweetaligheidstoelage op 25 juni 2021. Er is nog altijd veel interesse bij
de ambtenaren, maar er is wel een lichte vermindering geweest in 2020.
Dat zou te maken hebben met de coronapandemie en in het lopende jaar
zou de deelname opnieuw een normaal peil bereiken.”

Meertaligheid is een nieuwe en interessante bevoegdheid maar op het
terrein kan niet steeds de wettelijke tweetalige dienstverlening worden gegarandeerd? Ziet u in dit laatste positieve evoluties?
“Er is in Brussel veel veranderd. Het is niet meer die tweetalige stad waar
er communautaire spanningen waren. In de sfeer van de dienstverlening
in de overheidssector kom je natuurlijk onvermijdelijk terecht bij de taalwetgeving. Taalwetten zijn nodig en zeker in Brussel is een bescherming
van bijvoorbeeld het Nederlands broodnodig. Maar is die wetgeving uit
1966 nog wel aangepast aan de nieuwe situatie in Brussel? Ik denk het
niet en daarom zal bij een nieuwe staatshervorming de taalwetgeving op
tafel moeten komen. Moeten we niet eerder streven naar de meertaligheid van ambtenaren dan naar de tweetaligheid van een dienst? Geen
gemakkelijke oefening.”
Tweetalige dienstverlening
In uw beleidsnota “meertaligheid” 2019-2024 wijst u op de troeven
van talenkennis voor de arbeidsmarkt, maar u heeft het op het eerste
zicht over de privé-sector? Quid het Openbaar Ambt?
“Wat voor de privésector geldt, geldt eigenlijk ook voor de openbare sector: hoe meer talen je kent, hoe groter de kans is op het vinden van een
job en de dienstverlening alleen maar kan verbeteren. Momenteel biedt
talent.brussels geen taalopleidingen aan op transversaal niveau. Elke administratie investeert zelf in de taalopleidingen voor haar eigen medewerkers. Talent.brussels werkt momenteel een regionaal opleidingsplatform
uit waar medewerkers een waaier aan digitale opleidingen zullen kunnen
volgen. Op dat platform is het de ambitie om alle Brusselse ambtenaren
een oplossing aan te bieden om tweetalige dienstverlening te kunnen
garanderen. De interesse in taalopleidingen is groot en door een adequaat aanbod te ontwikkelen, wil het gewest zich nu en in de toekomst
als aantrekkelijke werkgever positioneren. Daarnaast onderzoekt talent.
brussels onder meer een eventuele samenwerking met Actiris om het Brulinguaplatform ook voor Brusselse ambtenaren beschikbaar te maken. U
weet dat Brulingua er is voor werkzoekenden, maar we zouden dat kunnen
uitbreiden. Het is de ambitie om in 2022 een opleidingsaanbod voor de
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New Way of Working
De pandemie heeft een versnellend effect gehad op de NWOW, the New
Way of Working. Hoe ziet u dat concreet voor de Brusselse ambtenaren?
“De coronacrisis heeft aangetoond dat de Brusselse regering op een team
van zeer bekwame en flexibele werknemers kan terugvallen, die in crisissituaties hun verantwoordelijkheid opnemen. We doen er ook alles aan
om hen daartoe te motiveren en te inspireren, van de hoogste tot de lage
niveaus. Wat gepresteerd is geworden tijdens de coronaperiode, heeft alle
sceptici overtuigd en maakt dat de NWOW op alle niveaus wordt verwelkomd. Het beleid dat al voor de crisis werd uitgetekend, wordt nu op korte
termijn in teksten gegoten.”
Zijn deze NWOW en telewerk een heilzame oplossing voor de algemene
werking? Is de volgende stap van de regering dan besparingen aankondigen?
“De coronacrisis heeft proefondervindelijk aangetoond dat een ander
evenwicht kan gevonden worden tussen werk en leven. NWOW en telewerk zijn duidelijk “blijvers”. Als werkgever moeten wij ons daaraan aanpassen door dit te faciliteren. Maar dit kost geld. Anderzijds zou het van
slecht beleid getuigen mochten wij bijv. de kwestie van de leegstand van
onze kantoren ontkennen en niet nadenken op welke manier we daar iets
kunnen aan doen. Het is dus een dubbele beweging van investeren en rationaliseren, echter zonder dat we daarvoor de weegschaal bovenhalen.”
Statuut bijsturen
Deze legislatuur is meer dan halfweg, heeft u voor 2024 nog iets voor
de Brusselse ambtenaren in petto?
“Naast het concretiseren van de maatregelen die we afgesproken hebben,
zal ik mij de komende periode nog richten op een aantal aanpassingen van
het Statuut van 2018. Wij zijn de afgelopen periode al een paar keer op
de limieten gebotst van het Statuut, wat ook logisch is gezien een aantal
maatregelen die toen op papier werden gezet nu hun vertaling krijgen op
het terrein en de vaak complexe praktijk aantoont dat bijsturingen nodig
zijn. Gezien we nog in de fase zitten vooraleer we deze maatregelen op de
regering brengen, is het nog wat vroeg om hierover uit te wijden, maar zoals steeds zullen de aanpassingen in een open dialoog met de vakbonden
in het SC XV worden behandeld.”
Bedankt voor dit boeiend gesprek.
INTERVIEW:
Cindy WILLEM
Chris CLOOTS
juli 2022

PROXIMUS

Proximus lanceert ADA
In een tijd waarin netwerk- en internetbeveiliging regelmatig op de voorpagina's van de dagbladen staat, wordt het eerste
Belgische centrum in artificiële intelligentie (AI) en cyberbeveiliging door Proximus opgericht. AI en cybersecurity zijn beide
afhankelijk van gedetailleerde en relevante gegevens. In de afgelopen jaren heeft Proximus, met zijn twee internationale
dochterondernemingen TeleSign en BICS, sterke capaciteiten ontwikkeld op het gebied van databeheer en dit op wereldschaal.
TeleSign is een snelgroeiende digitale leider gespecialiseerd in authenticatie en digitale identiteitsdiensten, BICS is de
internationale marktleider in spraaktransport en de grootste aanbieder van mobiele datadiensten ter wereld.

H

et doel van de onderneming is een lokaal AI- en cybersecurityecosysteem
te ontwikkelen in samenwerking met
universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen, verenigingen, overheden. Met andere
woorden, Proximus Ada vestigen als een expertisecentrum dat een positieve bijdrage levert tot
het welzijn van Belgische burgers en bedrijven.

Concreet betekent dit dat sinds 1 april 2022 de
teams van Advanced Analytics (ADA/MST) en
het team van CSIRT (GCA/SGI) en Security Management (GCA/SGI) in dit nieuwe filiaal aan de
slag zijn gegaan.

Wat de werkgelegenheid betreft: dit center of
excellence met een sterke Belgische verankering zal hoogopgeleide en gemotiveerde
Belgische talenten aantrekken en opleiden om
de digitale toekomst vorm te geven. Proximus
telt momenteel ongeveer 50 experts in AI en
cybersecurity en het is de bedoeling dit aantal

Om ervoor te zorgen dat de personeelsleden
van Proximus nv ook na de overdracht kunnen
blijven rekenen op de steun van het VSOAProximus, zullen de personeelsleden van
Proximus nv die naar ADA overgeplaatst zijn,
nog steeds vragen kunnen stellen aan het
VSOA-Proximus tot de oprichting van een vak-
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de komende drie jaar te verdrievoudigen tot een
totaal van 150 lokale experts.

bondsdelegatie bij Proximus ADA, met een
maximumtermijn van 6 maanden vanaf het
ogenblik waarop de elementen die een vakbondsdelegatie vormen, een feit is. VSOA-Proximus heeft zich ertoe verbonden alle vragen met
betrekking tot het personeel van Proximus ADA
door te geven via een intern proces dat "isyn"
wordt genoemd. De follow-up van deze kwesties door het VSOA zal dan via ditzelfde proces
worden verzekerd.
ADA, de naam is een eerbetoon aan Ada Lovelace, een Engelse wiskundige en schrijfster
uit de 19e eeuw, die wordt beschouwd als de
eerste computerprogrammeur in de geschiedenis.
VSOA argument

13

FINANCIËN
Nieuw evaluatiesysteem

De ‘Symfonie’ wordt gespeeld
Net zoals in vele andere Federale Overheidsdiensten werd Symfonie op 1 maart 2022 ingevoerd bij de FOD Financiën. Dacht u
bij het woord ’Symfonie’ ook spontaan aan wereldberoemde componisten zoals Mozart, Beethoven en Schubert? Een streling
voor het oor en aangenaam om naar te luisteren?

XXXXXX

D

e symfonie werd in de 17e eeuw gezien als de ultieme muzikale compositie voor één of meerdere instrumenten. Dit in tegenstelling tot de eerdere
cantates die waren geschreven voor solozang
met begeleiding van een luit…
Bedoelingen
De oorsprong van het nieuwe evaluatiesysteem beoogt echter totaal andere doelstellingen. De nadruk ligt op het verminderen
van de administratieve last bij de evaluatie
en op de kwaliteit van de dialoog tussen de
medewerker en de leidinggevende. De overheid wenst zich te focussen op de feedbackcultuur, een HR-instrument dat gebaseerd is
op een continue, duidelijke, kwalitatieve en
feitelijke dialoog. Door een soepele en regelmatige manier van communiceren, worden
leidinggevenden, medewerkers, collega’s en
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HR-verantwoordelijken verondersteld zich
meer op hun gemak te voelen voor het ontvangen, geven en vragen van feedback.
Dit alles in het kader van het optimaal functioneren van de ambtenaar in een almaar moeilijker wordende arbeidsomgeving.
Beperking
In het nieuwe concept is het niet nodig om
méér soorten doelstellingen te voorzien dan
nodig. Van nu af aan zal men focussen op
twee soorten doelstellingen: prestatiedoelstellingen en ontwikkelingsdoelstellingen. Er
wordt ook aanbevolen om niet méér dan 10
doelstellingen te voorzien bij het planningsgesprek. Indien sommige medewerkers een
nieuwe functiebeschrijving hebben gekregen, dient dit tijdens het planningsgesprek te
worden besproken.

Formele evaluatiegesprekken hoeven niet
per se plaats te vinden. De evaluatiecyclus
loopt automatisch door indien binnen de 3
maanden na het einde van de cyclus geen
gesprek heeft plaatsgehad. Er wordt evenwel
een jaarlijks gesprek aanbevolen.
Link met geldelijke loopbaan
Het nieuwe evaluatieproces zal geen impact
meer hebben op de geldelijke loopbaan. Met
andere woorden, het systeem met de vermelding zal geen invloed meer hebben op de vooruitgang of de vertraging in de loopbaan. De
evolutie van de geldelijke loopbaan en de stijging in de weddeschaal gebeurt vanaf nu enkel nog op basis van anciënniteit. Er blijft wel
een overgangsmaatregel bestaan voor medewerkers die een vermelding 'uitzonderlijk'
kregen voor de cyclus 2021 en voldoen aan de
voorwaarden voor een schaalverhoging.
juli 2022
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Aangezien er geen link meer is tussen de
evaluatie en de geldelijke loopbaan, voorziet het nieuwe systeem nog slechts één
vermelding, nl. 'onvoldoende'. Concreet
betekent dit dat er geen enkele vermelding gegeven wordt zolang de cyclus goed
verloopt. Wanneer er tijdens de cyclus
echter sprake is van een disfunctioneren,
kan een remediëringstraject opgestart
worden. Het remediëringstraject is een
begeleidingstraject door P&O met de bedoeling om knelpunten te ‘verhelpen’. Dat
traject zou kunnen leiden tot een vermelding 'onvoldoende'. Na remediëring en 2
vermeldingen ‘onvoldoende’ binnen de 4
jaar kan worden besloten tot ontslag.
Standpunt VSOA
Het VSOA ging, in tegenstelling tot een
andere vakorganisatie, niet akkoord met
het nieuwe evaluatiesysteem zoals het
door het Kabinet Ambtenarenzaken voor
het federale overheidspersoneel werd ingevoerd.
Het nieuwe systeem legt vooral de nadruk
op wat er moet gebeuren wanneer iemand
niet voldoet aan de opgelegde doelstellingen. Symfonie voorziet geen positief
‘beloningstraject’ en zorgt niet voor een
betere bescherming van het personeel. Integendeel zelfs. Daarbovenop is er sneller
mogelijkheid tot ontslag, de mogelijkheid
tot verkorten of verlengen van de cyclus
in een aantal situaties, de onmogelijkheid
om beroep aan te tekenen tegen de remediëring en de vermelding ‘onvoldoende’ …
De nieuwe regeling vergroot de kans dat
willekeur en moeilijke interpersoonlijke
relaties ten grondslag liggen van negatieve evaluaties. Over de periode dat het
goed gaat, staat er niet noodzakelijk iets
op papier.
Maar aangezien op het niveau van Comité B (bevoegd voor het volledig Federaal
Ambt) één enkel akkoord door een representatieve vakorganisatie op het voorstel
van Koninklijk Besluit voldoende is om de
ingeslagen weg verder te bewandelen, zag
Symfonie toch het levenslicht.
Andres DE COCK
Nationaal Nederlandstalig ondervoorzitter

VSOA-Post in beweging
Ook dit jaar zijn er enkele verschuivingen in onze organisatie. We bouwen dus
verder aan een stevig team, waarbij de dienstverlening aan de leden en het
welzijn van het personeel in bpost centraal staan.

B

egin dit jaar kondigde Julien Deflandre aan dat hij om privéredenen
de functie van Sectorafgevaardigde in Henegouwen wenste te stoppen. In
samenspraak bleef hij actief tot eind april
2022. Vanaf nu is hij terug postman, maar
blijft hij wel lokale afgevaardigde van VSOAPost. Het team van VSOA-Post is hem heel
dankbaar voor het geleverde werk, maar
vooral voor zijn collegialiteit en vriendschap
die we mochten ervaren.

Tristan Masset

Het heeft iets langer geduurd dan voorzien,
maar met de 32-jarige Tristan Masset is de
functie van Sectorafgevaardigde Henegouwen terug ingevuld. Door een moeilijke periode in de bouw begon de gediplomeerde
timmerman in 2015 als postman uitreiker
te werken, eerst in Chatelet Mail en vervolgens in Fleurus Mail. Sinds enige tijd was hij
ook lokale afgevaardigde. Hij vindt het heel
belangrijk dat een afgevaardigde van VSOAPost correcte informatie kan geven aan de
leden. Op deze manier kan men dan ook de
nodige ondersteuning bieden waar nodig.

postman uitreiker, maar klom gaandeweg
op naar verschillende functies in de Centrale
Diensten, waaronder ook HR-gerelateerde.
Dit maakt hem de ideale man om de collega’s Sectorafgevaardigden in Wallonië te
coachen en te ondersteunen in hun dagelijkse taken. Zelf zegt hij fier te zijn om lid te zijn
van VSOA-Post, waarin hij de grote waarden
van een vakorganisatie terugvindt.

Als nieuwe Permanent Secretaris mochten
we op 1 mei 2022 ook Gunther Torck verwelkomen. Gunther is 51 jaar en werkt reeds
27 jaar in bpost. Hij begon zijn loopbaan als

Het team van VSOA-Post wenst enerzijds
Julien heel veel succes in zijn verdere loopbaan, en heten anderzijds Tristan en Gunther van harte welkom.

Gunther Torck

WebApp VSOA-Post:
nu ook met een seizoensquiz

D

e WebApp van VSOA-Post bestaat nu bijna een jaar. We willen onze geregistreerde leden
vanaf nu ook een quiz per seizoen voorstellen. De eerste is dus de zomerquiz 2022 die
nu online staat. Ga snel naar www.vsoa-post.be en doe mee. Deze quiz loopt tot en met
1 augustus 2022, 12u00.

VSOA-Financiën
juli 2022
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SPOOR
De staking van 31 mei

Een sterk signaal voor de directie
VSOA-Spoor wenst iedereen te bedanken voor de steun aan de staking van 31 mei. Het was een sterk signaal voor de
directie om de zaken te doen veranderen!

E

en door de directie voorgesteld protocolakkoord dat budgettair
neutraal blijft en voor het personeel van de Belgische Spoorwegen
onaanvaardbaar is, wordt sinds 2019 door VSOA-Spoor aan de kaak
gesteld.
Onaanvaardbaar
De vakorganisaties werden in de maand juni door Infrabel en de NMBS
uitgenodigd op een buitengewoon strategisch comité om hen het ontwerp van Beheerscontract en het Performantiecontract 2023-2032 voor
te stellen. Een stijging van het treinaanbod met 10% is gepland evenals
een nieuwe productiviteitsinspanning van 4,5%, 3 % op de groei van het
aantal reizigers en 1,5 % inspanning van het personeel. De kostprijs Kilometer/Trein die nu op 29,2 staat, zal naar maximum 26,5 moeten zakken.
Dat project is onaanvaardbaar. Er worden immers opnieuw inspanningen
van het personeel gevraagd, terwijl het al op zijn tandvlees zit. De inspanning van 1,5% bestaat uit een nieuwe vermindering van het personeel
met 1.000 beambten bij Infrabel terwijl daar nu al een tekort is van 800
beambten. De NMBS blijft niet achter vermits ze een vermindering met
1.100 beambten voorstelt, waarvan 30 % in het operationeel personeel.
Ondermaats
Het is hoogtijd dat de directie ophoudt met besparingen op de kap van
haar personeel en dat ze eindelijk denkt aan belonen op zijn juiste waarde!
Moeten de tijdens de pandemie geleverde inspanningen en al de daaraan
gekoppelde risico’s herhaald worden?

Het valt niet te ontkennen dat het tekort aan personeel aan de bron ligt
van talrijke steeds maar stijgende agressie op het begeleidings-, stationsen veiligheidspersoneel.
Een betreurenswaardige openbaring van een ondermaats en ambitieloos
beleid voor een openbare dienst die er steeds maar slechter voorstaat.
Terwijl het aantal reizigers de laatste jaren sterk toenam, is de personeelsbezetting bij de Belgische Spoorwegen als sneeuw onder de zon weggesmolten. Die bedroeg nog op 66.000 in 1981 en is nog maar amper
28.074 op 1 juni 2022.
De Spoorlieden staan op het randje! Productiviteit tot het extreme gedreven, flexibiliteit tot het uiterste, verloven afgewezen…. Dit zijn enkel maar
belangrijke bronnen voor stress, afwezigheid op het werk, en de nefaste
gevolgen voor het gezinsleven van de betrokken beambten.
De spoorlieden zijn moe, ze gaan met een knoop in de maag naar hun
werk… Is dat wel normaal?
VSOA-Spoor zal tijdens de volgende vergadering over het sociaal protocolakkoord vragen dat er snel concrete maatregelen voor het welzijn van de
werknemers worden genomen en het waarschuwt de directie dat het niet
zal aarzelen om alle beschikbare middelen te gebruiken, met inbegrip van
acties, indien er niets verandert.

Graag informeren wij u over de adreswijziging van ons kantoor vanaf 27 juni 2022.
Voormalig adres : Lang Levenstraat 27-29, 1050 Brussel.
Nieuw adres : Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel.
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RECHTERLIJKE ORDE
De werking van justitie

Het verdere verval
Ondanks de goede wil van de vakorganisaties, kunnen wij enkel vaststellen dat het niet goed gaat in de rechterlijke
orde. Hieronder sommen we voor jullie enkele van de aanslepende problemen op, waarop wij als vakorganisatie weinig
respons krijgen.

Evaluatie Persopoint: “onvoldoende”
In februari 2022 werden de personeelsleden
van de rechterlijke orde geïntegreerd in Persopoint.
Iedereen ging er vanuit dat deze overgang, mits
enkele kinderziektes, vlot zou verlopen. Per slot
van rekening was er een groot aantal personeelsleden van de personeelsdienst overgeheveld naar Persopoint.
Helaas, driewerf helaas, het resultaat was bedroevend. Wij werden overspoeld door vragen
van onze leden die hadden vastgesteld dat de
gegevens die door Persopoint werden voorgesteld, onjuist waren of zelfs ontbraken.
Al deze gebreken hier opsommen zou een ellenlange lijst opleveren, maar het loont toch de
moeite de meest voorkomende te vermelden:
onjuiste persoonsgegevens, saldo verlof, saldo
ziektedagen, het ontbreken van de juiste gegevens uit Crescendo wat een invloed heeft op de
verhoging van de weddeschaal , enz.
Als gevolg hiervan vroeg het VSOA aan de directeur-generaal om bij hoogdringendheid een
Hoog Overlegcomité te organiseren in aanwejuli 2022

zigheid van een vertegenwoordiger van Persopoint. Vraag die als snel werd bijgetreden door
de collega’s van de andere syndicale organisaties. Vraag die tot op heden geen gevolg kent.
Wel kregen we bij een recent onderhoud met de
directeur-generaal te horen dat er op regelmatige basis contacten zijn met Persopoint om de
gegevens van de personeelsleden die een directe invloed hebben op hun geldelijke situatie en
hun verloven te actualiseren. De directeur-generaal was van mening dat het niet opportuun was
om nu een vergadering met de syndicale organisaties te plannen, om Persopoint niet voor het
hoofd te stoten.
Nochtans staan we als vakorganisatie voor één
keer niet alleen met onze kritiek. In een recent
interview met de krant De Standaard (d.d. 18
mei 2022), liet de voorzitter van het College van
Hoven en Rechtbank zich in volgende bewoordingen uit over de werking van Persopoint: “Een
fiasco”.
Wij blijven dit voor jullie op de voet volgen en
zullen indien nodig onze houding ten overstaan
van de overheid aanscherpen.

Syndicale premies
Ook hier is het dit jaar “huilen met de pet op”. In
een eerste zending werden blijkbaar verkeerde
bestanden samengevoegd. Zo ontvingen veel
personeelsleden een formulier op hun adres,
echter met de naam van een ander persoon.
Alhoewel hierover werd gecommuniceerd en er
al snel een naar wij hopen juist formulier werd
verstuurd, blijkt dat sommige personeelsleden
niets hebben ontvangen.
Bovendien is de FOD Justitie er in geslaagd om
op het intranet verkeerde informatie mee te
geven. Er werd gezegd dat wie geen formulier
heeft ontvangen een duplicaat moet aanvragen
bij zijn vakorganisatie. Wat manifest onjuist is.
Het is aan het personeelslid een “verklaring op
eer” te bezorgen aan de vakorganisatie. Onze leden kunnen via www.vsoa.eu/syndicale-premie
een voorbeeld van zo’n verklaring downloaden.
Wij worden overstelpt met vragen van onze leden, die bang zijn hun syndicale premie dit jaar
te zullen mislopen.
Conclusie
Zoals in zoveel dossiers stellen wij stilstand vast
en wentelt men zich in het afschuiven van verantwoordelijkheden en het vingerwijzen van de
ene naar de andere.
De personeelsleden van de rechtelijke orde zijn
hiermee niet gediend en ervaren een zeker misprijzen ten aanzien van hen.
In de eerst helft van de legislatuur werd desondanks toch reeds één en ander verwezenlijkt,
maar wij willen de minister eraan herinneren
dat nu we in de tweede helft zitten, er ook nog
heel wat belangrijke dossiers moeten worden
behandeld. Dossiers die niet altijd evenveel
media-aandacht en publiciteit zullen aantrekken voor de minister, maar daarom niet minder
belangrijk zijn voor de personeelsleden.
Guy VAN CAUWENBERGHE
Federaal Voorzitter VSOA-Rechterlijke orde
VSOA argument
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POLITIE
Verkiezingen voorzitter en ondervoorzitter bij VSOA-Politie

Voor de derde keer ‘Vincent en Vincent’
Op 9 juni vonden de verkiezingen plaats voor de nationale voorzitter en ondervoorzitter van onze vakorganisatie VSOAPolitie. Voor elke functie was er één kandidaat, namelijk dezelfde Vincent’s die al sinds 2010 deze mandaten bekleden.
Ze waren beiden kandidaat voor een derde termijn.
Communicatie
Onlangs ging VSOA-Politie een samenwerking
voor een afstudeerproject met de Erasmus
Hogeschool van Brussel. De opdracht voor de
studenten bestond erin om de communicatie
van VSOA-Politie in al haar vormen kritisch
te bekijken. Onze mailings zijn de snelste en
sterkste vorm van communicatie met de leden: 90% van onze leden gaf aan tevreden
te zijn over onze schriftelijke communicatie.
Maar toch bereiken wij nog steeds een aantal
leden niet. Wenst u op de hoogte te blijven
van onze recentste communicatie, stuur dan
een e-mail naar ledenbeheer@vsoa-pol.be.
Uw e-mailadres zal toegevoegd worden aan de
mailinglist. Laat ons ook onmiddellijk weten
wanneer uw e-mailadres veranderd is.

Congres
Op 10 juni, de dag na de algemene vergadering
met stemming, werden de resultaten van de
verkiezing kenbaar gemaakt aan de ruim 450
afgevaardigden.

Alles begint uiteraard met een goede rekruteringscampagne. Ook andere sectoren zoals
bijvoorbeeld defensie kampen met een personeelstekort en zijn naarstig op zoek naar nieuwe rekruten.

Beide kandidaten werden met grote meerderheid (90% van de stemmen) verkozen. Vincent
Gilles (nationale voorzitter) en Vincent Houssin
(nationale ondervoorzitter) zullen tijdens de
periode 2022-2028 onze vakorganisatie verder
de juiste richting geven. Als een team, zoals de
voorbije 12 jaren.

Naast een goede verloning primeren voor meer
en meer collega’s heel wat andere kwalitatieve
voordelen. Een uurrooster met voldoende ruimte voor familiale en sociale activiteiten, soepele
loopbaanmogelijkheden en een goede bescherming, zowel medisch, administratief als financieel in het geval van een arbeidsongeval.

Toekomstvisie
Na de bekendmaking van verkiezingsresultaten nam Vincent Gilles het woord en lichtte
hij de globale strategie 2022-2028 toe. Een
belangrijk item blijft het verbeteren van de aantrekkelijkheid van een job bij de geïntegreerde
politie. Het aantal kandidaten voor een job bij
de politie daalt de laatste jaren sterk.

Maar ook binnen onze organisatie zal
VSOA-Politie alles in het werk stellen om onze
afgevaardigden de mogelijkheid te bieden opleidingen te volgen zodat zij de leden zo goed
mogelijk kunnen bijstaan. Want dit blijft toch
een belangrijk punt uit onze corebusiness:
onze leden helpen en bijstaan bij allerlei vragen en problemen.
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Wij zijn bovendien ook actief op sociale media:
Facebook, Instagram en Twitter. (@VSOAPolitie). Het aantal volgers op onze sociale media is
de voorbije jaren enorm toegenomen.
Afscheid Julien Damiaans
Tijdens het congres namen wij ook officieel afscheid van Julien Damiaans, vast afgevaardigde sedert 1997.
Julien startte zijn loopbaan in 1976 bij de toenmalige rijkswacht en werd al in 1979 afgevaardigde bij het SFBR (Syndicale Federatie van de
Belgische Rijkswacht) die in 2001 overging in
het huidige VSOA-Politie. Na enkele jaren in
Brussel kwam Julien zoals zovele Limburgers

Julien Damiaans

juli 2022

POLITIE

opnieuw werken in eigen streek, het district Leopoldsburg en nadien in
het district Hasselt van de rijkswacht.
Na een loopbaan van 44 jaren bij de politie gaat Julien op 1 juli 2022
met welverdiend pensioen. Hij werd bedankt voor alles wat hij voor onze
vakorganisatie heeft gedaan en werd samen met zijn echtgenote in de
bloemetjes gezet door oud-voorzitter en erevoorzitter Jan Schonkeren.
Wij wensen Julien en Christiane dan ook veel geluk en een goede gezondheid toe.
Slottoespraken
In een korte en bondige toespraak zei Jelle Janssens (professor aan de
UGent en hoofddocent strafrecht en criminologie) dat hij een grote voorstander en believer is van fusies van politiezones. Hij zet in dit kader het
werk van zijn voorganger, wijlen professor Brice De Ruyver verder en is
momenteel bezig om een evaluatie te maken van een aantal politiezones
die enkele jaren geleden fusioneerden.

Jelle Janssens (Professor aan de UGent en hoofddocent strafrecht en criminologie)

Jan Schonkeren (oud-voorzitter en erevoorzitter) zag de vakorganisatie
die hij in 2010 verliet omwille van pensionering groeien van een organisatie met net geen 14.000 leden tot een organisatie met momenteel
meer dan 19.000 leden. VSOA-Politie is volgens hem meer dan een vakorganisatie, maar is een ‘sterk merk’ geworden binnen het politielandschap. En ja, de tijden zijn ondertussen veranderd, en communicatie is
en blijft een belangrijk instrument.
Voorzitter Vincent Gilles wees er nogmaals op dat onze vakorganisatie
ook gerespecteerd wordt door de overheden. En de overheid weet dat
wanneer wij een standpunt innemen ter gelegenheid van een belangrijk
dossier, dat dit standpunt gedragen wordt door een meerderheid van
onze leden. Getuige hiervan de verschillende ledenbevragingen die wij
de afgelopen jaren hebben georganiseerd, een laatste maal in januari
van dit jaar n.a.v. het sectoraal akkoord 2021-2022.
Ondervoorzitter Vincent Houssin stelde terecht de vraag: “Wat is het
plan?”. Waar wil men met de politie naartoe? Er is nood aan een duidelijke toekomstvisie. Wij wensen een overheid die achter haar politie staat.
Een overheid die haar politie steunt wanneer er in bepaalde wijken of
steden opgetreden moet worden.

Jan Schonkeren (Oud-voorzitter en erevoorzitter VSOA-Politie)

Geen negativisme
Tot slot, een positieve noot. We moeten samen blijven uitgaan van de
sterkte van onze vakorganisatie en ons niet laten meeslepen in negativisme op sociale media. Vincent en Vincent zorgen voor continuïteit en
gaan als team, met hulp en steun van al onze afgevaardigden de volgende zes jaren verder werken om alle facetten van het beroep van politieambtenaar of van medewerker of medewerkster van het administratie
en logistiek kader te verbeteren.
Patrick ROIJENS
Nationaal informatiebeheerder
Foto's : Peter Timmermans

www.vsoa-pol.be
juli 2022

Ondervoorzitter Vincent Houssin en Voorzitter Vincent Gilles

volg ons op:

/vsoapolitie
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DEFENSIE
Gesprek met de nieuwe voorzitter van VSOA-Defensie, Chris Huybrechts

“Personeel belonen en motiveren”
Op 20 mei kregen alle afgevaardigden van VSOA-Defensie de kans om hun nieuwe voorzitter te kiezen. Na de verkiezingen
nam Chris Huybrechts, reeds in functie als Nationaal Secretaris en verantwoordelijk voor de individuele pijler, nu als
voorzitter de leiding over de organisatie. Samen ontdekken we zijn parcours en visie voor de toekomst!
Waarom hebt u ervoor gekozen om vakbondsafgevaardigde te worden?
“Ik was destijds CSM en hoewel ik dankzij mijn functie heel wat collega’s
kon helpen, voelde ik me vrij beperkt in het oplossen van de talrijke problemen waarmee het personeel te kampen had. Dankzij een opportuniteit
die mijn pad kruiste, kon ik mijn overgang maken naar VSOA-Defensie en
kon ik de juiste mensen vinden om structurele problemen binnen bepaalde eenheden op te lossen.”
Meer bepaald via uw functie als verantwoordelijke voor de individuele
belangenbehartiging bij VSOA-Defensie?
“Inderdaad, dankzij deze functie heb ik een veel grotere en bredere visie
gekregen dan ik met mijn militaire functie binnen de eenheid had. Ik heb
de kans gehad om heel wat samenwerkingen uit te bouwen op verschillende niveaus binnen Defensie en ook om te beseffen dat verschillende lokale problemen in werkelijkheid meer structurele aandachtspunten waren
die gelden voor heel Defensie! Wat ik echt belangrijk vind, is dat ik tijdens
deze 12 jaar van verdediging van de individuele belangen altijd contact
heb gehad met het Defensiepersoneel en met hun ‘echte’ problemen
werd geconfronteerd. Men denkt soms wel dat de vakbondsorganisaties
in hun ivoren toren zitten. Ik ga niet voor anderen spreken, maar van onze
kant is het contact met de achterban en het terrein essentieel. Regelmatige contacten met onze leden laten ons toe realistisch en constructief te
zijn in wat we de overheid voorstellen.”

Kunt u zich even snel voorstellen?
Chris Huybrechts: ”Ik ben getrouwd met Patricia en ben vader van twee
volwassen dochters. Ik ben vrij sportief en breng graag tijd door met mijn
gezin. Ik ben onder meer gek op mountainbiken en op hindernissenparcours zoals de Spartacus Run of de Titan run die ik met mijn dochters doe.
Naast het sportieve aspect, zorgt het ook voor een prachtig moment van
verbondenheid met het gezin. Vorig jaar verwelkomden we een hond, een
dynamische boxer, en naast de dagelijkse avondwandelingen samen met
mijn echtgenote, doe ik ook hondenshows. Op professioneel vlak ben ik in
1988 gestart bij Defensie en kreeg ik de kans om verschillende keren op
missie te gaan en verschillende functies uit te oefenen binnen Defensie.”

“Het contact met de achterban en het
terrein is heel belangrijk.”
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Welke grote veranderingen hebt u in de loop der jaren precies kunnen
vaststellen?
“Defensie is een afspiegeling van de maatschappij en we kunnen niet ontkennen dat er een mentaliteits- en generatieverandering is. Het is duidelijk dat jonge rekruten andere behoeften en verwachtingen hebben, meer
bepaald wat de toegang tot nieuwe technologieën betreft. Het klopt ook
dat er verbeteringen werden doorgevoerd op het vlak van bijvoorbeeld
het comfort van de kamers en de wifi-dekking om aan deze behoeften te
voldoen. Dat is soms wel verrassend voor een ‘ancien’ zoals ik die gewend
was aan primitievere omstandigheden. Voor alle duidelijkheid: Defensie
moet op dit vlak wel moderniseren en meer bepaald aan het welzijn van
het personeel werken. Maar de jongeren moeten ook de militaire specificiteit en onze primaire missie goed begrijpen. De veiligheid van een
operatie moet bijvoorbeeld altijd primeren boven het onbeperkt gebruik
van netwerken. Ik denk echter ook dat Defensie in bepaalde situaties de
kans heeft om structurele en veilige oplossingen te implementeren om
tegemoet te komen aan de behoeften van de nieuwe generaties. Als je
ziet hoe lang Defensie erover heeft gedaan om het personeel correct te
juli 2022

DEFENSIE

“Als ik mezelf in 3 woorden moet omschrijven: loyaal, eerlijk en een luisterend oor”

huisvesten tijdens Operatie Vigilant Guardian,
dan is dat gewoon onaanvaardbaar! Over het
algemeen betreur ik het dat we ten opzichte van
deze nieuwe generaties een beetje de boot missen. Het is duidelijk dat er mentaliteitsverschillen zijn, maar ik vind dat er eerder moet worden
gezocht naar manieren om deze jongeren te
motiveren dan om nieuwe instrumenten te ontwikkelen om hen te sanctioneren. Vaak gebruikt
men een arsenaal aan procedures om slecht
gedrag te bestraffen, maar men vergeet daarbij
het merendeel van het personeel dat zijn werk
wel goed doet! Defensie moet dringend ook
middelen inzetten om personeel te belonen en
te motiveren.”
Hoe ziet u als voorzitter van de groep de visie
van VSOA-Defensie?
“De geschiedenis heeft aangetoond dat onze
Visie 2020-2030 een positieve impact heeft
gehad op de dossiers die werden opgesteld
ten voordele van het personeel. Ik denk dan
meer bepaald aan de loonsverhoging, de
maaltijdcheques, maar misschien ook aan discretere maatregelen, zoals de toelage voor de
kennis van het Engels of DATACOM. Minister
van Defensie Ludivine Dedonder heeft verschillende punten van onze visie overgenomen
omdat ze vindt dat die constructief en interessant zijn voor het personeel en de organisatie.
We zijn deze visie aan het actualiseren om cojuli 2022

herent te blijven met de nieuwe uitdagingen
van Defensie.”
Wat zijn volgens u de grote uitdagingen voor
het personeel?
“Er is de afgelopen weken veel gesproken
over het materiaal en de budgetten die vrijgemaakt zijn voor Defensie en dat is goed.
Maar we mogen het personeel niet vergeten.
Ik zie vooral twee grote uitdagingen. Eerst en
vooral de administratieve vereenvoudiging.
HRM@Defence heeft benadrukt dat men het
personeel niet verantwoordelijk kan maken
voor hun financiële administratie zonder concrete en kwaliteitsvolle opleiding. Gezien de
uitgebreide reglementen bij Defensie is het
ondenkbaar om deze verantwoordelijkheid op
individueel niveau over te laten aan de personeelsleden. Samen met de structurele problemen en bugs in de HRM-toepassing, zorgt
dit voor onaanvaardbare situaties voor het
personeel dat voor een deel nog steeds niet
correct betaald wordt. Verder stellen we soms
een gebrek aan begeleiding of ondersteuning
op het terrein vast en het is dan ook noodzakelijk het vertrouwen tussen het personeel
en de hiërarchische lijn en zelfs de organisatie in haar geheel te herstellen. De decennia
van budgettaire desinvesteringen hadden ook
een impact op de cohesie in de eenheden en
de manier waarop het Defensiepersoneel dit

ervaart. Een direct gevolg is natuurlijk het personeelsverloop, maar er zijn ook veel indirecte
gevolgen op het terrein. We moeten mee met
onze tijd en ook al hebben de samensmeltingen of opheffingen van bepaalde diensten of
eenheden wat met de traditie gebroken, toch
stellen we vast dat dit ook het fierheidsgevoel
van het personeel aantast. Ik begrijp dat dit
misschien geen prioriteit is, maar ik ben ervan overtuigd dat de aantrekkelijkheid van het
beroep van militair ook afhangt van de cultuur
die we binnen onze organisatie koesteren.
De hiërarchische lijn speelt hierin een fundamentele rol. Empowerment is momenteel een
modewoord bij Defensie. Het topmanagement
laat de korpscommandanten meer ruimte dan
vroeger voor de werking van hun eenheid. Dat
is een goede zaak, maar ook binnen Defensie
is een globale coherentie noodzakelijk. Als we
het voorbeeld nemen van telewerken, wat de
CHOD en de VCHOD wel degelijk zo veel mogelijk willen implementeren, zien we verschillen
in toepassingen en interpretatie op lokaal niveau. De personeelsleden en zeker de jongeren aanvaarden deze verschillen in behandeling niet meer zo gemakkelijk. Terecht!”

“We voeren een
verantwoord syndicalisme en we zijn altijd
constructief en positief.”
Wat is de rol van VSOA-Defensie in al deze
veranderingen?
“VSOA-Defensie heeft er altijd een punt van
gemaakt om een verantwoordelijke partner te
zijn voor het kabinet van de minister en de autoriteiten van Defensie. Concreet betekent dit
dat we een verantwoord syndicalisme voeren
en dat we altijd constructief en positief proberen te zijn in onze syndicale engagementen.
Dat is een beetje ons handelsmerk in vergelijking met andere soorten syndicalisme die
meer ‘blokkerende’ methodes gebruiken.
Ik ben ervan overtuigd dat we een verbindende
rol hebben tussen het personeel en de overheid. Het is voor Defensie niet altijd makkelijk
om zichzelf in vraag te stellen of poolshoogte
te nemen op het terrein. Daar zijn wij dus ook
voor!”
VSOA argument
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ONDERWIJS
Marnix Heyndrickx (voorzitter) en Koen De Backer (ondervoorzitter) van VSOA-Onderwijs
over de toekomst van het Vlaams onderwijs.

“Een bedrijf in moeilijkheden moet je
herstructureren”
Het rommelt in het Vlaams onderwijs. Te hoge werkdruk, te veel taken buiten het lesgeven, en dan natuurlijk het dramatisch
lerarentekort. Marnix Heyndrickx, de voorzitter van VSOA-Onderwijs en zijn ondervoorzitter, Koen De Backer, zitten in het
begin van hun tweede mandaat en blikken tevreden terug: het aantal leden van hun groep blijft stijgen. Na de moeilijke
coronaperiode is dat een opsteker om voort te doen. Onderwijs staat voor grote uitdagingen die volgens hen alleen maar
kunnen waargemaakt worden als er straks een grote herstructurering komt, zoals dat hoort in een bedrijf in moeilijkheden.
Waarom bijvoorbeeld niet komen tot één officieel onderwijsnet en komaf maken met die verzuiling van netten?

Ondervoorzitter Koen De Backer en voorzitter Marnix Heyndrickx van VSOA-Onderwijs

Argument: Wat betekende twee jaar corona
voor het onderwijs?
Koen De Backer: “Corona is niet weg, niet in de
samenleving en dus ook niet in het onderwijs. Er
werd geïnvesteerd in ventilatie van de klaslokalen, in CO2-meters. Dat zal ongetwijfeld helpen,
maar als het virus je omsingelt, geraakt het toch
binnen. Corona legde vast en zeker enkele pijnpunten bloot. Bijvoorbeeld de achterstand in de
digitalisering. Er werd geïnvesteerd wat goed
is voor het onderwijs en de leerkrachten in het
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bijzonder. Maar dat leidt tot nieuwe zorgen. Alles
moest heel snel gaan en was niet zo goed gecoördineerd. Er waren te veel platformen. Dat alles
verhoogde de werkdruk. Zowel leraar als leerlingen houden van het fysiek contact tijdens het
lesgeven. Het hybride-onderwijs moet daarom
volgens ons op een gecontroleerde wijze worden
ingevoerd en voortgezet. Bovendien heeft iedereen recht op deconnectie en daar moeten in het
lokaal comité duidelijke afspraken rond worden
gemaakt. Ouders en leerlingen worden ten slotte

mondiger en contacteren veel sneller de leerkracht. Op het einde van de rekening is die daar
de dupe van.”
Dus die pijnpunten kwamen aan de oppervlakte dankzij corona?
Marnix Heyndrickx: “Dat is zo, maar crisissen zijn
uitdagingen. Ik wil het even algemeen stellen.
De coronaperiode heeft voor onze organisatie
VSOA-Onderwijs zeer negatieve gevolgen gehad.
Onze afgevaardigden waren er wel, maar de onjuli 2022
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dersteuning van de provinciale secretarissen was
veel minder. Vormingen werden geschrapt. Alles
verliep veelal digitaal en men kon niet voldoende
ondersteunen.”
Koen: “Wat we na corona zien, is een bevestiging
van wat we altijd al dachten en wisten. Fysiek
contact is heel belangrijk voor de ondersteuning
van de leden. Als je problemen hebt, zie je graag
iemand face-to-face om je te helpen. Als het sociaal contact op de werkvloer wegvalt, dan is dat
nadeliger voor onze dienstverlening.”

Marnix Heyndrickx:
“Een aanzienlijk aantal
leerkrachten beheerst het
digitaal lesgeven niet.
Gaan we daar mee door?
Ja, dan moet je meer
investeren in apparatuur
en opleiding.”
Heeft het onderwijs iets geleerd uit corona
en is het klaar als er straks misschien een
volgende pandemie ontstaat?
Marnix: “We weten niet wat de toekomst zal
brengen. Bij een volgende pandemie zal blijken
of er voldoende is geïnvesteerd in die ventilatie
zoals viroloog Marc Van Ranst altijd heeft gevraagd. Vraag is ook hoe corona zal evolueren?
Wordt het een banale griep die aanvaardbaar
is? Krijgen we nieuwe varianten? Wat is de toekomstvisie op dat hybride leren? Een aanzienlijk
aantal leerkrachten beheerst het digitaal lesgeven niet. Gaan we daar mee door? Ja, dan moet
je meer investeren in apparatuur en opleiding.
Wat doe je met de situatie dat de helft van je publiek thuis geen internet heeft? Vooral bij kwetsbare gezinnen.”
Wat zeggen jullie tegen leerkrachten die het
digitaal lesgeven niet meer aankunnen?
Marnix: “Het Comité voor Preventie en Welzijn
op het werk speelt hierin een grote rol bij bijvoorbeeld fenomenen zoals burn-out. We wijzen er
vooral op dat leerkrachten hun problemen moeten melden. En de schooldirecties moeten hier
ook oog voor hebben en hulp bieden. Preventie
is hier heel belangrijk.”
Koen: “Bij hybride-onderwijs zijn de didactische
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principes heel wat beperkter. Je moet bepaalde
tools ontwikkelen en de leerkracht heeft geen
team achter zich om dit te begeleiden. Je moet
alles zelf doen.”
In volle coronaperiode laaide geregeld de discussie op dat de kwaliteit van het onderwijs
met dit afstandsonderwijs zou dalen. Moeten
we daar blijven van uit gaan? Zitten we straks
met een corona-generatie?
Koen: “Kennisoverdracht vraagt discipline. Die
kan je niet in zijn totaliteit overbrengen via een
computerscherm. Een inhaalbeweging is slechts
mogelijk via structurele maatregelen.”
Marnix: “Er is een achteruitgang in de kwaliteit,
maar volgens de cijfers niet zo dramatisch dan
we dachten. De achterstand moet voor de hoofdvakken zoals wiskunde aangepakt worden. En je
moet dit vooral in de laatste schooljaren vòòr de
overstap naar het hoger onderwijs doen.”
Een belangrijk pijnpunt is het tekort aan leerkrachten. Hoe bekijkt VSOA-Onderwijs dit
probleem?
Marnix: “Er kan meer gebeuren op het vlak van
de anciënniteit voor mensen die van de privé
overstappen naar het onderwijs, de zogenaamde
‘zij-instromers’. Er moet dus meer geïnvesteerd
worden, zo niet ga je geen mensen meer vinden
die voor het lerarenberoep zullen kiezen.”
Wat vinden jullie van de voorstellen om de
prestaties te verhogen?
Marnix: “Door de prestatienoemer op te trekken
ga je het tekort tijdelijk oplossen, maar daarmee zal de werkdruk nogmaals stijgen. Dus we
zijn tegen dit voorstel van Lieven Boeve van het
katholiek onderwijs en Koen Pelleriaux van het
Gemeenschapsonderwijs. Dat deze twee intelligente mensen zo’n voorstellen doen, daar staat
mijn verstand bij stil. De uitstroom van 37 procent gaat daardoor nog groter worden. Weet u,
het probleem van het lerarentekort dateert al uit
de periode toen Marleen Vanderpoorten minister van Onderwijs was (1999-2004). Men heeft
twintig jaar met de voeten van de tijdelijken gerammeld. Het was niet mooi. Wat wil je dan dat
jonge mensen nog aan zo’n avontuur beginnen?
Ik krijg nog altijd e-mails van leerkrachten aan
wie men beloofd had dat ze mochten terugkomen, en ze plots niet meer moesten terugkomen.
Daar word ik kwaad van. De grote verantwoordelijkheid ligt bij de schooldirecties en de onderwijskoepels.”

Koen De Backer: “De
onderwijskoepels
gebruiken het probleem
van het lerarentekort om
hun eigen verzuchtingen te
vervullen.”
Koen: “Men moet eens kijken naar wat het onderwijs nodig heeft, en niet naar wat men zelf wil. De
onderwijskoepels gebruiken het probleem van
het lerarentekort om hun eigen verzuchtingen te
vervullen.”
Marnix: “Eén van hun andere voorstellen is de
vaste benoeming verplaatsen van de school naar
de scholengroep. Ja, dat is natuurlijk om met de
mensen te kunnen schuiven. Ik versta dat niet,
mensen bouwen toch graag een link op met hun
werkomgeving, met hun werkplaats?”
Koen: “Er is ook het familiale aspect. Het onderwijs telt veel vrouwen met kinderen. Als je van
vandaag op morgen moet vaststellen dat je volgende week in een school twintig kilometer van
huis moet gaan lesgeven, en je hebt als gezin
beslist om een auto weg te doen, dan moeten die
mensen zich opnieuw reorganiseren. En dan zeggen veel mensen: “sorry voor mij gaat dat niet. Ik
ga ander werk zoeken.”
Even terug naar die anciënniteit. Hoe zit dat
nu?
Marnix: “Voor 20 knelpuntvakken kan je maximum 10 jaar meenemen als je van de privé naar
het onderwijs overstapt. Dat is te weinig. Dit
moet naar 20 jaar, maar dat kost veel geld en
dat is er niet. Wil je de vijftigers bereiken, dan
moet je naar 30 jaar gaan. Enzovoort. Ach, het
is ook maar één van dé maatregelen, een druppel op een hete plaat. Laten we het even over
het klimaat in de scholen hebben? Het zijn niet
allemaal elite-colleges hé? De verbale agressie
van ouders en leerlingen, een leraar die niet gesteund wordt door zijn directie…, ga zo maar door.
Het lerarentekort is een veelzijdig probleem.”
Hebben jullie een overzicht van de redenen
waarom mensen het onderwijs verlaten? Hebben jullie met hen nog contacten?
Marnix: “We doen hierover geen gerichte bevragingen, maar we gaan wel na waarom iemand
zijn lidmaatschap stopzet. Vooral de werkdruk
wordt vermeld.”
VSOA argument
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Als we dan toch in bedrijfstermen denken,
moeten we de CEO dan niet aanpakken? Moet
onderwijsminister Ben Weyts weg?

Marnix Heyndrickx:
“Het enige wat ik
onderwijsminister Weyts
verwijt, is dat hij in de
Vlaamse regering niet
voldoende steun heeft
kunnen afdwingen van
Open Vld en CD&V.”
Het VSOA-Onderwijs-team van links naar rechts: Erik De Naeyer, Sabine Huybrecht, Wauter Leenknecht, Jens Luypaert,
Dirk Dietrich, Björn Van Lysebetten, Wim Van der Schueren, Ilse De Pauw.

Koen: “Een van de oorzaken van de werkdruk is de
manier waarop er wordt tewerk gegaan. Ik noem
het de ziekte van het onderwijs: de zaken die worden beslist, worden veel te laat beslist. Of de periode waar zaken moeten ingevoerd worden, is veel
te krap. Mensen willen stabiliteit en weten waar ze
aan toe zijn. Bovendien moeten de personeelsleden van het onderwijs vaak uit de krant vernemen
wat er hen boven het hoofd hangt. Ik zie de krantenkoppen vaak al verschijnen als ik nog aan de
onderhandelingstafel zit.”
Een ander probleem is de overbevraging van de
leraars. Wordt er van hen niet te veel verwacht,
vooral door de ouders?
Koen: “Wordt er te veel van de leerkracht verwacht?”, ja, en dat gaat dus niet. Er is een grote
concurrentiestrijd tussen de scholen onderling.
Om geen leerlingen te verliezen gaan de directies
tijdens onderlinge conflictsituaties nogal gemakkelijk in op wensen van ouders en kiezen ze niet de
kant van de leraar. Daarmee ondermijn je natuurlijk
het gezag van de leerkracht. Door de digitalisering
is de afstand tussen leraars en ouders enorm verkleind. Ouders kunnen op smartschool, ze kunnen
e-mails naar de leraars sturen, waardoor de leraar
meer met administratie dan met lesgeven bezig is.”

Moeten we eigenlijk niet komen tot een volledige herstructurering van het onderwijs?
Marnix: “Hahaa, mijn dada. Ik pleit al lang
voor één officieel onderwijsnet naast het vrij
gesubsidieerd onderwijs. Men heeft in het begin met mij gelachen, maar de geesten rijpen.
Dus, zoveel mogelijk weg met die zuilen. Het
zal goedkoper zijn, er kan efficiënter gewerkt
worden, de schaarse middelen zullen beter besteed zijn.”
Is dat wel realistisch, het katholiek en gemeenschapsonderwijs afschaffen?
Marnix: “Dit vraagt natuurlijk veel politieke wil.
De CD&V overweegt om haar “C” te laten vallen. Negentig procent van de bevolking is niet
meer kerkelijk. De kerken staan te koop. Waarvoor staat dan een katholiek onderwijsnet nog?
In het Gemeenschapsonderwijs zijn er klassen
met twee of drie leerlingen. Dit is toch niet efficiënt?”
Koen: “Als een bedrijf in de problemen zit, zet
je een herstructurering op poten. Dat geldt ook
voor het onderwijs. Je moet je productieproces niet aanpassen, dus je gaat de leraars niet
langer voor de klas zetten om het lerarentekort
aan te pakken.”

Koen De Backer: “Om geen leerlingen te verliezen
gaan de directies tijdens onderlinge conflicten nogal
gemakkelijk in op wensen van ouders en kiezen ze niet
de kant van de leraar.”
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Marnix: “Het laatste wat je de man kan verwijten,
is dat hij binnen de mogelijkheden niets doet. Hij
maakte een paar heilige huisjes bespreekbaar,
ook dankzij het VSOA. Het enige wat ik hem verwijt is dat hij niet voldoende steun heeft kunnen
afdwingen van zijn andere coalitiepartners, Open
Vld en CD&V, in de Vlaamse regering, om bepaalde maatregelen tegen een probleem dat nijpend
en acuut is, het lerarentekort, op te lossen. Ze
stonden vaak op de rem. Had hij die steun gekregen, hadden we verdere stappen kunnen
zetten. Ik vermoed dat hier ook het politiek spel
meespeelt. Het wantrouwen tussen de coalitiepartners heeft hem veel parten gespeeld. Tussen
haakjes, ik hoor van de oppositie ook niet veel
alternatieven.”
Ter afronding, jullie zitten al meer dan een half
jaar ver in jullie tweede mandaat van voorzitter en
ondervoorzitter van VSOA-Onderwijs. Wat is de
balans en wat zijn de vooruitzichten?
Marnix: “Wel, ons aantal leden is gestegen met
3,4 procent, en blijft stijgen. Daarmee scoren we
beter dan de ACLVB tijdens de sociale verkiezingen. Noteer dat maar! Dit is de grootste voldoening. Mislukkingen hebben vele vaders, succes
heeft meestal maar één vader. Bij ons is dat
omgekeerd. We hebben onze werking kunnen
verbeteren en VSOA-Onderwijs is één sterk team.
En ten slotte moeten we al onze leden bedanken,
want daar begint alles mee.”
Zo is dat, nog veel succes!
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